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Latvija desmit gados
Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo

10 gadu darbības vēsture

Rīgā, 192 8. gada 18. novembrī
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Ievads.

Te sakopoti apskati par mūsu patstāvīgās Latvijas valsts nodibināšanos

un viņas atsevišķo resoru pirmo desmit gadu darbību. Šie apskati rāda gaiši,

ka mūsu valsts dažādās iestādes savā negarajā darbības laikā — desmit gados —

savu darbu un pienākumu pildījušas ar lielu prieku, enerģiju un izturību,

cīnīdamās reizē pastāvīgi, sevišķi daudz iesākas gados, ar dažādiem grūtumiem

un trūkumiem un to pārspēšanu, papildinādamās un reformēdamās allaž savā

sastāvā un darbības veidā. Jāiedomājas tik vien lielās brīvības cīņas 1918. līdz

1920. g., kur burtiski notikās pie mums tas, ko savā laikā izbaudīja jūdu tauta,

kad viņa, no smagās gūstniecības Bābelē atgriezusies dzimtenē, cēla tur uz

gruvešiem jaunu dieva-namu un apkārtējās tautas viņu šai darbā naida garā

traucēja un apdraudēja: visi vienā rokā turēja darba ķellu un otrā zobenu!

Kad ievēro mūsu lielos atbrīvošanas, jaunradīšanas un stabilizēšanas

darbus, tad bez pārspīlējuma un pašglaimas jāsaka, ka padarīts jau liels liels

darbs valstiskā apmērā. To stāsta un liecina visi mūsu resoru pārskati. Visās

mūsu valstiskās dzīves nozarēs norisinājusies pa šo laiku nemitīga jaunradī-

šanas darbība,un reformātoriska kustība, vienota ar visa laba pieņemšanos un

nostiprināšanos. To apstiprina arī mūsu valsts stingrā acs, valsts kontrolieris,

savā apskatā, ar pārliecību nosacīdams, ka valsts iestāžu dzīvē, salīdzinot

ar iesākas gadiem, „var konstatēt veselīgāku apstākju iestāšanos un ja (vēl)

runā par korupciju un iedzīvošanos uz valsts rēķinu, tad tas jāuzskata par

atsevišķiem gadījumiem, kurus īsā laikā grūti izskaust". Protams, tas bez

žēlastības jāizskauž un to izskaudīs līdz pamatiem. Tāpat par valsts saim-

niecisko stāvokli valsts kontrolieris liecina, ka „valsts 10 gadu jubilejā mēs

varam konstatēt zināmu stabilitāti mūsu saimnieciskā dzīvē, neskatoties

uz vairākgadu neražām un citām saimnieciskām grūtībām". Tās visas ir labas

un ticamas liecības, kas liek droši sagaidīt no turpmākās, jau labi nokārtotās

dzīves un darbības mūsu valstī, zināms, vēl daudz kuplākus rezultātus.



Atsevišķus rakstus resp. pārskatus par resoru darbību šai krājumā devuši:

vēsturisko ievadu Ernests Blanks,

par Ministru Kabinetu direktors D. Rudzlts,

~ Latvijas Telegrāfa Aģentūru . . „
R. Bērziņš,

~
Valsts Statistisko Pārvaldi

... ~
M. Skujenieks,

„
Ārlietu ministriju sastādījuši m-jas atbildīgie darbinieki

ārlietu ministra personīgā vadībā,

~
Finanču

„

ministra biedrs J. Bokalders,

„
lekšlietu

~
lekšl. Min.Vēstneša" redaktors/. Ozols,

~ Izglītības „
skolu d-ta direktors X Ozoliņš,

~
Kara

„ pulkvedis-leitnants A. Plensners,

„
Satiksmes Dzelzceļu virsvaldes centr. statist, va-

dītājs /. Raņģis (dzelzceļi), vec. sta-

tistiķis /. Kalniņš un vec. mechaniķis
Ķr. Putenis (pasts, telegr. un telef.)
un inž. A. Silenieks (šosejas un zemes

ceļi),

Tieslietu viņas tiesu darbību Tiesu Palātas priekš-
sēdētājs A. Kviesis,

„
Zemkopības ministriju zemkopības daļas vadītājs agr. J. Zariņš,

Tautas labklājības ministriju . .
Sociālās apgādes d-ta direktors O. Silis,

„
Valsts Kontroli valsts kontrolieris R. Ivanovs un

~ Kodifikācijas Nodaļu viņas vadītāja v. i. Ēlerss.

Visu resoru darbības pārskati — arī to, kur tas nav sevišķi atzīmēts —

sastādīti attiecīgo resoru galveno vadītāju pārziņā un vadībā.

Krājumā nav ieņemta līdzi likumdevējas iestādes Saeimas darbība, jo

tā par savu darbību izdos atsevišķu pārskatu. Pielikts beigās klāt tikai īss

atskats uz viņas Kodifikācijas Nodaļu.

Jāatzīmē vēl, ka grāmatas titulu un vinjetes zīmējis J. Madernieks.

M. Ārons.

Rīgā, 1928. g. 6. novembrī.



1

Latvijas valsts sagatavošanas laikmets.

Tautības atmodas laiks,

jaunā strāva,

1905. gada revolūcija.

Valstu izcelšanās ir dziļš tautas iekšējas augšanas un veidošanas process,

kurā darbojas līdzi daudzi nacionāli, sabiedriski un vēsturiski faktori. Tādēļ,

apcerot Latvijas valsts nodibināšanos, mums jāaplūko nevien 1918. gada 18. no-

vembra vēsturiskais akts un tā nozīme, bet arī visa latviešu politiskās kultūras

laikmeta pēdējais cēliens, jo taisni laikmets, kad latviešu tauta veidojās apzi-

nīgā politiskā nācijā, spēlē lielāko lomu republikas priekšvēsturē. Neviena

nācija, kas nav sasniegusi zināmu kultūras pakāpi, nespēj nodibināt un uz-

turēt augstāko cilvēku organizāciju zemes virsū — valsti. To nevarēja arī

latviešu tauta, iekams viņa nebija nacionāli un politiski nobriedusi šim lielam

vēstures uzdevumam. Šo vēsturisko ceļu latvieši nostaigājuši pagājušā gadu
simta pēdējā pusē un šī gadu simta sākumā.

Deviņpadsmitā gadu simtenī latviešu tauta bija vēl zemnieku kārta bez

citām sabiedrības nošķirām. Mums trūka augstāko kārtu, nacionālas pilsonības
un inteliģences, kas citām tautām vadījušas nacionālās neatkarības cīņas.
Latviešiem trūka īpašumu uz laukiem un pilsētās, — mēs bijām kalpi, kurus

neskaitīja par tautu un kuriem pareģoja iznīkšanu. Tikai šādiem spriedējiem un

pareģotājiem trūka vienas atziņas, proti, ka arī lielās kultūras tautas kādreiz

ir atradušās uz tādas pašas attīstības pakāpes, uz kādas deviņpadsmitā gadu
simta pirmā pusē atradās latvieši. Dabīgi, ka to pašu attīstības ceļu, ko no-

staigājušas lielās kultūrtautas, varēja noiet arī latviešu tauta. Viņai nebūt

nevajadzēja iznīkt. Taisni otrādi — ar latviešu iedzimtām dāvānām un daudziem

jaunu laiku sasniegumiem latvieši šo garo attīstības procesu nogāja ātrāki,
nekā daža cita veca un liela tauta to nostaigājusi.

Pati dzīve raisīja latviešu tautas pinekļus. Vispirms raisījās saimnieciskie

spaidi, un latviešu zemnieki sāka iegūt lauku īpašumus. 1862. gadā uz kfaušiem

bija 56% māju, uz klaušiem un renti — 19%, uz renti — 23%; gada laikā

klaušu mājas pamazinājušās par 10%, rentes mājas pavairojās par 9i/2% un

par īpašumu ieguva 1/2% Jet) mājas. No 1864.—1884. gadam Kurzemē un

Vidzemē bija iepirktas jau ap 33.000 lauku māju. Latvju gruntniecībai bija
likts stiprs un paliekošs pamats, kas nav satricināts arī vēlākās sociālās un

politiskās vētrās, ko mūsu zeme tik bagātā skaitā piedzīvojusi pēdējos gadu
desmitos. Sešdesmito gadu reformas atbrīvoja ceļu arī mūsu amatniecībai un
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pilsētas pilsonībai. Atcēla cunftu spaidus, un deva latviešiem kustības brī-

vību. Radās mūsu jaunā pilsonība un inteliģence. Latviešu turība pie-

ņēmās, attīstījās izglītības kustība un sabiedriskā dzīve. Līdz ar to strauji
pārveidojās arī tautas psīche. Latvietis palika pašapzinīgāks — viņā zuda

zemais kalpu gars. Modās tautiskā apziņa un brīvības gars.

Šo lielo latviešu tautas atmodas laikmetu iezvanīja Krišjānis Valdemārs

un viņa cīņas biedri. Ar ģeniālo tautsaimnieka skatu Valdemārs paredzēja
mūsu agrārattiecību attīstību vairākus gadu desmitus uz priekšu un saskaņā
ar to virzīja mūsu zemniekus uz saimnieciskās neatkarības pusi. Mūsu saimnie-

ciskās un sociālās neatkarības cīņu tēvs viņš bija, šo godu viņš mūsu vēsturē

iekarojis kā gruntniecības, jūrniecības, amatniecības v. t. t. pirmais lielākais

cīnītājs. Viņš licis pamatakmeni mūsu saimnieciskai patstāvībai. Viņš izturējis
niknas cīņas pret vietējo muižniecību un bizmanību, lai tikai pavairotu latviešu

nacionālo kapitālu visās tautsaimniecības nozarēs. Viņš bija mūsu pirmais
ekonomiskās politikas un diplomātijas nodibinātājs, tautas saimnieciskās

enerģijas atsvabinātājs. No viņa velkas tālākie pavedieni visās latviešu mo-

dernās kultūras nozarēs, tiklab politikā, saimnieciskā dzīvē un kultūras laukā.

Viņa nodibinātās ~Pēterburgas avīzes" ir latviešu nacionālās atmodas laikmeta

simbols. Šis laikraksts bija jaunlatviešu cīņu karogs, ap ko pulcējās atmodas

laikmeta darbinieki un iejūsmotā tauta. Šīs,,avīzes" asi kritizēja Baltijas agrāro
iekārtu un sadzīves apstākļus, prasīja radikālas reformas pašvaldībā, skolā,

baznīcā, tiesā, agrārattiecībās. Pasaules politikā bija svarīgi notikumi —

Ziemeļamerikā cīnījās ziemeļnieki pret dienvidniekiem' vergu atbrīvošanas

dēļ. Pie Eiropas politikas apvāršņa parādījās Bismarka figūra. Ne bez po-

litiska nolūka ~Pēterburgas avīzes" sevišķi lielu vērību piegrieza mazajām

neatkarīgām vai autonomām tautām, kā grieķiem, serbiem un sevišķi somiem.

Tāpat Krievijai un viņas iestādēm— senātam, valsts padomei un tiesu reformai.

Baltijas muižnieku iespaidīgās aprindas panāca šā laikraksta slēgšanu.
Ar to jaunlatviešu kustība neapstājās. Pēc dažiem gadiem viņa vietā

nāca ~Baltijas Vēstnesis" Rīgā, B. Dīriķa vadībā, kas turpināja cīņu. Nodi-

binājās arī pirmais latviešu sabiedriskais centrs — Rīgas Latviešu biedrība,
kurai piekrita liela loma latviešu nacionālās apziņas veidošanā un latviešu

sabiedrisko spēku pulcēšanā. Pa visu latvju zemi noskanēja pirmo vispārīgo
latviešu dziesmu svētku skaņas un Kronvalda Ata un Ausekļa spēcīgās mo-

dinātājas balsis. Šais svētkos pirmo reizi ~latvju tautas apziņa reālizējās uz

āru", jeb, Kronvalda vārdiem runājot, ~latviešu tautas gars, reiz spēcīgs un

varens, atkal no jauna izcēlies pār latviešu zemi un sāk valdīt latviešu tautā".

Latvieši pieņēmās acīm redzot tautiskā apziņā, bet blakus tam arī materiālā

turībā un izglītībā.

Septiņdesmito gadu otrā puse ir reformu cerību gadi. Latviešu sabiedrība

Fr. Veinberģa un Krišjāņa Kalniņa vadībā cīnās par pašvaldības, skolu, tiesu

un citām reformām. 1877. gadā izdeva jauno Baltijas pilsētu likumu resp.
1870. gada lekškrievijas pilsētu likumu ar mazām pārgrozībām attiecināja uz

Baltiju. Rātes un ģildes vietu ieņēma pilsētas valde. Pilsētu vēlēšanās latvieši

mācījās izcīnīt pirmās atklātās cīņas un vingrinājās disciplīnā.
Astoņdesmito gadu sākumā pēc zināmā marta atentāta Pēterpilī Krieviju

pārņēma reakcijas vilnis, kas sasniedza arī Baltiju. Šejienes iespaidīgās ap-

rindas atrada šo momentu izdevīgu latviešu un igauņu nacionālās kustības

apsūdzēšanai augstākā vietā. Jaunlatviešu biedrības esot nemiernieku perēkļi.

Ļaunprātīgos ugunsgrēkus viņi iztēloja par latviešu un igauņu nacionālistu
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darbiem. Uz šo apsūdzību pamata valdība izsūtīja uz Rīgu sevišķu uzdevumu

ierēdni jaunslavistu Mjasojedovu. Pēdējais saņēma no latviešu zemniekiem

daudz aizrādījumu un žēlošanos par šejienes apstākļiem. Ar to krievu val-

dībai bija dots iemesls izsludināt senatora Manaseina revīziju Baltijā (1882. ģ.

maijs — 1883. g. augusts). Zemnieki Manaseinam iesniedza ap tūkstošiem

lūgumu, galvenām kārtām, zemes lietās. Pēc revīzijas pabeigšanas Manaseins

iesniedza caram ziņojumu par Baltijas agrāro, tiesu, skolu v. t. t. stāvokli.

Šo ziņojumu valdība pat neuzdrošinājās publicēt — tas prasīja Baltijas radikālu

pārkrievošanu.

Manaseina revīzijas sekas bija lielas ~reformas" Baltijā. Jau agrāk
iesākto Baltijas autonomās satversmes iznīcināšanu pēc Manaseina revīzijas
pabeidza, un sākās stingrs Latvijas pārkrievošanas laikmets, kas pārņēma skolas,

administrāciju, tiesu un pašvaldību. Sevišķi nikna pārkrievošanas politika bija
skolu lietās. No pamatskolas sākot un ar augstskolu beidzot jaunā krievu

birokrātija apgrieza visu ačgārni, pilnīgi satricinādama mūsu skolu sistēmu

un radīdama vēl neredzētu lūzumu tautas izglītībā. Šo Baltijas skolu pār-
krievošanu enerģiski ievadīja mācības apgabala kurātors Kapustins, viņa po-
stošo darbu turpināja tā pēcnācējs Lavrovskis. Tērbatas vācu universitāti pār-
vērta par krievu universitāti, visus slavenos profesorus, kas neprata krieviski,

padzina. Rīgas politechnikā vajadzēja pakāpeniski lasīt lekcijas krievu valodā.

Noliedza vācu valodu, kā mācības valodu, vidusskolās. Vāci uz šo soli atbil-

dēja ar skolu slēgšanu. 1887. gadā slēdza arī Valkas skolotāju semināru. Pār-

krievoja arī pamatskolas. ~Visaugstākā krievinājuma sasniegšanas laikā", liecina

Kaudzītes Matīss, ~pirmziemnieki jau ap ziemas vidu runāja arī savā starpā
tikai krieviski un atbildēja krieviski, ja skolotājs viņiem vaicāja latviski."

Skolu uzraudzību atņēma šejienes pašvaldības iestādēm un nodeva krievu

valdības ierēdņiem. Skolu pārkrievošanas ļaunākās sekas parādījās drīz: iz-

glītības lieta pagrima un tautā zuda uzticība skolai. No 1886. līdz 1904. gadam
Vidzemē skolēnu skaits pamazinājās no 116.548 līdz 111.760, lai gan iedzī-

votāji šai laikā vairojās, un izglītības procents no 1886. līdz 1898. gadam pama-

zinājās no 10% līdz 7%. Ja 1881. gadā no visiem bērniem mācību baudīja
98%, tad 1899. gadā jau 20% bērnu bija palikuši bez jebkādas izglītības. Visā

Baltijā viena tautskola pastāvēja
1885. gadā uz 716 iedzīvotājiem
1898.

„ „
838

1911.
„ „

1028

1888. gadā iecēla krievu policiju, gadu vēlāk apgabalu tiesas. Stingras
represijas spēra pret tiem pašvaldību darbiniekiem, kas pretojās pārkrievošanas
politikai. Apspieda katru nacionālo un sabiedrisko dzīvi, noliedza skolotāju
konferences, priekšlasījumus, izrīkojumus, bibliotēkas un citus kultūrelus pa-

sākumus, kas kaut kādā veidā varēja veicināt tautisko apziņu un kultūras

attīstību. Spaidi bija tik lieli, ka deviņdesmitos gados radās pat tik fantastiskas

idejas, kā Dr. Baloža projekts pārcelt vai visu latviešu tautu uz dzīvi Brazilijā!

„Krievu skola un krievu valodas mācīšana, las lai ir latviešu tautas

mērķis" — teica 1887. gadā Vidzemes gubernators Zinovjevs Rīgas Latviešu

biedrības gada svētkos. Tie nebija tukši vārdi. Varas un viltus līdzekļiem
zemes pārkrievotāji panāca to, ka krievu skola un krievu valoda palika par
latviešu tautas mērķi vairākām paaudzēm. Viņu nolūkus lielā mērā veicināja
latviešu inteliģences — tautisko vadoņu un jaunstrāvnieku krievu orientācija.
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Viņi nesaprata lielā baltu ideologa prof. Širrena vārdus, ka krievu rasai no-

spraustas robežas pie Peipus ezera — aiz šīs robežas tās kundzība pārvēršas
verdzībā.

Senais latvietis bija pašapzinīgs. Latvju dainas mums rāda lepnu un augst-
prātīgu izturēšanos pret krieviem. Vēlākos nebrīvības gados patriarchāli-mo-
narchiskie uzskati saistīja mūsu tautu ar Krieviju un caru ciešākām saitēm,

bet ar Valdemāru sākās apzinīga politiska orientācija un garīga atdošanās

krieviem. Septiņdesmito gadu sākumā Latviešu biedrībā pastāvēja virziens,
kas uzskatīja tuvošanos krieviem par latvietības apdraudēšanu, bet šo virzienu

īsā laikā iznīdēja, un kārklu vācietības vietā iestājās kārklu krievu laikmets,
daudz ļaunāks un bīstamāks kā pirmais.

Tā mūsu nacionālā ideoloģija jau no paša sākuma pieņēma bīstamu vir-

zienu uz austrumiem un pārgāja mūsu sabiedrības asinīs kā krieviska domāšana

un lojālisms valdībai. Pēc 1863. gada poļu sacelšanās apspiešanas krievu val-

dība sāka neuzticīgi skatīties uz valsts nomalēm, un pēdējās, gribēdamas šīs

aizdomas izkliedēt, liecās padevības un lojālisma līkumos vairāk kā jebkad.
Laba priekšzīme mūsu attiecībām pret krieviem varēja būt nevien somu pasīvā

pretošanās krievu varmācībai, bet arī pašu zemes līdziedzīvotāju — šejienes
vāciešu politika, kas uzstājās gan pasīvā, gan tieši aktīvā pretestībā pret krievu

valdības pārkrievošanas politiku. lebaidīti no visa vāciskā, latviešu pirmie
patrioti atmeta arī to pozitīvo, kas bija vācu politiskiem centieniem.

Mūsu pirmā inteliģence neparedzēja draudošās krievu briesmas, vēl vai-

rāk — tā ar savu krievisko orientāciju lielā mērā pat sagatavoja ceļu pārkrievo-
šanas politikai. Viņas stāvoklis tiešām bija grūts— vieni paši saviem spēkiem,
likās, latvieši nekad neatsvabināsies no vācu varas. Jaunlatvieši meklēja sabie-

drotos cīņai pret vācietību un tos atrada krievos. Bet rezultātā — krievi pa-

grieza zobena asmeni kā pret vāciem, tā latviešiem un gatavojās mūs noskalot

no Baltijas jūras piekrastes. Ka šī krieviskās orientācijas politika mums nav

bijusi tālredzīga — par to tagad vairs divu domu nav. Latvijas vēstures jaunā-
kais laikmets šai politikai devis nāves spriedumu. Ar to mēs paši sevi palīdzē-
jām vājināt un gatavojām latviešu tautai iznīcību. No tās mūs izglāba tikai

pasaules lielie notikumi — pasaules karš, kurā krievu impērija sadrupa.

Ar pārkrievošanas polītiku resp v astoņdesmito gadu reformām latvieši

un vācieši politiskā un nacionālā ziņā bija lielā mērā tuvināti. Vācu privilēģijas
bija stipri sašaurinātas, un abas tautas sāka palikt vienlīdzīgi beztiesīgi objekti
krievu politikai. Vācu un latviešu vienlīdzība, par ko veselus trīs gadu desmitus

cīnījās latviešu tautiskā partija, nebija sasniegta ar šādu ~vienlīdzību" bez-

tiesībā. Vai kāds brīnums, ka pēc šādas vilšanās jau astoņdesmito gadu bei-

gās, bet sevišķi deviņdesmitos gados, tautiskai strāvai radās opozīcija. Tā iz-

paudās — jaunajā strāvā.

Jaunā strāva izteica tautas nemieru, kas cēlās no krievu patvaldības

jūga, no vācu muižnieku varas, no lauksaimniecības krizes un dzīves grūtībām.
Tā izteica nemieru par vilšanos agrākos tautas vadoņos un viņu politikā. Jau-
nās strāvas sekmes tāpat izskaidrojamas ar lielo lūzumu mūsu kultūras poli-

tikā, kas nāca līdz ar pārkrievošanu un ar stipriem ārējiem iespaidiem — vācu

un krievu sociālisma teorijām. Deviņdesmitos gados Baltijā vienlīdz lielu pie-
krišanu būtu atradusi jebkura revolucionāra mācība, tai nevajadzēja nemaz

būt vācu marksismam un krievu nihilismam. Tā varēja būt arī nacionāli-revo-

lūcionāra mācība. Ne velti pirmā opozīcija Rīgas Latviešu biedrības vadoņiem
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nāca no pašiem nacionālistiem (Māteru Jura un Fr. Bergmaņa). Ja tā būtu pie-

ņēmusi vairāk opozicionelu nokrāsu un palikusi uzticīga mūsu tautisko vadoņu
fabākām tradīcijām, tad šai kustībai sekmes bija drošas. Jaunā strāva turpre-
tim atmeta visas tautiskās atmodas laikmeta tradīcijas un nāca pārmērīgā
krievu un vācu sociālisma iespaidā.

Jaunās strāvas pirmie vēstneši parādījās presē, studentu un skolnieku

pulciņos un biedrībās, gluži tāpat kā tas bija ar tautisko kustību sešdesmitos

gados. Jaunās strāvas vadoņi ~Dienas Lapā" sludināja reālismu mākslā, po-

pulārizēja dabas zinības, apkaroja tautiskos vadoņus, propagandēja sieviešu

emancipāciju un citas deviņpadsmitā gadu simta modes idejas. Sevišķu
ievērību latviešu inteliģencē radīja studenta Jansona ~brīvestības svētkos"

Jelgavā 1893.-gadā nolasītais apcerējums ~Domas par jaunlaiku literatūru".

Tāpat kā Kronvalda Ata ~Tautiskie centieni" bija mēģinājums radīt jaun-
latviešu ideoloģiju, tā Jansona,,Domas" ir savā ziņā jaunstrāvnieku programas

raksts. Jansons, bez šaubām, uzlūkojams par jaunstrāvnieku labāko publicistu

un ideologu.

Pēc enerģiskas aģitācijas ap 1892. gadu rodas pirmie jaunstrāvnieku
pulciņi Jelgavā, Liepājā un Rīgā. Jaunstrāvnieki iespiežas arī vairākās Rīgas

biedrībās, kur sludina sociālistu mācības. Raiņa vadītā Dienas Lapa", rakstu

krājums ~Pūrs", studentu un skolnieku pulciņi, strādnieku biedrības un, par

visām lietām, Amatnieku palīdzības biedrības krājkase bija pietiekoši liels

sabiedrisks spēks, kas novērsās no latviešu tautiskiem vadoņiem. Deviņdesmito

gadu vidū jaunā strāva pāriet izšķirošā uzbrukumā pret tautiskiem vado-

ņiem un uz laiku arī iegūst vienu sabiedrisku poziciju pēc otras. Krievu skolās

sakropļotā jaunā paaudze un inteliģence iet viņas pavadā līdz 1905. gada re-

volūcijai un vēl ilgāki. Kā vienīgai revolūcionārai sabiedrības daļai, kas uzstājās
pret krievu carismu un vācu muižniekiem, tai latviešu 90. gadu sadzīvē neno-

vēršami vajadzēja gūt panākumus.
Tautībnieki visu laiku aizstāvēja latviešu nacionālās īpatnības, jaun-

strāvnieki tās sāka apkarot. Tie uzstājās pret latviešu tautisko stilu dzīvē un

mākslā, izzoboja aizraušanos ar tautas gara mantu krāšanu. Deviņdesmito

gadu vidus — 1894.—1897. g. ir jaunās strāvas ziedu laiks. Jaunstrāvnieku
propaganda šai laikā sasniedza savu augstāko pakāpi un viņu slepeno pulciņu

organizācija — lielāko plašumu.

Jaunā strāva bija galvenām kārtām inteliģences un pusinteliģences ku-

stība. Kā virziens literātūrā un žurnālistikā jaunā strāva ieņem daudz redza-

māku vietu nekā idejiski un politiski apvienota ļaužu masa, partija.

Krievu administrācija bija aizņemta barbariskā pārkrievošanas politikā.
Tā rūpīgi uzmanīja latviešu nacionālistu rīcību un presi, gādādama, lai Baltijā
neparādās separātisms, lai pat Latvijas vārdu neminētu avīzēs. Pilnīgi nepa-

manīti un nesaprasti cenzoru un policijas acīm parādījās jaunstrāvnieku pirmie

soļi un raksti, kas arvienu vairāk ieguva sociāldemokrātisku nokrāsu. Arī tādēļ,
ka jaunā strāva uzstājās pret latviešu nacionālistiem, pret visu īpatnējo latvisko,
krievu administrācija sākumā raudzījās pa daļai caur pirkstiem uz viņu revo-

lūcionāro darbību. Tikai vēlāk administrācijas taktika mainījās —tā stipri ap-

spieda jaunstrāvnieku legālo aģitāciju, kādēļ viņi piegrieza lielāku vērību sle-

penām organizācijām un ilegāiām lapiņām. Pēc neilga laika ari šo darbību

pārtrauca: 1897. gada maijā izkratīja pirmos sociāldemokrātu darbiniekus

Liepājā, tam tūliņ sekoja kratīšanas un aresti Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā un citās

pilsētās.
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1897. gada jaunstrāvnieku prāvā bija apvainotas kādas 137 personas.
Kustības dalībnieki visu slepeni organizēto strādnieku skaitu Rīgā šai laikā

rēķina pāri 200 cilvēkiem. No tam var spriest, ka 1897. gada aresti bija smags

sitiens jaunstrāvnieku organizācijai. Arestēja un izsūtīja visus spējīgākos va-

doņus, uz astoņiem mēnešiem slēdza ~Dienas Lapu", un gribēja avīzi pavisam

apturēt. 1897. gadu var uzlūkot par jaunstrāvnieku laikmeta beigām. Pēc tam

latviešu atklātā sabiedriskā dzīvē un avīžniecībā vairs nevalda jaunā strāva,

bet chaoss. Jaunstrāvnieku idejas un šūniņas pēc 1897. gada attīstās ilegāli;
divdesmitā gadu simta sākumā rodas jaunās strāvas atvase — sociāldēmokratu

partija, kas sevī uzņēma visas jaunās strāvas tradicijas.

Deviņpadsmitā gadu simta beidzamā ceturksnī jau gaiši parādās uz ārieni

Krievijas despotijas politiskā un saimnieciskā krize. Krievu monarchija bija
vārīgi slima. Radikālu reformu gars šo valsti vēl varēja glābt no draudošā

apvērsuma, no lielā negaisa, bet valdošās aprindas to nesaprata. Pret tautas

augošo nemieru tās zināja tikai vienu — represijas. Bet ar tām vairs nebija

iespējams novērst 1905. gada revolūciju.
1905. gada revolūcijai bija dziļi sociāli, polītiski, ekonomiski, nacionāli

un psīcholoģiski cēloņi. Tādēļ mēs nevaram uz šo lielo tautas kustību raudzīties

kā uz mākslīgi saceltu dumpi, kā uz neveiksmīgu nejaušu parādību. 1905. gada
notikumu priekšvēsture jau tagad ļoti labi zināma, lai šo kustību nenovērtētu

pārāk zemu. Jo vairāk cēloņu 1905. gada kustībai bija Baltijā, kur kā fokusā

krustojās visas nacionālās, agrārās un politiskās pretešķības.

1905.. gada revolūcijas vadība nonāca sociāldēmokratu partijas rokās,
un tas bija viens no šīs lielās tautas kustības neveiksmju cēloņiem. Sociāldē-

mokrati visas savas cerības dibināja uz revolūciju, viņiem bija organizācija,

cīņas spars un cieša programa, bet tiem trūka notikumu pareizas uztveres

spējas un gribas ziedot dogmu reālai nepieciešamībai.

1905. gada revolūcija Baltijā varēja būt tikai agrārrevolūcija, un tāda tā

tiešām arī bija. Apstākļos, kādi bija šā gadu simta sākumā, nemiera kustība ne-

varēja izvērsties strādnieku sociālā revolūcijā, jo mūsu sociālo jautājumu mezgls
tad bija agrārjautājums, un šo mezglu tad pilnīgi dabīgi mēģināja pārcirst
nevis nedaudzās lielrūpniecības fabrikās, bet pie feodāļu muižu pilīm. Bet

jaunstrāvnieku darbība deviņdesmitos gados, pēc Jansona liecības, ~gandrīz

nepavisam neaizņēma lauku proletāriātu", un jaunstrāvnieku pēctecei — la-

tviešu s.-d. partijai, vēl pēc 1905. g. revolūcijas nebija savas agrārprogramas.
Tādēļ arī 1905. gada agrārrevolūcijai trūka vadošas zvaigznes, tās vadoņi un

darbinieki nezināja ko iesākt ar muižām, no kurām muižnieki bija aizbēguši.
Šai kustībai trūka nacionālas vadības — sociāldemokrāti savā dogmatismā

neprata tai dot vispārnacionāli aizraujošus mērķus — kā, piemēram, nacionālas

patstāvības prasību.
Nacionālo mērķu un apzinīgas nacionālas vadības trūkums 1905. g. re-

volūcijā dod iemeslu daudziem šo neorganizēto masu kustību uzlūkot par vien-

kāršu neizdevušos zemnieku dumpi, kas mazākos apmēros mūsu zemē nori-

sinājušies periodiski. Tomēr diezgan plašās latviešu zemnieku, inteliģences
un visas tautas cīņa par Latvijas atsvabināšanu no krievu valdības un vācu

muižnieku varas dod šai kustībai nacionālu raksturu. 1905. g. revolūcija šai

ziņā līdzinās lielai franču revolūcijai, arī to apgaroja nacionālai idejai sveša vai

pat naidīga doktrina, bet franču tauta no šīs revolūcijas iznāca jau kā vienota

nācija. Tāpat 1905. gada revolūcijai, kaut arī pret viņas vadoņu gribu, nacio-

nālā ziņā bija pozitīvs iespaids, še pirmo reizi mēs cīņas ugunīs šķīstījāmies no
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verdzības sārņiem — pasīvs, pazemīgs kalpu bars še rūdījās aktīvā nacio-

nālā vienībā. Tas nav vienīgais gadījums masu kustībās, kad notikumu gaitā
rodas sekas, pretējas šo notikumu vadoņu apzinīgai gribai.

1905. gada revolūcijai tādā kārtā ir nenoliedzama vēsturiska un cēloniska

sakarība ar Latvijas centieniem, atsvabināties no Krievijas jūga — ar Latvijas
patstāvības centieniem.

Revolūciju apspieda tik barbariskiem, asiņainiem līdzekļiem, kādus pa-

zīst tikai āziatu despotijas. Nošāva simtiem cilvēku, kas bija piedalījušies
revolūcijā un kas bija šejienes valdoņiem tikai aizdevuši dusmas. Krievu

sodu ekspedīcijas sarīkoja asiņainas eksekūcijas, nodedzināja daudz lauku

māju. To, ko revolūcionārais, sakūdītais pūlis darīja ar muižu pilīm, to pašu
krievu valdības sūtītais disciplinētais karaspēks darīja ar labi iekoptām zemnieku

mājām. Šādus organizēta karaspēka darbus nosodīja pat bijušais Krievijas
ministru prezidents grāfs Vite, kas savās atmiņās raksta, ka sodu ekspedīcijas
barbariskā rīcība neesot bijusi attaisnojama zemē, kurā revolūcija bijusi jau
apspiesta un tauta nomierinājusies. Bet citi tā nedomāja. Uz kādas sūdzības

caram Nikolajam II par sodu ekspedīcijas rīcību mierīgu iedzīvotāju nošaušanu

un ēku sagraušanu un nodedzināšanu Baltijā cars uzrakstījis rezolūciju: ~Ak,
kādi malači!" Ja jau pats krievu cars šos slepkavas uzmudināja viņu zvērības

darbos, tad nav brīnums, ka viņu briesmu darbi uz gadu simtiem ierakstīti

Latvijas vēsturē asiņainiem burtiem. Bet fakts bija, ka daudzu notiesāto

revolūcionāru beidzamie vārdi bija: ~Lai dzīvo brīvība! Lai dzīvo Latvija!"

Laikmets starp 1905. gada revolūciju un pasaules karu Latvijā ir dzīvas

saimnieciskas rosības pilns. Mūsu mazgruntniecība šai laikā sper lielu soli uz

priekšu savu saimniecību racionālā apsaimniekošanā. Rīgā un citās pilsētās

plaši attīstās celtniecība, tirdzniecība un rūpniecība. Vienīgi nacionāli-garīgā

ziņā latvieši dodas uz iznīcības pusi — mēs pārkrievojamies. Pārkrievošanu

veicina nevien krievu skolas un administrācija, bet ari mūsu jau puspār-
krievotā inteliģence, kurai trūka nacionālu, pretkrievisku domu. Šis ir latviešu

tautas sistemātiskas denacionālizācijas laikmets. Mūsu tautai būtu drūma

nākotne, ja pasaules karš nebūtu pārtraucis šo latviešu tautas iznīcināšanas

procesu. Vienīgi kara radītie jaunie apstākļi deva latviešiem iespēju izkļūt
laukā no Krievijas smagām ķetnām, kurās mums bija nolemts nedaudzu pa-

audžu laikā palikt par krieviem. ~Kaut arī vairākas paaudzes ietu bojā, valdība

no saviem (pārkrievošanas) nodomiem neatteiksies" — sacīja latviešu skolu

pirmais pārkrievotājs, skolu kurātors Kapustins.

Šo latviešu pārtautošanas procesu apturēja 1914. gadā izsauktais pa-

saules karš.

Pasaules karš, bēgļu laiki,
latviešu strēlnieku bataljoni,
1917.gada revolūcija un

latviešu sabiedriskās organizācijas.

Pasaules karš, kas iedegās 1914. g. jūlija beigās, bija populārs Latvijā.
Pirmkārt, karš pret vāciem iekurināja latviešos sen seno vēsturisko cīņas garu,

otrkārt, jau pirmās kara dienās vācu flote apšaudīja Latvijas piekrasti. Tādā

ziņā tauta saprata karu kā savas zemes aizsargāšanas cīņu pret iebrucēju.
„Visa tauta cerēja uz kaut kādu jaunu laikmetu, uz lielu atmaksu saviem ap-

spiedējiem, kuri ar šausmām, izmisumu un asarām jau no laika gala bija pie-

pildījuši visu mūsu vēsturi. Kad sākās kaujas — tauta elpu aizturējusi sekoja
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armijas varonīgiem soļiem visā frontē no Baltijas jūras līdz Rumānijai. Bet

visvairāk viņas uzmanība bija piegriezta Austrumprūsijai, kur XX korpuss,
kas aizgāja bojā pie Mazuras ezeriem, sastāvēja pa lielākai daļai no latviešiem...

Latvieši šo karu uzskatīja par goda lietu, un kur jautājums grozās ap to,
latvietis nav paradis piekāpties. Dziļa nojauta visiem sacīja, ka viņiem šinī

karā jāiet priekšgalā un ar pašaizliedzīgu cīņu jāiegūst kādas mūžīgas tiesības,
lai viņi varētu ieiet vēsturē kā brīva tauta." Tā raksta par kara iespaidu latviešu

tautā dzejnieks Ed. Virza savā apcerējumā ~
Izpostītā Latvija".

M. Kamenskis savā grāmatā „XX korpusa iznīcināšana" raksta par šī

korpusa zaudējumiem Rītprūsijas kaujās laikā no 31. janvāra līdz 8. februārim

1915. gadā: no 35.505 kājniekiem zaudēti — 27.998, no 9311 artilērijas kara-
vīriem zaudēti 5701. Tā kā šis korpuss formējās Latvijā no iesauktiem re-

zervistiem zemes sargiem, tad latviešu zaudējumu procents ir pats no sevis

saprotams. Jau minētās grāmatas autors par XX korpusa karavīru varonību

raksta: ~Kara vēsture uzglabājusi savās lapas pusēs leģendu par to, kā Varo-

nīgā Napoleona gvardija kaujā pie Vaterloo—Belle Alliance spīdoši nobeidza

savu eksistenci. Pēc simts gadiem, technikas varenības laikā, šai leģendai no

jauna vajadzēja atdzimt, lai rādītu Augustovas mežos kritušo varoņu pēctečiem
ticību nevīstošam daiļumam, spēkam un cilvēces gara nenorietošam cēlumam."

Žēl tikai, ka šī korpusa vadoņi nestāvēja sava uzdevuma augstumos .

Ja XX korpusā Austrumprūsijas cīņās bija kāda puse latviešu karavīru,
tad nav brīnums, ka še parādījās latviešu varonības gars, kas pēc nedaudz mē-

nešiem no jauna uzliesmoja leģendāros latviešu strēlnieeku bataljonos.
1915. gada aprilī vācu kara pulki ieņēma daļu Kauņas guberņas un

ielauzās Kurzemē. Vācu priekšpulki uzvaras gājienā devās tālāk Kurzemē un

aprija beigās jau sasniedza Jelgavu. Krievu armija atkāpās gandrīz bez preto-
šanās. Šai kritiskā brīdī II Daugavgrīvas cietokšņa ~darba bataljons", kas

sastāvēja no latviešu zemes sargiem ģenerāla Potāpova virsvadībā, ņēma ini-

ciatīvi savās rokās un kopā ar 68. kājnieku divīzijas 273. kājnieku pulku atsita

ienaidnieku no Jelgavas. Cik kritisks šai laikā bija arī Rīgas stāvoklis, rāda tas,
ka Daugavgrīvas cietokšņa komandants ģenerālis Miončinskis lūdzis Baltijas
ģenerālgubernātoru Kurlovu uzdot Daugavas pārejas apsargāšanu policijas
patruļām, ko tas arī darījis. Šo kritisko stāvokli glāba latvieši. Vēlāk viņiem

pienāca palīgspēki — XX dragūnu un jātnieku kavalerijas skolas pulks — un pie-

spieda vācu kara spēku atkāpties līdz Ventai. Še kavalerijas daļas pastipri-

nāja ar 1. un 2. latviešu zemes sargu bataljonu. Pa tam vācu rēgulārās kara

spēka daļas mācās Kurzemē Klaipēdas un Liepājas virzienā. 8. maijā vācieši

ieņēma Liepāju un virzījās uz priekšu.
Latviešu karavīri, kas bija izkaisīti pa krievu armijas daļām, ~pazuda"

krievu kareivju pelēkā masā. Bet tikko tie bija atsevišķā vienībā, tūliņ parā-

dījās latviešu spīdošās kareiviskās īpašības. Par latviešu kareivjiem deva

labas atsauksmes armijas vadoņi un viņu cīņas biedri. Arī krievu presē sāka

parādīties atzinīgi vārdi par latviešu kareivjiem. ~Viss tas sagatavoja valdošo

krievu aprindu uzticību, deva pamatu un pat drosmi ierosināt jautājumu par

latviešu strēlnieku bataljonu nodibināšanu, un tādā kārtā tā sauktie „darba

bataljoni", bez šaubām, ir atzīstami par latviešu strēlnieku priekštečiem — ceļa
nolīdzinātājiem.

Abi minētie bataljoni 1915. gada rudenī iegāja kā kadri 5. Zemgales,
6. Tukuma, 7. Bauskas un 8. Valmieras latviešu strēlnieku bataljonā".*)

) „Latviešu Strēlnieks" N° 1 — 1923. gadā.
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Pēc krievu armijas sakaušanas Galīcijā kara darbība intensīvi norisinājās
Polijā. Vācu armija spieda krievus atkāpties aiz Vislas un Narevas; krita

Ivangorodas cietoksnis, un jūlija beigās Varšava bija jau ieņemta. Šīs vācu

uzvaras atsaucās arī uz stāvokli ziemeļu spārnā. Jūlijā vācieši no jauna
ieņēma Kurzemi ar Jelgavu, kas krita 2. augustā. Tagad vācu fronte vilkās

no jūrmalas starp Ķemeriem un Sloku uz Olaini, Ikšķili, tālāk gar Daugavu
uz Grīvu un Kalkūniem. Fronte gāja cauri Latvijas sirdij, kur divas naidīgas
armijas cīnījās viena pret otru.

Vācieši ieņēma Kurzemi, kas bija pilna briestošas ražas, bet iedzīvotāju
tukša. Latvju iedzīvotāji bēga no savas dzimtās zemes. Kādi bija bēgšanas
iemesli? Vispirms, krievu administrācija izdeva pavēles, ka krievu kara-
spēkam atkāpjoties, pēc sevišķa rīkojuma saņemšanas, visi sējas un kartupeļu
lauki, ja tos nevar nokopt un aizvest, jāiznīcina; pārtiku iedzīvotājiem atstās

tikai vienam mēnesim, lopi jānodod rekvizīcijas komisijai; vīriešiem no

18—45 gadiem jāatstāj dzimtene, citādi viņus mobilizēs darba komandās.

Šāds rīkojums draudēja iedzīvotājiem ar badu, mātēm, bērniem, sievietēm un

vecākiem cilvēkiem atņēma apgādniekus un aizstāvjus, kāpēc arī tiem nebija
iespējams palikt dzimtenē. Otrkārt, gubernātors izdeva rīkojumu, ka jāvirzās
„uz rītu pusi" un, ejot ~platā frontē", jāiznīcina sējas lauki. Treškārt, bailes no

vācu armijas varas darbiem, par ko daudz rakstīja krievu un daži latviešu laik-

raksti jau no 1914. gada. Ceturtkārt — latviešu nevēlēšanās palikt vēsturisko

ienaidnieku neaprobežotā varā. Piektkārt — atsevišķas karaspēka daļas
iedzīvotājus izraidīja ar varu un mājas nodedzināja. Pirmie latviešu bēgļi atstāja
Bausku 17. aprīlī 1915. gadā, kad aiz Mūsas upes parādījās vācu jātnieku iz-

lūki. Šie bēgļi pēc dažām dienām atgriezās. No Liepājas un apkārtnes latvieši

sāka bēgt 21. aprīlī Aizputes, Valtaiķu, Skrundas virzienā. Arī Priekules, Em-

būtes, Nīgrandas v. c. Aizputes apriņķa pagastu iedzīvotāji devās ceļā aprīļa

beigās. Liepājas un Aizputes apriņķa bēgļi līdz turpmākam apmetās Valtaiķu,
Laidu un Skrundas mežos, nogaidīdami, vai stāvoklis frontē negrozīsies. Vācu

jātnieki jau 25. aprīlī ieņēma Kuldīgu un no turienes devās uz Aizputi. Lielu

bēgļu skaitu Lejaskurzemē vācu karaspēks apgāja ar līkumu pa jūrmalas
un tie palika dzimtenē. Lielie bēgļu plūdi sākās jūlija pirmās dienās, kad vācu

karaspēks bez krievu pretošanās strauji ieņēma Kurzemi no dienvidiem, rie-

tumiem un ziemeļiem. 2. jūlijā tauta devās ceļā ar visiem lopiem no Pampā-
ļiem, Ezeres, Auces un no Talsu, Kandavas, Tukuma, Dobeles apgabala. Vienā

laikā izcēlās Kurzemes dienvidos, vidienēun ziemeļos neaprakstāmas izceļošanas

jukas. 5. jūlijā sāka plūst gar Bausku austrumu virzienā nepārtraukta cilvēku,
vezumu un lopu straume pa ceļu un blakus pa laukiem un mežiem. Otra straume

no Kurzemes vidienas plūda Rīgas virzienā; trešā pa Tukuma-Rīgas ceļu. Gu-

bernators un augstākā administrācija jau jūnija beigās atstāja Jelgavu. Neviena

iestāde nerūpējās par bēgļu izceļošanas kārtību, par tiltiem, pārtiku, ūdeni,
ārsta un veterināru palīdzību. Ceļā jau bija un nekārtībā virzījās uz austrumiem

ap 300—400.000 bēgļu un vairāki miljoni liellopu, avju un cūku. Liellopi sli-

moja ar mutes un nagu sērgu, gar ceļmalām gulēja cūku, aitu un liellopu maitas.

Karaspēks, pretim nākot vai atkāpjoties, izklīdināja ganāmpulkus un samina

daudz sīko lopu. Bēgļu ceļam tālu abās pusēs lauki bija noēsti un nomīti, lo-

piem trūka barības, un tie paklīda mežos lieliem bariem. Ceļmalās un mežos

palika slimie bēgļi un sirmgalvji, kas vairs nevarēja tālāk iet. Krustceļos bija
ārkārtīga drūzmēšanās, lūza rati, atskanēja cilvēku kliegšana, vaimanas, raudas,
noklīdušubērnu brēkšana. Vietāmvācu armijai tuvojoties vai izplatoties baumām,
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bēgļus pārņēma panika, un tie neprātīgi traucās uz priekšu, izkrāvuši vezumus

un atstādami mantas un lopus. Gadījās arī, ka bēgļi nokļuva krusta ugunīs.
Pie Jaunjelgavas un Jēkabpils pirmie bēgļi nonāca pie Daugavas, kur varēja
tikt pāri pa vienu pašu plostu, kādēļ notika neaprakstāma drūzmēšanās. Pie

Jaunjelgavas gaidīja uz pārcelšanu ap 22 kilometru gara bēgļu rinda. Izcēlās

liels maizes un ūdens bads. Sākot ar Lejaskurzemes bēgļu ierašanos Rīgā 1915. g.

aprīļa beigās un maija sākumā, pie latviešu palīdzības komitejas Rīgā no-

dibinājās Bēgļu Apgādāšanas nodaļa. Bēgļiem Vidzemē ieplūstot, Rīgas nodaļa

dibināja Vidzemē apakšnodaļas un pagastu komitejas. Daugavas labā krastā

reti bēgļi saņēma maizi un zupu komandantu,-pilsētu un zemstu savienības

ēdināšanas punktos. Bēgļu straume plūda caur Vidzemi un Latgali Krievijā,
kur latviešu bēgļi sadūrās ar Polijas un Lietavas bēgļiem un izsūtāmiem vācu

kolonistiem. Dažos ceļu mezglos sadrūzmējās simtiem tūkstošu cilvēku; izcēlās

un izplatījās lipīgas sērgas. Lielās pilsētās bēgļus neielaida, tur iespiedās tikai

manīgākie un tā drīzāk sasniedza palīdzību. Latviešus ceļā vairāk reizes noturēja
par vācu kolonistiem, ievirzīja viņus straumē un sūtīja uz Turgajas, Sibirijas un

citiem apgabaliem. Par bēgļu apgādāšanu un novietošanu pirmie sāka rūpēties
latviešu sabiedriskie darbinieki, un tā kļuva par lielu nacionālu darbu.

Vācu valdības izdarītā tautas skaitīšanā Kurzemē 1915. gada 30. septembrī
saskaitīti 230.000 iedzīvotāju (800.000 bija priekš kara). No Kurzemes vien

bija izbēguši vairāk kā 570.000 iedzīvotāju, no tiem latviešu ap 500.000.

1916. gada augustā Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas priekšnieks
Vilis Olavs ziņoja, ka ap 760.000 latviešu kara apstākļu dēļ mainījuši savas

dzīves vietas.*)

Bēgļu laiki bija viens no drūmākiem periodiem, kādu pazīst mūsu tautas

vēsture. Materiālā ziņā mēs bijām atsviesti attīstībā atpakaļ uz tiem seniem

laikiem, kad tauta bez pastāvīgas dzīves vietas un nodarbošanāsklejoja no viena

apvidus uz otru. Patiesību sakot, mūsu tautai šai laikā bija izsists katrs kultūr-

tautas eksistences pamats. Mums nebija vairs savas teritorijas, nebija īpašumu
— mēs bijām klaidoņi un übagi, nožēlojami emigranti svešā zemē. Šai vēstures

pārbaudījuma laikā tomēr radās centrs, ap ko pulcējās latviešu simts tūkstoši

savu dzimteni pazaudējušie bēgļi, kas par tiem gādāja un uzturēja modrus ce-

rībā uz labākiem laikiem. Šis centrs bija Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrāl-

komiteja Pēterpilī, kas darbojās no 1915. gada augusta līdz 1918. gada
janvārim.

Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas priekšsēdētājs bija V. Olavs, un viņa
vietnieki J. Čakste un A.Bergs. Centrālkomitejas mērķis bija, apvienot latviešu

bēgļu apgādāšanas organizāciju darbību, dibināt jaunas organizācijas bēgļu
kustības ceļos, veicināt sakarus ar valdības iestādēm un bēgļu starpā, atrast

līdzekļus bēgļu apgādāšanai. Ar privātiem ziedojumiem un pirmo valdības

300.000 rubļu pabalstu Centrālkomiteja varēja sākt mazināt bēgļu lielo trūkumu

un postu. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja dibināja ciešus sakarus starp

bēgļiem, viņu organizācijām un latviešu kolonijām un izvērtās par visu latvie-

šu kopējās domas un rīcības centru, no kā vietējās organizācijas saņēma norā-

dījumus un līdzekļus nevien statūtos paredzētiem mērķiem, bet daudz plašākai
darbībai. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejā ietilpa ap 260 organizācijas un

aģentūras visās Krievijas malās. Par Centrālkomitejas darbības apmēriem
var spriest pēc viņas bilancēm, kas 1916. gada 1. janvārī uzrāda 1.750.247 rbļ.,

*) A. Gulbja ~Konversācijas vārdnīca" 2014.—2017. Ip
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bet 1917. gada 1. janvāri 14.871.503rbļ. Bez bēgļu novietošanas un uzturēšanas

Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja noorganizēja centrā un lielāko pilsētu
komitejās juridiskus birojus, kas palīdzēja bēgļiem nokārtot dokumentus un

kara zaudējumu un rekvizīciju prasību pieteikumus; liela nozīme bija ap-
liecībām par tautību, jo latviešu bēgļus bieži sajauca ar vāciešiem, pret kuriem

krievi izturējās ļoti naidīgi. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja arī izprasīja
no valdības sumas aizdevumiem kara izpostītiem bēgļiem uz nākošās atlīdzības

rēķina. Plaši bija nostādīta bēgļu sazināšanās lieta. Centrālkomiteja izdeva

sevišķu Ziņojumu, kur iespieda informāciju visām komitejām un organizācijām
un adrešu grāmatu. Ar valsts domnieka J. Zālīša gādību no Tatjanas komitejas
izdabūja skolu, patversmju un internātu uzturēšanai tik daudz līdzekļu, ka

gandrīz neviens bērns lielākos centros nepalika bez skolas izglītības. Lai dotu

darbu bēgļiem un trūcīgos apgādātu ar apģērbu un apaviem, Pēterpilī, Rīgā,
Maskavā, Jaroslavā v. c. ierīkoja plašas šūšanas un apavu darbnīcas.

Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas nozīme latviešu tautas un valsts

vēsturē ir liela: visgrūtākā brīdī tā organizēja izkaisītos tautas spēkus pašpa-
līdzībā un pašdarbībā. Centrālkomiteja bija pirmā nopietnā skola mūsu inteli-

ģencei plašākam valstiskam darbam. Praktiskā darbā un statūtu robežās

Centrālkomiteja bija apolitiska, bet viņas idejiskais iespaids un faktiskā dar-

bība atstāja redzamas sekas daudzās organizācijās. Līdz ar Centrālkomitejas
nodibināšanos valsts domnieki J. Zālītis un J. Goldmanis strādāja ciešā kon-

taktā ar Centrālkomitejas valdi, un katru viņu uzstāšanos valstsdomē, katru

likumprojektu un ierosinājumu iepriekš pārsprieda kopā ar valdi un pieaici-
nātiem delegātiem. Centrālkomitejas sevišķi lielā vēsturiskā nozīme pastāv
jau uzsvērtā svētīgā praktiskā bēgļu apgādāšanas darbā. Bez Centrālkomitejas
daudzas latviešu bēgļu ģimenes būtu gājušas bojā un tās nebūtu zinājušas ceļu at-

pakaļ uz dzimteni... Pēc oktobra revolūcijas Krievijā lielinieku vara 1917. gada
decembrī pārtrauca Centrālkomitejas darbību, atņēma palikušos līdzekļus un

mantu, tamdēļ 1918. gada janvārī Centrālkomiteja nolēma darbību izbeigt.*)

Šai lielā tautas posta laikā ari Rīga pārdzīvoja baigus brīžus. Tas ap-

stāklis, ka pie otrā iebrukuma Kurzemē vācieši ar nopietnu spēku nāca plašā

frontē, lika domāt, ka šoreiz viņu mērķis ir, ieņemt Rīgu un tālāk visu Latviju.
Krievu ieroču stiprumam tauta jau vairs neticēja. Ari augstākie štābi un cen-

trālā valdība domāja par Rīgas atstāšanu, tādēļ steidzīgi sagatavoja Rīgas
evakuēšanu. No Pēterpils uz Rīgu atbrauca sevišķa evakuācijas komisija un

centrālās Krievijas rūpnieku pārstāvji, kas savā starpā dalīja Rīgas rūpnie-
cību. Katrs rūpnieks gribēja vairāk dabūt savai fabrikai. Notika Rīgas rūpnie-
cības izlaupīšana. Krievijas sliktos transporta apstākļos Rīgas evakuēšanai

vajadzēja ilga laika, bet to gribēja izdarīt steigā, kamdēļ evakuācija notika ļoti

nekārtīga. Fabriku mašīnu daļas sajauca un sabojāja, tā ka evakuētās fabriku

iekārtas bieži vien Krievijā nebija iespējams atjaunot. Rīgas fabrikas izpostīja
tādā mērā, ka no tām palika pāri tikai tukšas sienas.

Lielos tautas pārbaudījumu brīžos dzimst ari lielāka enerģija grūtības

pārspēt un rodas jaunas idejas, kas ved tautu ~caur grūtībām pie zvaigznēm".
Vācu uzvaru un latviešu bēgļu laikā šāda Ideja, kas deva tautai cerību uz uzvaru,

bija latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana. Divu Daugavgrīvas

cietokšņa latviešu bataljonu varonība pie Jelgavas jau deva norādījumu, kur

) Turpat, 2018.—2021. lp.
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meklēt glābiņu no grūtā stāvokļa. Pēc šīs kaujas Rīgas Politechniskā Institūta

latviešu studenti caur savas savienības locekli stud. K. Glizdiņu stājās sakarā

ar ģenerāli Potāpovu, kas, pārliecinājies par pirmo latviešu bataljonu varonību,

bija ļoti labvēlīgs latviešiem. Viņš šim studentu ierosinājumam pilnīgi piekrita
— vajadzēja tikai atrast pareizu ceļu šīs idejas reālizēšanai. Tai pašā laikā

latviešu sabiedrisko darbinieku grupa griezās pie valsts domnieka j. Goldmaņa
ar lūgumu, atbalstīt latviešu vēlēšanos, dibināt savas savvaļnieku družīnas. Šo

lūgumu Goldmanis atbalstīja un vispirms griezās pie galvenā štāba priekšnieka

ģenerāļa Beļājeva Pēterpilī, kas ieteica iesniegt šai lietā ar rakstu īpašu priekš-
likumu.

Lieli notikumi nenorisinās bez saviem kavēkļiem un pretestībām. Tā arī

latviešu savvaļnieku pulku dibināšanai radās ceļā traucēkļi. Par tiem pastāsta
savās atmiņās Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas priekš-

sēdētāja biedrs, zvēr. adv. G. Ķempelis. Divi galvenie iemesli — viņš raksta —

traucēja latviešu nacionālo pulku dibināšanu Krievijā: teritoriālās armijas
principa nepielaišana un cara valdības neuzticība latviešiem. Jau vairākas

reizes pasaules kara sākumā bija mēģināts dibināt latviešu karaspēka vienības,

bet visas reizes lūgumi pēc atļaujas atstāti bez ievērības. Tā, piemēram, pie

Rennenkampfa armijas štāba piekomandētais bij. Port-Artūras un Vladi-

vostokas policijmeisters pulkvedis Lediņš bija lūdzis atļauju dibināt latviešu

jātnieku nodaļu, bet nelūkojoties uz visiem sakariem, tādu atļauju nedabūja.

Tādēļ, ja gribēja tagad sasniegt panākumus nacionālo pulku dibināšanā,

pie lietas bija jāķeras ar lielu apdomu un pa priekšu jāaprunājas ar latviešu

sabiedrību. Šā jautājuma apspriešanai 1915. gada maija sākumā deputāts

J. Goldmanis sasauca plašāku sapulci Rīgā, Lauksaimniecības krāj-aizdevu
sabiedrības telpās. Bija ieradušies vairāki sabiedriski darbinieki un starp tiem

ari deputāts J. Zālīts un advokāti A. Bergs, V. Zāmuels un G. Ķempelis, tad

Z. Meierovics, Liepājas pilsētas galva Breikšs, liepājnieks Seskovs, nodokļu

inspektors Kānels, agronoms V. Skubiņš un no virsniekiem kapt. Baltiņš, kapt.

Aizups un prāporščiks Bolšteins. (Pēc Strēlnieku vēstures archīvā esošiem do-

kumentiem šai sapulcē ņēmis dalību arī advokāts Stērste.) Sapulci vadījis
A. Bergs. Pēc Goldmaņa referāta par latviešu družīnu vajadzību izcēlās karstas

debates. Lielākā daļa dalībnieku (Goldmanis, Ķempelis, Zāmuels un virs-

nieki) bija par dibināšanu, bet daži, starp tiem arī deputāts J. Zālīts, uzstājās
tam noteikti pretim. Zālīts aizrādija, ka latvieši cenšas izvairīties no kara die-

nesta, un ka tagad nav paredzams liels panākums družīnu dibināšanā. Tālāk

viņš norādīja, ka šis jautājums tik svarīgs, ka iepriekš viņa reālizēšanas nepie-
ciešami jāizdara latviešu tautā anketa. Debatu laikā ieradās no Jelgavas

frontes, no ģen. Potāpova karaspēka daļas stud. K. Glizdiņš, kas ar jaunekļa
sparu ņēmās aizstāvēt latviešu družīnu dibināšanas vajadzību. Viņš no-

rādīja, ka ģenerālis Potāpovs pateicoties tikai Daugavgrīvas cietokšņa dažām

latviešu rotām paspējis aizstāvēt Jelgavu pret vācu uzbrukumiem. To ģenerālis
Potāpovs arī publiski apliecinājis Jelgavā savā runā, kuras saturs nosūtīts

iespiešanai Rīgas laikrakstiem, bet ģenerāļa Kurlova kara cenzori to nostrīpo-

juši. Šie jaunie fakti, kas sapulces dalībniekiem iepriekš nebija zināmi, darīja

izšķimšu iespaidu, un sapulce vienbalsīgi nolēma dibināt latviešu družinas.

Arī deputāts J. Zālīts vairs nepretojās un nepastāvēja uz anketas sarīkošanas

nepieciešamību, iepriekš šī svarīgā soļa izvešanas dzīvē. Sapulce nolēma dibināt

komiteju savvaļnieku vervēšanai ar sevišķu apakšnodaļu, sastāvošu no 2 komi-

tejas locekļiem, viena virsnieka un viena ārsta, kam tieši bija jāpieņem sav-
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vaļnieki. Sapulce ari uzdeva J. Goldmanim iesniegt lūgumrakstu kara ministrim

un armijas virspavēlniekam pēc atļaujas dibināt latviešu savvaļnieku družīnas.

Pēc dažām nedēļām jau deputātu J. Goldmani izaicināja uz armiju koman-

diera mitekli družīnu dibināšanas lietā, un jūnija vidū tas interesentu grupai
jau ziņoja, ka principā družīnu dibināšanasjautājums izšķirts pozitīvi, pie kam

apsolītas latviešiem plašas tiesības — latviešu uzraksti uz karogiem, latviska

komandas valoda un sevišķa krūšu nozīme.

Družīnu nosaukumu atmeta, un tā vietā pieņēma latviešu strēlnieku

bataljonu nosaukumu. Strēlnieku bataljonus pielīdzināja regulāram kara
spēkam ar visām tiesībām. Tāpat Strēlnieku Organizācijas Komitejai piešķīra

diezgan plašas tiesības. Pagaidu Organizācijas Komitejā apstiprināja sekošus

15 locekļus: komitejas priekšnieks deputāts J. Goldmanis; locekļi: A. Bergs,

agr. J. Bissenieks, Liepājas pilsētas galva Breikšs, J. Brūmelis, stud. K. Glizdiņš,
E. Kānelis, G. Ķempelis, Z. Meierovics, atv. ģenerālis J. Plūme, inž. A. Priedīts,

dep. J. Zālīts, V. Zāmuels, G. Seskovs, agr. V. Skubiņš.
Noteikumu spar latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu Ziemeļrietumu

frontes štābā parakstīja 1915. gada 23. jūlijā, pēc kam tos apstiprināja armijas
virspavēlnieks. Tā tad Latviešu bataljonu dibināšana pēc lielu grūtību pār-
varēšanas bija atļauta.

Kādus šķēršļus lika latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanai šejienes
krievu administrācija, redzams no bijušā Baltijas ģenerālgubernātora ģenerāļa
P. Kurlova grāmatas ~Ķeizariskās Krievijas sabrukums", kurā viņš starp citu

raksta:*),,Goldmanis bija viens no enerģiskākiem atsevišķu latviešu pulku formē-

šanas piekritējiem un šai virzienā veda stipru aģitāciju Pēterpilī un armijas
augstākā virspavēlnieka miteklī... Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieks ģen.

Aļeksējevs man pieprasīja atsauksmi, un es atbildēju, ka skaitu tādu formēšanu

par nepielaižamu un no valstiskā viedokļa visai bīstamu. Pēc kara beigšanās,
lai kāds arī būtu tā iznākums, tāda nacionāla karaspēka pastāvēšana, sevišķi
tādā apvidū, kas pārņemts ar atsevišķu nāciju mūža naidu, radīs nopietnus

sarežģījumus valstī."

Pat tad, kad latviešu strēlnieku bataljoni jau bija nodibināti un mūsu

strēlnieku varonību daudzināja pa visu pasauli, iespaidīgās krievu aprindas

ar carienes Aleksandras roku rakstīja caram Nikolajam II uz armijas štāba

mitekli brīdinošos vārdus: ~Neaizmirsti latviešu bataljonus!" Bet bija jau

par vēlu — reiz iedoto atpakaļ atņemt vienmēr ir grūti — bet sevišķi grūti
tas bija pēc tam, kad latviešu strēlnieki ar savu varonību bija godam attais-

nojuši visaugstākās cerības, kādas uz viņiem lika.

Reizē ar bataljonu formēšanas pavēli bija dots arī rīkojums Daugav-

grīvas cietokšņa komandantam ģen.-leit. Miončinskam, kas skaitījās par batal-

jonu formēšanas inspektoru — stāties pie bataljonu formēšanas. 19. jūlijā,
t. i. taī pašā dienā, kad izdeva frontes virspavēlnieka pavēli par bataljonu

formēšanu, J. Goldmanis ar J. Zālīti publicēja patriotisko uzsaukumu: ~Pulc-

ējaties zem latviešu karogiem!" — kura beigu sauciens skanēja: ~Brāli,
stunda ir situsi. Kas tic, tas uzvar. Uz priekšu ar latviešu karogu par Latvijas
nākotni! Latvju dēli, atsaucaties, — pate Dzimtene jūs sauc! Un jūs, kas

esat izklīduši pa tāliem svešiem lielceļiem un minat bēgļu tekas, — apstājaties,
Dzimtene jūs sauc!"

Organizācijas Komiteja sāka bez kavēšanās darboties — pieņemt savvaļ-
niekus latviešu strēlnieku bataljoniem. Cik liela bija atsaucība, redzams no

!) Berlīnē 1923. gadā — 193. lp.
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tam, ka pašā pirmā pieņemšanas dienā pieņēma 171 savvaļnieku, bet līdz

13. augustam bija pieņemti jau 3439 savvaļnieku. Latviešu jaunatne ar

sajūsmu nāca uz bataljoniem aizstāvēt savu dzimto zemi. Strēlniekus pēc
reģistrēšanas nosūtīja uz Daugavgrīvas cietoksni apmācībā.

Rīga bija ienaidnieka apdraudēta pilsēta un atradās nocietinātā kara
rajonā, kamdēļ privātpersonām iebraukšana Rīgā bija apgrūtinoša — vajadzēja
sevišķas šejienes augstākās kara priekšniecības atļaujas. Lai atvieglotu sav-

vaļniekiem iekļūšanu Rīgā, Organizācijas Komiteja ierīkoja vairākās vietās

savvaļnieku pieņemamās nodaļas. Tādas ierīkoja Valmierā, Cēsīs, Valkā,

Limbažos, Pļaviņās, Skrīveros, Smiltenē, Jaunlaicenē, Mazstraupē, Rankā,
Stāmerienā un Krievijā — Pēterpilī, Maskavā, Vitebskā v. c. Provincē bēgļu
un strēlnieku biroji pa lielākai daļai darbojās apvienoti — vienās telpās ar

vieniem un tiem pašiem darbiniekiem. Kā pirmo strēlnieku pieņēma būvstrād-

nieku Robertu Pogu, 19 gadus vecu.

Strēlnieku ešalonu izvadīšana izvērtās lieliskās manifestācijās. Pēc

Pieņemšanas Komitejas priekšnieka apsveikuma un ~Dievs, svētī Latviju!"
nodziedāšanas, kara mūzikai atskanot, strēlniekus apbēra puķēm un pavadīja
viņu tuvinieki un lieli ļaužu bari. No Organizācijas Komitejas telpām, Tērbatas

ielā No 1/3, līdz Daugavas malai bija redzama tikai viena gavilējoša ļaužu jūra. —

Strēlnieku pieņemšana un organizēšana gāja plašumā un dziļumā. Tā radās

un pamazām izauga mūsu nacionālā armija — latviešu strēlnieki."*)
Pirmos saformēja Daugavgrīvas, Rīgas un Kurzemes bataljonus, —■

vēlāk vēl piecus un rezerves bataljonu.
1915. gada oktobrī, kad pirmās cīņās devās Latviešu strēlnieku bataljoni,

vācu fronte sniedzās ap Rīgu 20—24 kilometru lielā pusriņķī. Apturēti pie

Olaines, vāci lauzās uz Doles salu, kas viņiem bija vajadzīga Daugavas pār-
iešanai. Kaujas oktobra sākumā notika uz ziemeļiem no Kalnciema —uz

Lielupes labā krasta. Pāriedami Lielupi pie. Plāņiem, ienaidnieki ieņēma
Ķīšuciemu un pavirzījās tālāk garām Volguntei, Klīvmuižai un Kalnciemam,
nonākdami starp Kalnciemu un Babītes ezeru. Še Tīreļu purvā vācu tālāk-

virzīšanos apturēja. Vācieši steidzīgi nocietinājās pie Plakanu ciema, austrumos

no Olaines.

Krievu armijas vadībai bija lielas rūpes, vajadzēja pastiprināt vārīgākās
frontes vietas labākām karaspēka vienībām, un te vērā ņēma jaunos latviešu

strēlniekus. I Daugavgrīvas bataljonam vajadzēja 10. oktobri iziet uz pozi-

cijām, divas rotas virsleitnanta Būriņa vadībā aizrīkoja uz Kalnciema rajonu,
bet pārējās divas virsleitnanta Fr. Brieža vadībā uz Olaines rajonu. Ar šo

grupu uz pozicijām aizbrauca arī bataljona komandiers kapteinis Bangerskis.
12. oktobrī latviešu strēlnieki jau dabūja pirmās ugunskristības — arī pirmo
kritušo asinis laistīja dzimto zemi. 15. oktobrī jau Brāļu kapos guldīja pirmos
kritušos strēlniekus. Tumši elementi izplatīja baumas, it kā vācieši mūsu strēl-

niekus neatzīstot par regulāru karaspēku un tādēļ gūstā kritušos strēlniekus

nošaujot. Šīs baumas atstāja uz latviešu sabiedrību un strēlniekiem sliktu

iespaidu. Tās kategoriskā veidā Organizācijas Komiteja atsauca.

16. oktobrī Fr. Briedis ved savus strēlniekus cīņā un gūst pirmās spožās
uzvaras. Kauja notiek arī 24. oktobrī, un strēlnieki norūdās nemitīgās kaujās
un bīstamos izlūkošanas gājienos. 13. oktobrī uz Ķekavas pozicijām izgāja
arī 2. Rīgas strēlnieku bataljons. 17. oktobrī bataljons pārcēlās uz Sloku. Ari

*) ~Latviešu Strēlnieks" JVs 1.
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šim bataljonam drīzi vien jāiet kaujas ugunīs, kurās viņš pierāda tādu pašu

cīņas un uzupurēšanās garu, kā pirmais bataljons. 3. Kurzemes strēlnieku ba-

taljons nonāca pozicijās 21. oktobrī,un nākošā rītā tam bija jādodas uzbrukumā

sliktos kaujas apstākļos. 22. oktobra kaujās strēlnieku bataljoni zaudēja
vairākus virsniekus un kādus 300 kritušu un ievainotu.

Latvju strēlnieku cīņu vēsturē sevišķi spilgti izceļas 1916. gada marta

kaujas pie Plakanu ciema, jūlija kaujas 1916. g. un Ziemas svētku kaujas

(pēc jaunā stila 3.—5. janvārī 1917. g.). Marta kaujas apraksta strēlnieku varonis

Fr. Briedis sekoši: Visi bija vienādi drošsirdīgi: pašuzupurēšanās un nesalau-

žamais gars latviešu strēlniekos liecināja viņu dziļo naidu uz ienaidnieku.

Piemēra dēļ varu aizrādīt uz gadījumu, kad strēlnieks A. pretuzbrukumā, bū-

dams ievainots, nevarēdams atturēties pret ienaidnieku ķēdi un nespēdams
rīkoties ar flinti, uzlika rokas granātu uz krūtīm un uzspridzināja sevi gaisā,
lai tikai dzīvs nekristu gūstā. Tā, izcīnīdama veselu rindu uzbrūkošu vācu ķēžu,
rota turējās līdz beigām."*)

Ziemas svētkos kaujas bija asiņainas — latviešu strēlnieki šais kaujās
pie Ložmetēju kalna un Tīreļa purva zaudēja 60—80% kritušu un ievainotu.

Latviešu strēlniekiem nedeva laikā rezerves, un viņu lielie upuri palika velti.

Kāda ir latviešu strēlnieku bataljonu nacionāli-polītiskā
nozīme mūsu vēsturē?

Latviešu Strēlnieku bataljonu spožās uzvaras pret vāciem pasaules kara

laikā un tā nacionālā atmoda, kas radās ap mūsu pirmo nacionālo karaspēku,
deva latviešu tautai nevien jaunu sajūsmu un pasaules slavu, bet arī lielā mērā

sagatavoja ceļu Latvijas republikas cīņām. Jau pati strēlnieku bataljonu orga-

nizēšana nāca kā nobriedusi latviešu tautas stichiska prasība, kad krievu armija

nespēja aizsargāt latviešu zemi pret ienaidnieku. Latviešu strēlnieku bataljonu
lielo vēsturisko nozīmi neredzēs tikai tas, kas nesaprot, ka armija ir valsts grā-
vēja un jaundibinātāja, valsts un tautas neatkarības iesākums un gals.
Dzimtenes mīlestība, disciplīna, inteliģence, varonība, nacionālais lepnums
v. t. t. — viss tas cēla latviešu kareivju slavu un daudzināja latviešu tautu

visā pasaulē. Tā tad Latviešu strēlnieku bataljoniem ir lieli militāri nopelni

pasaules kara laikā, kas palīdzēja sasniegt sabiedroto uzvaru, un otrkārt,

nacionāli-polītiskā ziņā, kā mūsu pirmām nacionālam karaspēkam. Ari

sirmais Fr. Veinbergs piešķīra latviešu strēlnieku pulkiem lielu nozīmi kā

latviešu kareivisma un varonības pierādītājiem (~Latv. Sarga" 1924. g. 22. nrā):
~Pēc visiem šiem piedzīvojumiem (ko viņi parādīja uz kara lauka) gan neva-

rēja šaubīties, ka no visām agrākās Krievijas tautībām latvieši kareiviska

gara un kareivisko īpašību ziņā ieņem pirmo vietu."

Latviešu strēlnieku patiesai lomai vajadzēja sākties pēc 1917. gada fe-

bruāra revolūcijas, kad radās lielāka iespēja izkarot latviešu tautai pašnolemšanas
tiesības. Arī še latviešu bataljoni pirmā laikā stāvēja savu uzdevumu augstumā
un kā vienu no savām pirmām prasībām minēja Latvijas valsts autonomiju...

lekams apskatām latviešu strēlnieku tālāku uzstāšanos Latvijas un

Krievijas vēsturiskos likteņos, jāapstājas tuvāki pie nupat minētās 1917. g.

februāra revolūcijas. Jāatzīst, ka šī lielā revolūcija jau pirmās dienās

dzemdēja savas nāves dīgļus. Tie bija divvaldība. Revolūcija radīja divas

*) „Latviešu Strēlnieku Bataljoni" 36. lp.
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valsts varas orgānus — pagaidu valdību ar kņazu Ļvovu kā ministru prezidentu
un strādnieku un kareivju deputātu padomes. Apvērsuma romantikā šīs varas

gāja roku rokās, bet drīzi vien tās izšķīrās un novirzījās diametrāli pretējos
virzienos. Divvaldība nevarēja ilgi valdīt — no tās radās anarchija, kurā abas

varas sacentās pēc valdonības, līdz to 1917. gada oktobra apvērsumā ieguva
enerģiskākā, uzņēmīgākā un demagoģiskākā puse — lielinieciskā strādnieku

un kareivju deputātu padome. Krievu dēmokratija — pilsonība, inteliģence
un labākā sociālistu daļa — bija vēl nesagatavotas lielajam valsts darbam, un

viņa nolaidīgā kārtā izlaida valsts varu no savām rokām. To noturēt nemaz

nebija tik grūti.

Augošais lieliniecisms nopietni apdraudēja valsti un armiju. Pastāvīgās

nesaskaņas starp abiem varas faktoriem piespieda krievu liberālās aprindas

kapitulēt sociālistu priekšā. Pirmie lielinieku bruņotās sacelšanās mēģinājumi
notika jau aprīļa mēnesī, bet tos laikā apspieda. Krievu valsts dzīvē un valdībā

sociālistu iespai-ds manāmi auga. No pagaidu valdības viens pēc otra bija
spiesti aiziet krievu liberāļi, un sociālisti arvienu vairāk nosvēra politiskos svara

kausus. Pagaidu valdība nebija spējīga cīnīties pret augošo anarchiju zemē

un armijā. Krievu revolūcijas pirmie medus mēneši aizgāja ātrāk, nekā to varēja
paredzēt. Tas no vienas puses. No otras puses, mazo tautu nepieciešamās
nacionālās prasības pagaidu valdība kategoriski atteicās izpildīt, aizbildinā-

damās, ka šos jautājumus esot kompetenta izšķirt vienīgi Krievijas satversmes

sapulce, kuras sanākšanas laiks nebija zināms. Tas radīja nopietnu nemieru

apspiestās tautās, tās nostājās opozīcijā pagaidu valdībai, un dažas, kā somi

un ukraiņi, ņēma savas tiesības revolūcionārā ceļā — pirmie izsludinot Somijas
neatkarību, otrie — Ukrainas plašu politisku autonomiju. Vienīgi latvieši

bija pacietīgi, lai gan visas mūsu prasības palika neizpildītas un pagaidu
valdība neapstiprināja pat šauro Vidzemes pagaidu pašvaldības projektu.

Pagaidu valdības pilsoniskie ministri nepiekrita Ukrainas rīcībai, kā to

bija darījuši speciāli uz Ķijevu sūtītie sociālistu ministri, un tādēļ viņi izstājās
no valdības. Valdības krizes nenoteikto stāvokli izmantoja Pēterpils lielinieki

un sacēla atkal nemierus. Krievu fronte jau bija pilnīgi dezorganizēta un

cīņas nespējīga. Stāvoklis palika arvienu kritiskāks. Krievu valdība nespēja
nodibināt zemē kārtību un stingru varu. Šai ziņā krievu bezvaldību, viņas
varas mīkstčaulību godam reprezentē februāra revolūcijas valdības pēdējais
ministru prezidents Kerenskis.

1917. gada Krievijas revolūcija atstāja lielu iespaidu arī uz Latvijas
nacionālo un politisko attīstību. Šīs revolūcijas tiešās sekas bija disciplīnas
sabrukums krievu armijā un arī latviešu strēlniekos, kam sekoja Rīgas krišana

vācu rokās un pēc tam arī Vidzemes okupācija. Politiskai līnijai, kas tik

skaidri iezīmējās latviešu sabiedrībā revolūcijas pirmā laikā, vācu okupācija

pārvilka strīpu pāri — radās jauni virzieni, bet vecie pārveidojās, vai viņu
attīstība dabūja citu tempu.

Kas attiecas uz latviešu strēlniekiem, tad neskaitāmi apstākļi bija par

to, lai tie attālinātos no saviem pirmatnējiem uzskatiem par dzimtenes auto-

nomiju un citiem nacionāliem jautājumiem. 1917. gada 17. maijā strēlnieki

pēc lielinieciskās aģitācijas pieņēma rezolūciju, kurā izteica neuzticību Krie-

vijas pagaidu valdībai, nolēma brāļoties ar ienaidnieku un neiet vairs

uzbrukumā. Pret šo lieliniecisko' taktiku uzstājās strēlnieku virsnieki un laba

daļa strēlnieku, bet lieliniecisma demagoģijas un terora laikā viņi palika mazā-

kumā. Revolūcija palika kreisāka, sākās „revolūcijas padziļināšana".
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Sākot ar šo laiku latviešu strēlnieki Latvijai ir zuduši, viņi paliek aktīvi

Krievijas pilsoņu kara cīnītāji, lieliniecisma akls ierocis, kam piekrita liela

loma komunistu diktatūras pirmā laikā. No latviešu strēlniekiem tad atkarājās
lielinieku varas liktenis Krievijā. Viņu loma Krievijā tad bija lielāka nekā

Padomju Latvijas laikā. Lai gan latviešu komunistiem tad bija formēli augstākā
vara Latvijā un pamazām noorganizēts valsts aparāts, viņi savā darbībā

un eksistencē bija tikpat atkarīgi no Maskavas, kā gadu agrāk Maskavas valdība

no latviešu strēlniekiem. Ja latviešu strēlniekiem būtu bijis kāds vairāk

apdāvināts un spējīgāks politiķis, tad viņš viegli varēja 1918. gadā palikt

par Krievijas Napoleonu. Bet starp latviešu komunistiem tādas galvas

nebija. Viņi atstāja šo iespēju žīdu komisāriem, kas savu varu nodibināja
pa daļai dibinādamies uz strēlnieku šķēpiem. Lielā loma, kas latviešu strēl-

niekiem piekrita komunistu revolūcijā, izskaidrojama ar daudziem faktoriem.

Vispirms, militāri nepārspējamos latviešu strēlnieku pulkus komunisti saņēma
veselus kā kukuli jau priekš oktobra revolūcijas. Otrkārt, latviešu organizātoru
talants arī viņiem bija nenoliedzams, kas sevišķi izcēlās krievu proletārisko
padibeņu priekšā, tāpat viņu lielākā inteliģence un enerģija. Viņi savās

krūtīs nesa krievu carisma un feodālās iekārtas radīto naidu, un tas izlauzās

uz āru komunistu apvērsumā. Latviešu strēlnieki ir pēdējā revolūcionāru

paaudze, kuru radījuši mūsu zemes nenormālie agrār- un nacionālās apspiestības

apstākļi. Tie ir pēdējie mūsu nebrīvās pagātnes upuri. Mūsu strēlniekiem

bija jāsadeg uz sociālās revolūcijas sārta svešās zemēs, lai līdz ar viņiem

nesadegtu arī Latvijas valsts.

Tūliņ pēc 1917. g. februāra revolūcijas — 4. martā — notiek pirmā Rīgas
latviešu sabiedrisko darbinieku apspriede, kas pieņem šādu rezolūciju:
~ levērojot Latvijas saimnieciskās, kultūrēlās, nacionālās un vēsturiskās īpat-
nības Latvijai jābūt nedalītai un autonomai provincei". 8. martā notiek

Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Padomes dibināšanas sapulce, kas pieņem
šādu adv. Zēberga un Šulmes rezolūciju: ~Padomes uzdevumi ir: 1) būt

par padomdevēju Pagaidu Valdības vietējiem komisāriem un guberņu pār-
valdniekiem, 2) viena mēneša laikā izstrādāt Latvijas autonomijas projektu,
sadaloties šādās apakškomisijās: agrārlietu, skolu, baznīcu, tieslietu, strād-

nieku jautājumu, rūpniecības un tirdzniecības, satiksmes, lauksaimniecības,
kooperācijas un nodokļu."

Šo lēmumu Organizāciju Padome tomēr aizmirsa un nevirzīja uz

priekšu — autonomijas lietu pat teorētiski nekustināja. (Jāatzīmē, ka

pirmais šo jautājumu teorētiski sāka apspriest Dr. P. Zālīts jau 1905. g.)
Vispāri jāsaka, ka revolūcija pārsteidza latviešus politiski nesagatavotus.
Lai gan pasaules kara laikā latviešu sabiedrību aplidoja romantiskais un

mazizteicošais lozungs, labāki sakot — frāze — „brīvā Latvija brīvā Krievijā",
tomēr nevien plašākās aprindas, bet arī daža laba latviešu politiska vadoņa
galva vēl nebija izdomājusi Latvijas brīvības domu konkrētā, valsts tiesiskā

formā. Daudzi šo brīvību vēl saprata kā vācu baronu tiesību aprobežošanu, kā

šauras šejienes pašvaldības izkaulēšanu no krievu valdības, un reti kāds

pacēlās savos centienos līdz valsts autonomijas ideālam pēc Somijas parauga.

Augstākā politiskā gudrība mums joprojām bija palikt lojāliem, aizdomās

neturētiem, kaut arī beztiesīgiem otrās šķiras . Krievijas pavalstniekiem.
Šo politiku ar lielām grūtībām izdevās pamazām apkarot un latviešu sabie-
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drību virzīt uz lielākiem nacionāli-polītiskiem mērķiem. No latviešu preses

orgāniem, kas pasaules kara laikā gāja šo drošo ceļu pretim vadošai, konserva-

tīvai pārkrievošanas laikmeta radītai politikai, godam jāmin ~Dzimtenes
Atbalss" un „Līdums".

Kad vairāki Krievijas apspiesto tautu locekli Šveicē (starp tiem arī

latvieši) bija parakstījuši iesniegumu Ziemeļamerikas Savienoto Valstu

prezidentam Vilsonam, kurā tie lūdza prezidentu ņemt dalību Krievijas ap-

spiesto tautu likteņa uzlabošanā, tad latviešu valsts domnieki iespieda
~Novoje Vremjā" protestu pret tiem latviešiem, kas šo iesniegumu bija
parakstījuši. Šis iesniegums bija ļoti uztraucis krievu politiskās aprindas un

valsts domi, un mūsu domnieki ar savu protestu laikam gribēja glābt krievu

valdības acīs latviešu tautas satricināto lojalitāti. Šo domnieku protestu
bez piezīmēm pārdrukāja visi latviešu laikraksti. Tikai augšminētais Maskavas

latviešu orgāns pie šī fakta piebilst, ka šis jautājums esot interesants, jo
~latviešu tiesību jautājums būtu nests zināmā mērā starptautiskā stāvoklī,
būtu nostādīts ārējās politikas laukā". Kādu citu reizi, sakarā ar prezidenta
Vilsona miera priekšlikuma notām, ~Dzimtenes Atbalss" prasīja arī mazo

tautu, tai skaitā latviešu, pārstāvju pielaišanu miera konferencē, ko citi

atzīmēja ar piezobošanu, — tie, kuru vēlēšanās nesniedzās tālāk par zemstēm.

Nav brīnums, ka revolūcijai uzliesmojot latvieši bija izsisti kā no sliedēm —

mēs nezinājām, ko prasīt, par ko cīnīties. Pagāja mēneši, kamēr viņus dabūja
no provinces autonomijas līdz valsts autonomijai, tad atkal labs laiks,
kamēr no šīs prasības latviešu sabiedriskā doma nonāca līdz suverēnitātei,
līdz Latvijas neatkarīgai valstij.

Kad autonomiju sāka praktiski izšķirt ukraiņi, kas nodibināja centrālo

Ukrainas radu, un kad somi izsludināja savu neatkarību no Krievijas, arī

latvieši sāka drusku rosīgāki palikt. Latvijas autonomijas jautājumu sāka

apspriest gandrīz visas latviešu politiskās - partijas, kā nacionāldemokrati

Maskavā, zemnieku savienība, radikāldemokrati, sociālistu mazinieki un citi.

Latvijas autonomijas jautājumu apspriež Maskavas latviešu rakstnieku un

mākslinieku biedrība, Pēterpils latviešu skolotāju konference 31. martā un

1. aprīlī, kur pieņem autonomijas projektus. To apspriež arī Latvijas skolotāju,
izglītības darbinieku un skolnieku vecāku delegātu konference Rīgā 5. aprīlī
un pieņem attiecīgu rezolūciju. Arī latviešu strēlnieki revolūcijas sākumā,
kā jau minēts, ņem aktīvu dalību Latvijas autonomijas lietā. Tā Latviešu

strēlnieku rezerves pulka rota un komandu komiteja kopējā sapulcē 14. aprīlī

vienbalsīgi pieņem sekošu rezolūciju: ~Nolemj prasīt Latvijas pilnīgu valsts

rakstura autonomiju, apvienotai un iekšējās darīšanās suverēnai Latvijai,
sastāvošai no Kurzemes, četriem Vidzemes un trim Vitebskas guberņas
apriņķiem (Latgale), pievienojot vēl citus, latviešu apdzīvotus pierobežu

apgabalus."

Še jāpiezīmē, ka strēlnieku rezolūcija prasa jau valsts autonomiju,

pretim citām sabiedriskām organizācijām, kas tai laikā vēl prasīja provinces

autonomiju. Arī skolotāju kongress Tērbatā 13. jūnijā apsprieda Latvijas

autonomijas jautājumu un pieņēma autonomijas projektu Pēterpils skolotāju
konferences rezolūcijas redakcijā. Pie Vidzemes Zemes Padomes nodibināja

autonomijas sekciju, kas sastāvēja no locekļiem: Z. Meierovica, J. Lapiņa,
E. Laursona, Eglīša, Nonāca, Sostes, Kurševica, Vīksnes, Skujenieka, Kokles,

Frīdenberga un Egles. Sekcija uzdeva Meierovicam izstrādāt autonomijas
projektu. Arī Sabiedrisko Organizāciju Padome izvēlēja sevišķu autonomijas
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sekciju, kuras loceklis 0. Šulme izstrādāja savu autonomijas projektu, kura

pamatā bija licis sekošu organizāciju autonomijas projektus: nacionāl-

demokratu partijas, demokrātiskās partijas, zemnieku savienības, Latviešu

rakstnieku un mākslinieku biedrības un 5. armijas Latviešu biroja projektus.

Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Padome 8. marta sēdē nolēma vēl prasīt

reorganizēt vecā režīma administratīvās iestādes un nekavējoties stāties pie

šejienes pašvaldības iestāžu reorganizēšanas, izteikt neuzticību vecai (vāciskai)

Rīgas pilsētas domei un viņas vietā iecelt Rīgas sabiedrisko organizāciju

padomi.

Vispāri jau revolūcijas sākumā bija manāma minētā (krievu) pagaidu
valdības savādā rīcība un negriba rēķināties ar latviešu sabiedrības domu.

Valdība, piemēram, iecēla par Vidzemes guberņas pārvaldnieku nepopulāro
A. Krastkalnu, kam drīzi vien sabiedriskās organizācijas un prese izteica

neuzticību. Pēc šiem protestiem pagaidu valdība bija spiesta Krastkalnu

atcelt un viņa vietā iecēla par guberņas komisāru Vidzemes Zemes Padomes

izraudzīto kandidātu A. Priedkalnu, bet par vicekomisāru K. Ulmani.

Krastkalnu uz īsu laiku pat arestēja un izsūtīja. Tāpat arī tieslietas valdība

nodeva Šablovskim, neprasot vietējo organizāciju domas.

Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Padome reprezentēja gandrīz
visas latviešu kultūrēlās, saimnieciskās un palīdzības biedrības. No viņas
darbības vēl minami protesti pret latviešu strēlnieku 17. maija (30. maija)
lieliniecisko rezolūciju un prasība pagaidu valdībai, dot Latvijai autonomiju
un pievienot Latgali pārējai Latvijai. Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Pa-

dome bija pirmā revolūcijas radītā latviešu sabiedriskā iestāde, kas uzstājās
latviešu vārdā. Vēlāk pienāca arī citas iestādes, kā Vidzemes Pagaidu
Zemes Padome, kas radās no Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības

aprindām Valmierā sasauktās Vidzemes zemes sapulces. No katra pagasta

bija jāvēl pa vienam saimniekam un vienam bezzemniekam. Arī Vidzemes

Zemes Sapulce prasīja Latvijai provinces autonomiju.

25. martā Rīgas pilī sapulcējās Vidzemes Zemes Sapulces izvēlētā Vidzemes

Pagaidu Zemes Padome. Bet sociāldemokrāti sasauca Valmierā bezzemnieku

sapulci, kura ievēlēja savu Vidzemes Zemes Padomi. Z. Meierovics iesniedza

priekšlikumu, apvienot abas padomes, ko pēc sarunām arī panāca. Apvienotā
Zemes Padomes prezidijā ievēlēja V. Maldoni, J. Lapiņu un V. Bastjāni,
valdē Skubinu, M. Valteri, M. Skujenieku, Buševicu. Kādu laiku tur bija
arī Meierovics, tad T. Zeiferts.

Vidzemes Zemes Pagaidu Padomes valde sasauca 1917. gada 30. jūlijā
konferenci Latvijas autonomijas jautājumā, kurā piedalījās sekošas 10 sa-

biedriskas organizācijas: Vidzemes Zemes Pagaidu Padome ar 6 pārstāvjiem,
Rīgas Strādnieku Deputātu Padome (6), Latvijas Strādnieku, Zaldātu un

Bezzemnieku Padome (3), „Iskolastrels" (8), Latgaliešu sekcija pie ~
Iskola-

strela" (5), Latgaliešu sekcija pie „Iskosola" (1), V armijas latviešu birojs (1),
Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Padome (7), Rīgas pilsētas dome (6), Maskavā

ievēlētā Kurzemes Zemes Pagaidu Padome (6). Apspriede vienbalsīgi pieņēma
sekošu rezolūciju:

„1. Latvijas tautai, tāpat kā visām citām tautām, ir tiesība uz pilnīgu
pašnoteikšanos.

2. Latvijai jābūt nedalītai, apvienojot Vidzemi, Kurzemi un Latgali.
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3. Latgalei, kā Latvijas īpatnējai sastāvdaļai, piešķirama patstāvība

vietējās pašvaldības, valodas, skolas un baznīcas lietās.

4. Latvijai jābūt politiskai autonomai vienībai Krievijas republikā, kas

dibināta uz demokrātijas principiem.
5. Autonomās Latvijas likumdošana, izpildu, tiesas un vietējās paš-

valdības varai jāatrodas Latvijas tautas un viņas Saeima rokās, kura

ievēlama uz vispārīgu, tiešu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu

tiesību pamata, bez dzimuma izšķirības.

6. Sapulce protestē pret aneksijām un vispār pret katru mēģinājumu
noteikt Latvijas vai viņas atsevišķu daļu valsts tiesisko stāvokli

un robežas bez Latvijas tautas ziņas un lemšanas."

Vidzemes Pagaidu Zemes Padome izstrādāja vēlēšanu likumu, uz kura

pamata augustā notika Vidzemes Zemes Padomes vēlēšanas. To ievēlēja,
tur trūka tikai Rīgas delegātu, jo Rīga bija ienaidnieku ieņemta. Vidzemes

Zemes Padome sanāca Valkā. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēja lielinieku

Kārkliņu, par viņa biedru J. Lapiņu. Padomes vairākums bija lieliniecisks.

Vidzemes Zemes Padome apsprieda tekošas praktiskas lietas. Oktobrī pilso-
niskā frakcija aizgāja no Padomes, negribēdama padoties sociālistu majoritātei.
Oktobrī notika arī komunistu apvērsums Krievijā.

Latvieši jūsmoja krievu revolūcijas jūsmu par brīvo Krieviju, par bez-

asinaino revolūciju, aizmirzdami, ka Latvija vēl nebija brīva un ka šī brīvība

vēl jāizcīna. Ka pret Latvijas brīvību varētu kādus iebildumus celt ~demok-
rātiskā Krievija", par to nevienam ir prātā nenāca. Tikai vēlāk dzīves patiesība
atvēra mūsu politiķiem acis. Brīvā Krievija neapstiprināja pat Vidzemes

šauro pagaidu pašvaldības projektu.
Tas gāja tik ilgi, kamēr nebija beigušies revolūcijas medus mēneši,

kamēr visi ticēja krievu revolūcijai un demokrātijai. Bet drīzi vien parādījās
šīs revolūcijas pretrunas un krievu demokrātijas nespēks. Sākās pārvērtēšanas
laiks arī latviešiem un viņu attiecībām pret ~revolūcijas ieguvumiem".
Nebija šaubu, ka Krievija stāv bezdibeņa malā, un ka viņa ieraus šai bezdibenī

arī Latviju, ja mēs savas zemes likteni laikā nenošķirsim no visu iespējamību
zemes — Krievijas likteņa. Še radās pirmais izdevīgais psicholoģiskais
pamats latviešu separātismam, un doma par Latvijas lielāku norobežošanu no

Krievijas paliek arvienu populārāka. Sāk jau atskanēt balsis nevien par to,
kas mūs vieno ar Krieviju, bet arī par to, kas mūs no tās šķir.

~Lai Krievijas tautas" — rakstīja ~Dzimtenes Atbalss" — ~varētu
attīstīt visus savus ekonomiskos, kultūrēlos, nacionālos un politiskos spēkus,

nepieciešama ir Krievijas dalīšana. Polijai, Lietavai, Armēnijai un citām

tautām, kas gribētu pilnīgi atdalīties no Krievijas par suverēnām valstīm,
tās jāpabalsta viņu taisnīgos pašnoteikšanās centienos. Citām tautām, kas

to gribētu, jādod tik plaša pašnoteikšanās, ciktāl viņas to atzīst sev par

vēlamu. Nedrīkst būt latviešu sabiedrībā tādu aplamu saucienu, kas bija
jādzird no viena Latvijas guberņas komisāra kādā delegātu sapulcē, ka mums

jāprasot tik plaša autonomija, cik tālu tā nekaitējot Krievijas vienībai.

Latvijai par Krievijas vienību vismazāk jārūpējas, jo šī vienība ir slikta,
mechaniska ~vienība", tāda pat vienība kā Austro-Ungarijā, kura tāpat

jādala kā Krievija uz tautu pašnoteikšanās principa pamatiem. Mūsu vecā

psicholoģija, kas pieradusi pie šīs ~vienības", neļauj mums skatīt viņas posta
dīgļus priekš mazām tautām. Šī vienība ir pārdzīvojusi savu laiku, un mums
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no viņas jāatvadās ar mierīgu sirdi, jo Latvijai viņa laba nav devusi. Arī

tamdēļ, ka šīs vienības aizstāvētāju būs arī bez mums... Kad nāks tā diena,
kad latvietis nokratīs no savām kājām divisimts gadu pīšļus, tāpat kā septiņ-
simts gadu verdzības slogu? Kad nāks tā diena, kad brīvais latvietis pagriezīs

savu vaigu pret saules lēktu un droši teiks: ~Kur sākas Latvija, tur beidzas

Krievija?"" (JVs 41, 42 — 1917.).

1917. gada vasarā doma par Latvijas federāciju ar Krieviju atrod kritis-

kāku novērtējumu. lesakņojas pārliecība, ka politiska saistīšanās ar šo ~vis-
ādu iespējamību" zemi — Krieviju — nemaz nav nepieciešama Latvijai, ka

mums ir vēl citas valstiskas eksistences izredzes, un ka to reālizēšana atkarājas

galvenām kārtām no pašas latviešu tautas un viņas aktivitātes. Paceļas balsis,

ka federātīva republika nav mūsu politiskais ideāls, ka tas bijis tikai kompro-
miss, bet mūsu ideāls ir suverēna Latvija. ~Ja man prasītu" — sprieda
šo rindiņu rakstītājs nupat augšā minētā orgānā (49. n-rā) — ~kāpēc Latvijai
vajaga stāties federātīvos sakaros ar Krieviju? — es atbildētu šādi: tāpēc, ka

pagaidām vēl nav novērsta kara iespējamība nākotnē, un galvenais, tādēļ,
ka vēl latviešu vergu asinīs ir ne ar ko neattaisnojama tieksme uz Krieviju.
Nekādu citu argumentu nevar būt. Daži no latviešiem gan vēl filosofē šādi:

Krievija nevarot iztikt bez Baltijas jūras piekrastes. Bet tāds iebildums tikpat
maz pārliecina, kā vācu imperiālistu pierādījumi, ka Vācija nevarot iztikt bez

Kurzemes, jeb arī ka Ķīna nevar iztikt bez kāda cita Latvijas zemes gabala.
Tāda krieviska prātošana katram latvietim ir kategoriski jāatraida. No otras

puses, pret federāciju ar Krieviju ir ļoti daudz ko teikt. Krievijas un Latvijas
kultūrām nav nekā kopēja; federācija ar 80 miljonu tautu ir bīstama no Latvijas
kultūrēlās, politiskās un ekonomiskās neatkarības redzes stāvokļa, jo Lielkrie-

vija, pieņēmusies valsts stiprumā, katrā ziņā mēģinās aprobežot mazo federātīvo

valstu tiesības; krievu tautai nav ne mazākā organizātoriskā talanta, un viņas
zemē ilgi vēl nebūs nekādas kārtības, no kam cietīs arī citas federātīvās

valstis; Latvija ir Krievijai samērā nesen pievienota un tamdēļ to atšķirt no

Krievijas nav grūti v. t. t.". Tālāk šis pats laikraksts turpina savas domas:

~Latvietim jāsaprot, ka viņam ir tiesības pilnīgi atdalīties no Krievijas,
un ja tikai Latvijas prasības pēc suverēnitātes būs nobriedušas, mēs pacelsim
karogu par Latvijas maksimālo prasību, par suverēnu Latviju. Vēl tas laiks

nav pienācis, un neminēsim, kad tās dienas atnāks Latvijai. Bet jau tagad
to sludināt nav par agru."

Suverēnās Latvijas prasība 1917. gada vasarā vēl nebija nobriedusi tā-

dēļ, ka Kurzeme atradās vācu okupācijas varā. Izsludinot un izcīnot Latvijas

neatkarību, mums līdz ar to vajadzētu vieniem pašiem uzņemties pārāk grūto
uzdevumu — Kurzemes atbrīvošanu. Vēl būtu jārēķinās ar Krievijas, kaut arī

dezorganizētas armijas uzbrukumu mums. Arī Sabiedroto uzvara pār Vāciju
šai laikā bija ļoti problēmātiska, jo pēc krievu armijas sabrukuma viņiem
vajadzēja pielikt savā frontē visus spēkus, lai lauztu vācu militāro varu. Arī

latviešu strēlnieku pulki bija jau pārgājuši lielinieku pusē. Par spīti šim ār-

kārtīgi grūtam mūsu politiskam stāvoklim Latvijas suverēnitātes doma to-

mēr pieņēmās spēkā un guva arvien noteiktāku virzienu. Viņas ceļā stājās
jauni nelabvēlīgi apstākļi, ko radīja vācu iebrukums Rīgā un Vidzemē un lie-

linieku apvērsums Krievijā. Šie lielie notikumi radikāli pārgrozīja mūsu po-
litisko stāvokli un atņēma latviešu nacionāliem centieniem stiprāko pamatu
zem kājām — dzimto zemi un brīvas politiskas darbības iespēju. Tikpat oku-

pētā Latvijā, kā latviešu bēgļu kolonijās Krievijā nebija vairs iespējas svabadi
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rīkoties un daudz maz sekmīgi cīnīties par Latvijas neatkarību. Mūsu neat-

karības centieniem stājās pretim vācu militārā un lielinieku diktatūras vara.

Šai grūtā laikmetā sabangotā jūra vēl nenorimst, mūsu brīvības centieni ne-

apstājas, bet klusā un grūtā darbā Latvijas neatkarībai tiek likti organizā-
cijas pamati. Pamazām sāk dzīvē reālizēties Latvijas neatkarības doma. No

idejas tā sāk pārvērsties konkrētā formā.

Latvijas Nacionālā Padome ir pirmais plašāks mēģinājums apvienot
latviešu sabiedrību mūsu neatkarības centienu reālizēšanai.

Vācu okupācijas laikmets un

latviešu valstiskās organizācijas.

leņēmuši Kurzemi, vēlāk arī Rīgu un Vidzemi, vācieši nodibināja stingru
militāru varu. Apturēja sabiedrisko, politisko un kultūrēlo biedrību darbību

un neatkarīgo presi. Pēc lielām uzvarām kara laukā vācieši nešaubijās par savu

galīgo uzvaru pasaules karā un tādēļ arī negatavojās ieņemtos apgabalus pēc
kara atstāt, bet še sataisījās uz pastāvīgu dzīvi. Vācu militārā pārvalde un

viņas ieceltās šejienes iestādes centās ieņemtos apgabalus pēc iespējas ciešāk

saistīt ar Vāciju. Šai virzienā viņas iespaidoja arī latviešu sabiedriskos darbi-

niekus, lai gan panākumus guva tikai pie mazākās sabiedrības daļas, ko

vadīja Fr. Veinberģis un A. Krastkalns. Pēdējais jau 1917. g. 22. decembrī

Rīgas Latviešu biedrībā sasauca lielu sapulci, kurā piedalījās ap 300 cilvēku.

Sapulce pieņēma adresi Bavārijas princim Leopoldam. Šai adresē sapulce lūdza

nodibināt Baltijas valsti, kas atrastos vācu aizsardzībā. Nodibināja arī Rīgas
un apkārtnes pagaidu zemes padomi. 27. decembrī notika Lielās Ģildes zālē

vācu ieceltās Rīgas pilsētas domes sēde, kurā vācu hauptmanis paziņoja, ka

dome esot vienprātīgi nolēmusi pievienoties Vācijai. Pēc tam sanāca kādu

70 vācu biedrību sapulce arī Lielā Ģildē. Vācu prese rakstīja, ka pilsētas un

lauki esot vienprātīgi nolēmuši atdalīties no Krievijas un pievienoties Vācijai.

1917. gada novembrī — tā tad tai pašā laikā, kad Latvijas Nacionālā Pa-

dome pacēla karogu par patstāvīgu Latvijas valsti — Vidzemes muižniecības

pārstāvji iesniedza Vācijas valdībai ievērojamu dokumentu ar šāda satura

priekšlikumiem: ~Cerībā, ka Vācijas valsts aiz politiskiem, stratēģiskiem,
saimnieciskiem un nacionāliem iemesliem ir ar mieru pievienot sev Baltijas
provinces, mēs, Vidzemes bruņniecības zemstes pārstāvji okupētā apgabalā,
skaitām par savu pienākumu paziņot Vācijas ķeizariskai valdībai Vidzemes

bruņniecības un landtāga vēlējumus.

Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas un Sāmu salas bruņniecības un landtāgs
ir vācu dzimuma un ar vācu parašām. Savu vācietību un ticību tie mācējuši

pasargāt gadu simteņu ilgās cīņās un vajāšanās, un šos no tēviem mantotos

dārgumus viņi vērtē augstāk par dzīvību un mantu. Tamdēļ viņiem ir tikai

viena vēlēšanās — atsvabināties no krievu jūga, dodot sevi Vācijas valsts

varenā aizsardzībā, pareizā atziņā, ka pretējā gadījumā viņiem nekas cits

neatliekas, kā atstāt savu 700 gadu veco tēvu zemi..

Tagad, kad uzvarām bagātais vācu karaspēks iekarojis Rīgu, Vidzemes

daļu un Rīgas jūras līča salas, Vidzemes muižniecība redz savu cerību drīzu

piepildīšanos, jo viņi zina, ka to, ko vācu zobens ieguvis, vairs nevar atņemt.
Viņa ir ciešā pārliecībā, ka, ja Kurzeme, Rīga, Vidzemes daļa ar salām ir vācu

rokās, arī pārējās Baltijas provinču daļas, kas ģeogrāfiski un vēsturiski sa-

stāda nedalāmu vienību, jāsavieno ar okupēto apgabalu.



23

Šinī bruņniecībai tik svarīgā laikā viņi, uz satversmes pamata ievēlēti

pārstāvji, Vidzemes un visu viņas iedzīvotāju vārdā griežas pie Vācijas ķei-
zariskās valdības ar lūgumu pasludināt zemi Prūsijas aizsardzībā jeb, ja tas

nebūtu pieņemams, Vācijas valsts aizsardzībā un līdz sekojošai ievācošanai

(Eindeutschung) ņemt to militārā pārvaldē. Šai pārejas laikmetā bruņniecība
atsakās no savām satversmē paredzētām politiskām tiesībām un lūdz zemei,

(ja iespējams, ciešā apvienībā ar radnieciskām provincēm) dot satversmi,
bet ne agrāk, kamēr pēc izvestās ievācošanas tā būs sasniegusi valstisku

gatavību."

Pēdējo bruņniecība pamato ar to, ka par agri ievestā satversme varētu

nevācu elementiem dot iespēju netik vien apturēt, bet, varbūt, pavisam izpu-
tināt zemes ievācošanu, kas katrā ziņā, tiklab Vācijas valsts, tā arī Baltijas
vāciešu interesēs būtu novēršams. Turpretim militārā pārvalde ar Prūsijas
ķēniņa resp. Vācijas ķeizara ieceltu civīlvaldības pārstāvi pilnīgi garantētu
Vācijas valdības un Vidzemes bruņniecības kopējo mērķu sasniegšanu, reti

apdzīvotās zemes kolonizēt ar vācu zemniekiem un kara veterāniem un ne-

vācu iedzīvotājus mierīgā ceļā pievienot vācietībai.

Vidzemes bruņniecība un landtāgs okupētā apgabalā no savas puses tur

par savu pienākumu, līdzīgi Kurzemes bruņniecībai un landtāgam, atdot Vācijas
valdības rīcībā vācu zemnieku pārvešanai l / 3 viņai piederošās, nodokļu brīvās

zemes par mērenām priekškara cenām. Viņi ir arī pilnā pārliecībā, ka tāpat
rīkosies viņu ciltsbrāli neokupētās Vidzemes daļās.

Tālāk Vidzemes bruņniecība lūdz atzīt viņas korporācijas un īpašuma
tiesības; dot iespēju viņas locekļiem izlietot savas zemes un viņas apstākļu
zināšanu dzimtenes labā, pieaicinot viņus militārā pārvaldē kā ierēdņus un

informējošus padomniekus. Beidzot bruņniecība lūdz apstiprināt par viņas
pārstāvjiem 1917. gada 2. oktobrī ievēlētos uzticības vīrus un uzdot viņiem

pārejas laikmeta kārtības projekta izstrādāšanu.

Pēc visu Baltijas provinču okupēšanas valdības pārstāvim vajadzētu
sasaukt visu četru bruņniecību kopēju landtāgu, kas svinīgi atzītu bruņniecības

padošanās aktu. Landtāgā vajadzētu nozīmēt arī atsevišķas bruņniecību

komisijas, kuru uzdevums būtu izstrādāt savas bruņniecības korporātīvās
satversmes projektus un likt tos valdībai apstiprināt.

Paziņojot Vācijas ķeizariskās valdības labvēlīgai ievērībai visus šos

Vidzemes bruņniecības pārstāvju vēlējumus un priekšlikumus, viņi ar to

lūdz jau tagad dot atļauju mūsu vācu jaunekļiem iestāties Vācijas armijā, lai

beidzot piepildītos viņu karstākā sirds vēlēšanās — cīnīties līdzās saviem slavas

vainagotiem ciltsbrāļiem par vācu tēviju un viņas pasaules varu."

Kārtējā landtāga atklāšanas sēdē 1918. g. 9. jūlijā Vidzemes bruņniecība
un landtāgs starp citu, uz landmaršala barona f. Pilchau'a priekšlikumu, nosū-

tīja Vācijas ķeizaram pateicības un uzticības telegramu, kurā Vidzemes muiž-

nieki piesola Vācijas ķeizaram ziedot par Vāciju savu mantu un dzīvību. Vā-

cijas ķeizars Vilhelms' II 1L jūlijā atbildes telegramā apsola muižniekiem pa-

sargāt veco vācu kultūru no bojā iešanas.

1918. gada marta sākumā Kurzemes gubernātors J. Goslers, saziņā ar

vācu muižniecību, sastāda savu Baltijas turpmākās izveidošanas projektu, kas

uzskatāms kā papildinājums Vidzemes muižniecības projektiem un kā saturs

šāds:
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Brestļitovskas miera līgums radījis pārmaiņas Baltijas stāvoklī. Pēc šī

miera līguma Kurzemes, Rīgas un attiecīgu salu turpmāko likteni nosaka

Vācija kopā ar iedzīvotājiem. Zeme ārpus šīm robežām, kas līdz šim padota

Vācijas policijas varai, pēc vispārējā miera un kārtības ievešanas, Vācijai jā-

atstāj. Šie Vidzemei neizdevīgie noteikumi, visai labvēlīgi Kurzemei, jo atklāj
vācietībai plašas izredzes šādā vai tādā veidā būt pievienotai Vācijai. Latvie-

šiem tie nozīmē visu sapņu un cerību sabrukumu par patstāvīgas republikas
dibināšanu.

Bet raugoties no vispārējā viedokļa, būtu jāspēj" noteikti soli radniecisko

provinču saskaldīšanas novēršanai, jo kā aiz nacionāliem un saimnieciskiem,
tā arī politiskiem apstākļiem tas būtu neapsverami smags un kļūdains solis.

~Tagad, jādomā, lieta grozās ap pēdējo un galīgo pasaules vēstures izšķiršanu"
un ~tagad garām palaistā izdevība vairs nekad neatkārtosies. Ja Vācija tagad
atdos Vidzemi un Igauniju, ja nesasniegs kaut kādā formā pievienošanu Vācijai,
tad uz visiem laikiem izbeigsies Baltijas 700 gadus vecā slavenā vēsture un

vāciešu iespaids dabūs grūti pārvaramu triecienu."

Kas attiecas uz Kurzemi, tad viņai visizdevīgāk būtu personālūnija ar

Prūsiju vai Vācijas ķeizaru. Pret patstāvīgu hercogu ir kā vācieši, tā arī latvieši,
kas baidās, ka hercogs, atbalstoties uz baroniem, apspiedīs latviešus. Nevācu

aprindās vairāk uzticības ir Vācijas ķeizaram, kas, kā tie domā, valdīšot bez-

partējiski un taisnīgi. ~Domas par latviešu republiku latviešu apzinīgās aprindās

tagad galīgi atmestas, kā pilnīgi nesasniedzamas."

Kā tālāks darbs šo muižniecības sapņu piepildīšanai jāuzskata Kurzemes

kolonizācijas likums, ko apstiprināja Hindenburgs. Par šo savu darbību

Meiju muižas baronu Rādenu apbalvoja ar dzelzs krustu. Kurzemes muižnie-

cība par viņas uzupurēšanos", atdodot vācu kolonizācijas nolūkiem savu īpa-
šumu trešo daļu, saņēma no Hindenburga pateicības telegramu.

Pēc Vidzemes landtāga 1918.g.22. marta lēmumanākamais zemes pārvaldes

orgāns tika radīts tādā kārtā, ka katra faktiska zemes pārvalde no iedzīvotāju
puses kļuva iluzoriska. Pēc šī projekta jaunā pārvaldes orgānā muižniecībai

bija 32 pārstāvji, lauciniekiem 32, bruņniecībai 4, garīdzniecībai 8, pilsētām,

izņemot Rīgu, 10.

Bet notikumi rietumu frontē un Sabiedroto izturība spieda muižniecību

mazināt savas prasības. Kurzemes landtāga 1918. gada 23. oktobra sēdē Kur-

zemes muižnieku pilnvarotais Meiju muižas barons Rādens ziņo, ka Vācijai

tagadējos apstākļos nav iespējams ne sev pievienot Baltiju, nedz ķeizaram
Vilhelmam pieņemt domāto Kurzemes hercoga kroni. Sakarā ar apstākļiem,
kas radušies no jauna, Vidzemes un Igaunijas zemju padomju komisijas no-

lēmušas nekavējoties spert visus soļus, lai apvienotu Baltijas provinces monar-

chistiski-konstitūcionālā valstī. Kurzemes, Vidzemes, Igaunijas un Sāmsalas

zemes padomes uzdod:

„1. Sasaukt zemes komisiju ar visu tautību un iedzīvotāju pārstāvjiem,
kam uzdod visdrīzākā laikā izstrādāt Baltijas valsts satversmi.

2. Dibināt Baltijas zemēs pagaidu valdību."*)

Vācijas armijas sakaušana rietumu frontē 1918. gada novembra sākumā un

tai sekojošā revolūcija Vācijā salauza viņas militāro un politisko varu. Par

*) Līgotņa Jēkaba „Latvijas valsts dibināšana" 455.—460. lp.
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okupēto apgabalu saistīšanu ar Vāciju vai viņas iespaida uzturēšanu Baltijā
vairs nevarēja būt runas. Pasaules politiskās situācijas kungi bija uzvarētāji —

Sabiedrotie. Arī latviešu tauta bija noteikti pret saistīšanos ar Vāciju, bet

vēlējās dzīvot neatkarīgā suverēnā brīvvalstī.

Revolūcijas laikā radās vairākas latviešu sabiedriskas organizācijas, kas

reprezentēja zināmas tautas aprindas un slāņus. Tikai trūka vienojoša orgāna,

kas varētu runāt visas tautas un zemes vārdā. Šāda orgāna — Nacionālās

Padomes dibināšanu jau revolūcijas pirmās dienās ieteica Maskavas nacionālisti.

Tomēr tas radās tikai vēlāk. 1917. gada t. un 2. oktobrī Pēterpilī, Centrālās

Bēgļu Apgādāšanas Komitejas telpās sanāca apspriede nolūkā dibināt Latviešu

Nacionālo Padomi. Sapulcē piedalījās ap 20 personu no dažādām Kurzemes,
Vidzemes un Latgales sabiedrisku un politisku partiju grupām. Apspriede vie-

nojās nodibināt organizācijas komisiju Nacionālās Padomes dibināšanas sa-

pulces sasaukšanai un noteica šīs organizācijas komisijas sastāvā 26 personas.

18.—21. oktobrī Pēterpilī notika apspriede, kas nolēma, ka nekavējoties

jāsasauc Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome. Tā arī sanāca savā pirmā

sesijā Valkā 1917. gada 16.—19. novembrī. Sapulci 16. novembrī Valkas

pilsētas valdes telpās atklāja J. Goldmanis. 17. novembrī sapulce pieņēma
šādu lēmumu: ~1) levērojot to, ka 16. un 17. novembrī Valkā uz Pagaidu
Nacionālo Padomi aicinātā sapulcē ieradušies pārstāvji no Kurzemes un

Latgales Pagaidu zemes padomēm, no Vidzemes Zemes Padomes bijušās
pilsoniskās frakcijas, no Latviešu kareivju nacionālās savienības Latvijā

un lekškrievijā, no Latgaliešu strēlnieku sekcijas pie Latviešu Apvienoto
Strēlnieku pulku Izpildu Komitejas, no Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrāl-

komitejas, no Baltijas Bēgļu Apgādāšanas Komitejas, no Latviešu-latgaliešu
bīdrības pēc paleiga kara upurim, no Latviešu Kooperātoru Kongresa

Organizācijas Komitejas un sekošām politiskām partijām: Latviešu Zemnieku

savienības, Latviešu Demokrātu partijas, Latviešu Nacionāldemokratu partijas
un Latviešu Radikāldemokratu partijas Pēterpils grupas, un 2) ka šinī

sapulcē reprezentētas lielākās latviešu sabiedriskās organizācijas un politiskās
partijas, kuras stāv uz nacionālā viedokļa, sapulce pasludina sevi par Latviešu

Pagaidu Nacionālo Padomi un pāriet uz dienas kārtību."

Pagaidu NacionālāPadomepieņēma vairākus svarīgus lēmumus. Nacionālās

Padomes deklarācija ~Visiem latviešiem" beidzās vārdiem: ~Latvieši!
Lielais atlaišanas vārds ir atskanējis: pašnoteikšanās tautām! Negaidāt vairs

citas atlaišanas! Ņemat sev paši, ko vēsture jums dod, un esat gatavi notīrīt

savas durvis no svešiem apspiedējiem! Ņemat sev paši šo zemi, kuru mūsu tēvi

pirkuši ar asins sviedriem, un ceļat tur labāku un taisnīgāku valsti nekā tā,

kura tagad iet bojā."

Deklarācija ārvalstīm un tautām skan: ~levērojot latviešu tautas sen-

senās tieksmes pēc politiskas brīvības un autonomas Latvijas, kas jo spilgti
parādījās 1905. gada atsvabināšanās cīņās, un nostājoties uz tautu pašnoteik-
šanās tiesību principa pamatiem, Latvijas Pagaidu Nacionālā Padome uz vis-

stingrāko protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanu un it sevišķi pret Kurzemes

vai arī visas Latvijas pievienošanu vai kaut kādu saistīšanu pie Vācijas, un līdz

ar to pasludina, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir auto-

noma valsts vienība, kuras stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu no-

teiks viņas Satversmes Sapulce un tautas plebiscīts."
Pagaidu NacionālāPadome vēl pieņēma deklaratīvulēmumuparLatgales pie-

šķiršanu pārējai Latvijai, par Latvijas Satversmes Sapulces sasaukšanu un citus.
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Pagaidu Nacionālās Padomes izvēlētā valde darbojās lielinieku terora

laikā. Komunisti izsludināja Pagaidu Nacionālo Padomi par atlaistu, bet tas

lietas faktisko stāvokli negrozīja — Nacionālā Padome darbojās visdažādākās

nozarēs ilegāli. Pagaidu Nacionālās Padomes otrā sesija notika Pēterpilī 1918.

gada 15.—18. janvārī. Šai laikā Brestā notika lielinieku un vācu miera sarunas,

kurās noskaidrojās, ka Maskavas valdība uz vācu spiediena ir ar mieru Latviju
sadalīt. Z. Meierovics pret to Nacionālā Padomē protestē. Šī sesija ir raksturīga
kā nenoteiktā Latvijas starptautiskā stāvokļa atspoguļojums latviešu politiķu

galvās. Visapkārt bija tāds juceklis, ka neviens nezināja, kas rīt notiks. Pēc

Krievijas galīgā sabrukuma un Brestas miera sarunām Vācijas izredzes kara
laukā uzlabojās, un sakarā ar to sāka jau domāt par orientācijas maiņu. Tā

Z. Meierovics Pagaidu Nacionālās Padomes otrā sesijā izteicās, ka jārevidējot
līnija attiecībā pret vāciem. Tomēr agrākā pozicija nostiprinājās, un latvieši

joprojām palika uzticīgi Latvijas neatkarības domai un Sabie-

drotiem, kā šīs idejas sekmētājiem.

Pagaidu Nacionālā Padome sūtīja savus pārstāvjus uz Pēterpili un ārze-

mēm aizstāvēt pie Sabiedrotiem latviešu nacionālās prasības un atspēkot vācu

ziņas, it kā latvieši vēlētos pievienoties Vācijai. Nacionālās Padomes priekš-

sēdētājs bija V. Zāmuels un bez viņa galvenie darbinieki — nelaiķi J. Zālītis,
Z. Meierovics, J. Čakste un J. Goldmanis, A. Bergs, J. Seskis, K. Skalbe un

daudzi citi vēlākie valsts darbinieki". Tā bija latviešu inteliģence, kas, vācu

karaspēkam okupējot Latvijas lielāko daļu, palika demarkācijas līnijas austrumu

resp. Krievijas pusē. Latviešu tautas interešu aizstāvēšanai Nacionālā Padome

uz Londonu un Parīzi sūtīja Z. Meierovicu. Stokholmā nodroināja preses biroju,
kas apgaismoja lietas patiesos apstākļus, J. Čakste un A. Bergs ārzemju informē-

šanai sarakstīja dažas grāmatas par Latviju un viņas centieniem.

Nacionālās Padomes beigu cēliens norisinājās Rīgā. 1918. gada vasarā,

un rudenī Rīgā sabrauc Nacionālās Padomes darbinieku lielākā daļa, arī no

Krievijas, kur komunistu terora laikā nacionālā darbība palika neiespējama.

Rīgā šai laikā latviešu inteliģence un politiskie darbinieki pulcējās ap tā saukto

~Demokrātisko bloku" jeb ~17 vīru padomi", kuras priekšgalā stāvēja
nākošais pirmais valsts ministru prezidents Kārlis Ulmanis un iekšlietu

ministrs Dr. M. Valters. Demokrātiskais bloks arī proklamēja Latvijas ne-

atkarības ideju un uzsāka enerģisku idejisku cīņu, cik nu tas grūtos
okupācijas varas apstākļos bija iespējams, pret vācu politiku — nodibināt

vienotu Baltijas valsti zem ķeizara Vilhelma II varas. Demokrātiskam

blokam vajadzēja izjaukt vācu okupācijas varas nodibinātās fiktīvās sabie-

driskās komitejas darbus šai virzienā un izteikt patieso latviešu tautas gribu,
aizstāvēt savas zemes neatkarību un brīvību. Demokrātiskā bloka plašāku
darbību okupācijas vara traucēja, jo pilsoņiem nebija tiesības pat mainīt

dzīves vietas. Tomēr viņa darbinieki arī šai smagā laikā uzturēja tautas un

inteliģences gribu modru un aktīvu. Tāpat radās doma, apvienot abus

radniecīgos latviešu tautas pārstāvības orgānus šai un viņpus demarkācijas
līnijas, proti, Nacionālo Padomi un Demokrātisko bloku, bet šai laikā to vēl

nepanāca. Ciešāki sakari starp abām tautas daļām radās 1918. gada sākumā,
kad sakarā ar Brestļitovskas miera sarunām starp vāciem un Padomju Krieviju
vācu kara pulki ieņēma arī atlikušo Latvijas teritoriju.

1918. gada oktobrī notiek jaunas sarunas starp Nacionālo Padomi un

Demokrātisko bloku par apvienošanos vienā orgānā. ~Šīs sarunas," raksta

Sp. Paegle, ~dažādu iemeslu dēļ ievelkas garumā. Nacionālās Padomes pār-
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stāvji V. Zāmuels un A. Bergs, kas vada šīs sarunas ar Demokrātiskā bloka

dalībniekiem, vēlējās neatkarības idejas reālizēšanu uzticēt Nacionālai Padomei.

Sākumā šāds priekšlikums likās būt vispieņēmīgākais, un dažas Demokrātiskā

bloka pilsoniskās partijas un organizācijas iestājās ar saviem pārstāvjiem ari

Nacionālā Padomē. Šādam solim uz visnoteiktāko pretojās sociāldemokrātu

un sociālrevolūcionāru partiju pārstāvji." *)

Nekas nevarēja būt izdevīgāki, kā Nacionālās Padomes bāzes tālākā

paplašināšana resp. tālāka apvienošanās Nacionālā Padomē. Jo pēdējā bija
veikusi lielu darbu Latvijā un ārzemēs— pie Sabiedrotiem. Anglija jau 1918. g.

11. novembrī atzina Latviju kā dc facto pastāvošu valsti un Z. Meierovicu

kā Nacionālās Padomes delegātu pie Lielbritānijas valdības. Vajadzēja at-

kāpties no katras loģikas, lai šādos apstākļos radītu jaunu orgānu ar jaunu no-

saukumu, bet ne pārveidojot agrāko — Nacionālo Padomi, kā to bija mierā arī

viņas vadošās personas. Sociāldemokrātu un sociālrevolūcionāru partijām
še talkā nāca Latvijas demokrātiskā partija, kas paziņoja, ka izstājas no

Nacionālās Padomes, jo ~Nacionālpadomē šimbrīžam reprezentēta vienīgi
latviešu lielpilsonība". Sociāldemokrāti, turpretim, pastāvēja, lai jaundibināmā

pārstāvniecības orgānā būtu reprezentētas tikai politiskās partijas un ne citas

organizācijas, kā tas bija Nacionālā Padomē. Sociāldemokrātiem piebiedrojās
arīradikāldemokrati un viņu viedoklis ņēma virsroku. 1918. gada
17. novembra vakarā Rīgas latviešu krāj-aizdevu kases telpās nodibināja
Tautas Padomi, kas sastāvēja tikai no politiskām partijām un viena Latgales

pārstāvja. Latvijas Tautas Padomes dibināšanaaiz jau minētām domstarpībām

ieilga, un vēl lielāka vilcināšanās tai varēja būt liktenīga, jo 9. novembrī rietumu

frontē noslēdza pamieru un Vācijā sākās revolūcija. Okupācijas vara Latvijā

pārdzīvoja savas beidzamās dienas, bet nebija valdības, kas saņemtu varu savās

rokās. Šai laikā republiku jau bija proklamējusi Polija un arī Igaunija nodi-

binājusi nacionālu valdību.

Latvijas Tautas Padomes dibināšanā piedalījās Latviešu Zemnieku

Savienība ar 13 deputātiem, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
ar 6 deputātiem, Latviešu Demokrātu partija ar 5 deputātiem, Latvijas Radikāl-

demokratiskā partija ar 4 deputātiem, Sociālistu-revolūcionāru partija ar

2 deputātiem, Latviešu Republikāņu partija ar 1 deputātu, Latviešu neat-

karības partija ar 1 deputātu. Nacionālpadomes redzamākie darbinieki

J. Goldmanis, V. Zāmuels, A. Bergs un citi šinī sapulcē nepiedalījās." ** )

Tautas Padomi tūliņ apsveica Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes

vārdā A. Ķēniņš. Nacionālās Padomes apsardzības nodaļas vadītājs Sp. Paegle

paziņoja, ka apsardzības nodaļa ar visiem organizētiem latviešu bruņotiem

spēkiem nodod sevi Latvijas Tautas Padomes rīcībā.

Par Tautas Padomes prezidentu ievēlēja J. Čaksti. Tautas Padome iz-

sludināja sevi par Latvijas republikas varas nesēju un izlaida sekošu paziņojumu :

~Latvijas pilsoņi!

Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo varas nesēju

Latvijas valstī, pasludina, ka:

1) Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme un

Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga demokratiski-republiska valsts, kuras

*) Sp. Paegle „Kā Latvijas valsts tapa" — 206. lp.

**) Līgotņu Jēkaba ~Latvijas valsts dibināšana" — 490. lp.
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satversmi un attiecības pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes.

Sapulce, sasaukta uz vispārīgu, abu dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu

un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata;

2) Latvijas Tautas Padome ir nodibinājusi kā augstāko izpildu varu

Latvijā — Latvijas Pagaidu Valdību.

Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mieru

un kārtību un visiem spēkiem pabalstīt Latvijas Pagaidu Valdību viņas
grūtajā un atbildīgajā darbā.

Latvijas Pagaidu Valdības ministru prezidents: Ulmanis.

Latvijas Tautas Padomes priekšsēdētāja biedrs: Zemgals.

Rīgā, 18. novembrī 1918. g."

Latvijas republikas proklamēšanas svinīgais akts notika 1918. gada
18. novembrī Nacionālā teātra telpās. Jau ap pulksten 3 pildās Nacionālā

teātra priekštelpas ļaudīm. Lielajā drūzmā valda pacilātība. Atveras durvis,
klusām plūst ļaužu straume ērtajās telpās. Skatuve greznota zaļuma vītnēm

un puķēm, pār kurām atrisinās Latvijas sarkani-balti-sarkanie karogi. Piepēši
klusumu pārtrauc skaļi aplausi: pa zāli uz skatuves pusi virzās Tautas Padome

ar ministru prezidentu Kārli Ulmani priekšgalā. Tautas Padomes locekļi pēc
frakcijām ieņem vietas uz skatuves. Tautas Padomes priekšsēdētāja biedrs

G. Zemgals (priekšsēdētājs J. Čakste vēl nebija ieradies Rīgā) atklāj Tautas.

Padomes sēdi un uzaicina sekretāru E. Biti nolasīt protokolu par Tautas Pa-

domes nodibināšanu. Vārdu dabū ministru prezidents K. Ulmanis, kas Pagaidu:
Valdības vārdā pasludina Latvijas demokrātisko republiku par nodibinātu..

Visi pieceļas. Atskan latviešu tautas — un tagad ari — valsts himna ~Dievs,
svētī Latviju!"

Seko vēl runas, apsveikumi, vēl trīs reizes nodzied tautas himnu. Ļaudis
lēni izklīst; pār namiem plivinās Latvijas republikas karogi. Latvijas valsts

proklamēta. Nodibināta tā vēl nav — priekšā stāv karstas cīņas par republikas
nodibināšanu un nostiprināšanu.

Partijas, kas sūtīja savus pārstāvjus Tautas Padomē, vienojās neizdot

nekādus svarīgus likumus, kas grozītu zemē sociālo iekārtu un attiecības, bet

atstāt tos Satversmes Sapulces izšķiršanai. Pagaidu Valdības tālāko iekārtošanos

un ministru portfeļu izdalīšanu dzirdēsim nākošā nodaļā — pārskatā par

Ministru Kabineta darbību.

Daži vecās Krievijas ideologi mēģinājuši izskaidrot Baltijas valstu no-

dibināšanos kā nejaušu laikmeta parādību, ko izsaukusi Krievijas lielvalsts

sabrukums komunistu varas laikā. Patiesībā Latvijas un citu nacionālo valstu

nodibināšanāsbija jau sen nobriedusi, jo šīs zemes nekad nav bijušas ar Krieviju

organiski saaugušas. Tās ar Krieviju vienoja tikai kaila imperiāliska vara.

Krievijai vajadzēja sabrukt pirmā lielākā starptautiskā sarežģījumā un sa-

dalīties savās dabiskās sastāvdaļās, jo viņa nekad nav bijusi cieši sakausēta,

organiski saaugusi valsts, bet tikai mechanisks tautību un apgabalu maisījums.

Latvijas valsts nodibināšanās ir vairāku latviešu paaudžu kopējā darba

un cīņu panākums. Kādā mērā latviešu nacionālā kultūra pēdējos gadu des-

mitos augusi un attīstījusies, kādā straujā gaitā mēs no tautas esam izauguši
apzinīgā nācijā — tādā pašā mērā esam sagatavojuši arī Latvijas atdzimšanu

neatkarīgā suverēnā republikā.
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1. Ministru Kabinets.

Pirmā Ministru Kabineta jeb Pagaidu Valdības sastāvu ministru prezi-
dents K. Ulmanis, kas bija ievēlēts šinī amatā politisko partiju 1918. g. 17. no-

vembra sēdē, paziņoja Tautas Padomei otrā dienā pēc valsts proklamēšanas,
t. i. 19. novembrī un tanī pašā dienā saņēma arī Tautas Padomes apstiprinā-
jumu. Tā tad 19. novembris uzskatāms par jaunās valsts pirmās valdības

dzimšanas dienu. Šai dienā valdības sastāvs gan vēl nebij pilnīgs. Trūka

vadītāju vairākiem resoriem. Par tiem vienošanos panāca vēlāk, un tikai

ar J. Zālīša iestāšanos apsardzības (tagad kara) ministra amatā decembra

pirmās dienās un J. Goldmaņa iestāšanos zemkopības ministra amatā ap

20. decembri, Kabinetu var uzskatīt par galīgi noorganizētu. Šinī laikā Kabinetā

bija ministru prezidents, 9 ministri un valsts kontroliers. Bez tam Kabineta
sēdēs piedalījās arī ministru biedri, skaitā deviņi, kuriem visiem, pēc toreizējās
prakses, bija tiesība balsot Kabinetā. Tā tad šo Kabinetu skaita ziņā var

uzskatīt par visplašāko visā valsts pastāvēšanas laikā.

Pirmais jaunās valdības uzdevums pēc nodibināšanās bija, panākt atzī-

šanu no vācu okupācijas iestādēm, kuras to ne labprāt gribēja dot vai ari

piesolīja ar noteikumiem, kas nebija pieņemami. Tādēļ pirmā nedēļa pēc
valsts proklamēšanas pagāja diezgan neauglīgās sarunās ar vācu iestādēm.

Šinī laikā Kabinets noturējis tikai privātas apspriedes, par kurām protokoli
nav rakstīti. Pirmo oficiālo sēdi Kabinets noturēja 26. novembrī. Šinī sēdē

starp citu nolasīja Vācijas pilnvarotā A.Vinniga 25. novembrī pienākušu rakstu

~Pagaidu Valdības prezidentam", kurā paziņoja Vācijas valdības gatavību
atzīt Tautas Padomi un Pagaidu Valdību pagaidām, līdz miera konferencei,
kas tad arī lemtu par Latvijas turpmāko stāvokli, izejot no tautu pašnoteik-
šanās principa. Šādu paziņojumu Kabinets atzina par neapmierinošu un

nolēma pastāvēt uz tādu formulējumu; kāds bija uzņemts līgumā ar Igauniju.
Dienu vēlāk valdība tad arī saņēma jaunu A. Vinniga paziņojumu no 26. no-

vembra, kurā nepārprotami un bez ierobežojumiem bija pateikts, ka augstākā
valdības vara etnogrāfiskā latviešu apgabalā piekrīt Latvijas Pagaidu Valdībai,
kas atbildīga Tautas Padomei, un ka vācu civīlpārvalde nodod pārvaldību

Pagaidu Valdības orgāniem pēc tuvākas vienošanās, kura vēl panākama.

Vispirms Pagaidu Valdība pārņēma pārtikas lietas; okupācijas iestādes

tās labprāt nodeva, jo pārtikas apstākļi zemē bija ārkārtīgi grūti, nemiers iedzī-

votājos liels, un ikvienam bija patīkami šo nemieru novirzīt uz citu pusi. Kabinets

darīja visu iespējamo, lai iedzīvotāju, sevišķi rīdzinieku, pārtikas apstākļus
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uzlabotu, izdeva vairākus rīkojumus, ieveda pārtikas līdzekļu reģistrāciju
un rekvizīcijas. Gandrīz katrā Kabineta sēdē, kuras toreiz notika ikdienas

un pat divreiz dienā, kaut kas spriests arī par pārtikas lietām. Panākumi

tomēr bija mazi, galīgi iztukšotā zeme nekā vairs nevarēja dot. Un ja vēl

kaut kur kādi krājumi bija uzglabājušies, tad tos paņēma un izveda okupā-

cijas iestādes. Kaut ko ievest no ārienes nebija iespējams.

Tūliņ pēc valsts proklamēšanas un vācu kara spēka pakāpeniskas at-

iešanas no agrāk ieņemtām pozicijām sākās lielinieku iebrukums Latvijā.
Tas spieda Pagaidu Valdību rūpēties par zemes aizsardzību. Karaspēka
organizēšana bija iespējama vienīgi ar okupācijas iestāžu piekrišanu. Tādēļ
šinī virzienā tika vestas nepārtrauktas sarunas, kas noslēdzās ar līgumu starp
Pagaidu Valdību un vācu valsts ģenerālpilnvarnieku A. Vinnigu par ~zemes

apsardzības spēka dibināšanu Latvijā". Par līguma parakstīšanu apsar-

dzības ministrs ziņoja decembra 7. dienā. Uz šī līguma pamata nodibināja
atsevišķas vietējo vācu un atsevišķas latviešu brīvprātīgo rotas. Izdarīt pie-

spiedu mobilizāciju okupācijas iestādes neatļāva. Laiks tomēr bija par īsu,

līdzekļu par maz un apbruņojums par vāju, lai no šīm brīvprātīgo rotām radītu

kaujas spējīgas vienības, kas varētu aizturēt lielinieku iebrukumu. Tie ne-

atlaidīgi sekoja aizejošai Vācijas armijai un pakāpeniski tuvojās Rīgai. Šinī

jaunās valsts pirmā lielākā pārbaudījuma laikā caur zemes apsardzības spēka
sevišķu uzdevumu oficieri G. Zīvertu ienāca priekšlikums, pieņemt Latvijas
dienestā zemes aizsardzībai arī Vācijas kareivjus, kuriem būtu jāmaksā pa-

augstināta alga, ievainošanas gadījumā jāpiešķir pensijas un vēlāk, uz viņu
vēlēšanos, jādod iespēja pāriet Latvijas pavalstniecībā un palikt uz dzīvi

Latvijā. Šo priekšlikumu plaši apsprieda vairākās Kabineta sēdēs, līdz beidzot,

apstākļu un lielinieku apdraudēto iedzīvotāju spiesti, K. Ulmanis, Sp. Paegle
un J. Zālītis, ar Tautas Padomes frakciju piekrišanu, parakstīja daudz pār-
runāto līgumu par to vācu zaldātu tiesību uz Latvijas pavalstniecību, kas

zināmu laiku būs cīnījušies Latvijas armijā pret lieliniekiem. Stingri ņemot
tas gan nebij'līgums vārda parastā nozīmē, jo Vācijas pārstāvis to neparakstīja,
laikam atrazdams par nepieņemamiem dažus ierobežojumus, ko latvieši

uzmestā projektā bija uzņēmuši. Bez tam, Rīgu lieliniekiem ieņemot, apstākļi
bija tiktāl grozījušies, ka par līguma eventuālu pildīšanu neviens vairs ne-

runāja, un vāci savus zaldātus vairs nepiedāvāja. ~Līgums" uzpeldēja vairs

tikai Bermondta laikā, kad, meklējot kaut kādu morālisku attaisnojumu ne-

motivētam iebrukumam, pēdējā rīkotāji mēģināja pārmest Latvijas valdībai

līguma nepildīšanu.

Toreizējo stāvokli spilgti raksturo Kabineta 1918. g. 22. decembra sēdes

protokols, kurā, pretēji pieņemtai kārtībai, ievestas arī sēdes dalībnieku de-

bates, tādēļ pievedīsim šī protokola pilnu tekstu, ciktāl tas attiecas uz ap-

sardzības jautājumu:

~Ministru prezidents plaši ziņo par Latvijas militāro stāvokli, ko uz-

skata par nopietnu, neraugoties uz pēdējā laikā pienākušām puslīdz labvēlīgām

ziņām. No angļiem zināms daudzums šauteņu un ložmetēju jau saņemts,

lielgabalus varēs dabūt vēlāk. Vācu aiziešana sagaidāma Jau dažās dienās;
pēdējiem aizejot ceļu apsargāšana no vācu dzelzsdivīzijas puses izbeigsies, ar

ko lieliniekiem būs atvieglots ceļš uz Rīgu.Tālāk ziņo par vācu pārstāvja Zīverta

jau agrāk ierosināto jautājumu par vācu zaldātu gatavību uzņemties Latvijas
aizstāvību ar to noteikumu, ka viņiem būtu tiesība palikt par Latvijas
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pilsoņiem; tagad to pašu priekšlikumu oficiāli lika priekšā vācu okupācijas
iestādes. Zīverts izteicis draudus, ka, ja Latvijas valdība priekšlikumu ne-

pieņemšot, viņš atsaukšot vācu tautības zemes sargu rotas no frontes. Liek

priekšā izteikties par jautājumu, vai pieņemt vācu priekšlikumu, vai meklēt

apsardzību pie angļiem, izlūdzot no viņiem apsardzību dzīvā spēka veidā.

Piemetina, ka Latviju novedusi tagadējā stāvoklī vācu okupācijas vara, kas

nav pildījusi pamiera noteikumus, pēc kuriem viņai zeme bij jāaizstāv līdz tam

laikam, kamēr sabiedrotie to atzīst par vajadzīgu.

Zemkopības ministrs J. Goldmanis ir pret vācu pabalstu; tas jāmeklē
tikai pie sabiedrotiem.

Tirdzniecības un rūpniecības ministra biedrs fon Klots domā, ka labāk

lūgt Anglijas pabalstu.

Kabinets vienprātīgi konstatē, ka Latvija ar saviem spēkiem nevar

cīnīties pret lieliniekiem, kas iebrūk no ārieņes, t. i. no Krievijas.

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Sp. Paegle pastrīpo, ka neviens

darbs, ne pasākums, kas nācis no vācu militārās varas, nav bijis pieņemams;

tamdēļ jāatraida arī tagadējais priekšlikums. Ilustrē vācu kara valdes izturē-

šanos ar vairākiem faktiem. Vienīgā cerība jāliek uz sabiedrotiem; kritiskā

brīdī viņi mūs neatstās. Labāk lielinieki, nekā vācu militārā vara.

Valsts kontroliers barons Rozenbergs: Labāka būtu angļu palīdzība,
bet viņas nav. Latviešu attiecības pret okupācijas varu ir saprotamas, bet

visi vācieši nav ar vienu mēru mērojami. Okupācijas vara, ko viņš nepabalsta,
ir zaudējusi savu vārdu, tas tagad pieder zaldātiem. Visi vācu zaldāti nav

vienādi; ir zaldāti, kas grib ar savām asinīm aizstāvēt jauno Latvijas valsti;
tos nevajaga atgrūst. Samērā nelielais vācu zaldātu skaits, kas, ja priekš-
likumu pieņemtu, taptu par Latvijas pilsoņiem, nebūtu liels un latviešiem

nacionālā ziņā nebūtu bīstams. Šis moments ir kritisks, un vācu zaldātu pie-
dāvājumu viņš pabalsta pilnā mērā.

Ministru prezidents: runa iet par to, vai vācu zaldāti dos to pa-

balstu, kas mums vajadzīgs.

Apsardzības ministrs J. Zālīts ziņo par spēkiem, kas nāk no Krievijas
uz Latviju. Tādu spēku sapulcināts: Pleskavā — 5000, uz Veravas un Pečoru

ceļiem atrodas 4 pulki, no Daugavpils nāk 3 pulki, ap Jēkabmiestu atrodas

apmērām 1000 cilvēku, kopā iebrūk līdz 10.000 cilvēku. Tas pabalsts, ko var

dot vāci, ir nepietiekošs, lai mūs aizsargātu. Tikai sabiedrotie var dot pietie-
košus spēkus; pie tiem mums arī jāgriežas. Ja no turienes pabalsta nav, tad

nav arī glābiņa. Derīgs būtu ari crts līdzeklis, t. i. dot iespēju mājās
kā Latvijas pilntiesīgiem pilsoņiem tiem strēlniekiem, kas aizgājuši Vāciem

ienākot Vidzemē un nav patiesībā lielinieki.

Ministru prezidents liek priekšā, ja bar. Rozenberga priekšlikumu neviens

nepabalstītu, izteikties, cik lielu pabalstu būtu nepieciešams izlūgties no sabie-

drotiem. Uz Birznieka jautājumu, cik lielus spēkus vāci varētu dot, ministru

prezidents paskaidro, ka noteiktu solījumu šinī ziņā nav; sākumā varētu būt

runa par apmēram 1000 cilvēkiem.

Barons Rozenbergs: Jāpieņem katrs pabalsts, kas tiek piedāvāts;
no tā atteikties būtu liela kļūda.

Fon Klots: Ņemt vienu tūkstoti nav vērts, cita runa būtu, ja dotu20.000.
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Bar. Rozenbergs: Pēc ziņām, kuras viņš saņēmis no vācu zaldātiem,

kareivju, kas nāks, būs daudz vairāk; ļoti daudz zaldātu domājot, ka dzīve

Vācijā būs grūta, tamdēļ meklē jaunu tēviju citā zemē, kā tas ir bijis citos karos.

Pabalsts no vācu zaldātu puses neizslēdz pabalstu no sabiedrotiem. Fon Klots

oponē bar. Rozenbergam.

Sp. Pa egle vēl reiz pastrīpo, ka vāci nekad nav pildījuši vārdu; tamdēļ
nevar ticēt arī šinī gadījumā.

Ministru prezidents, rezumējot debates, konstatē, ka tikai viens kabineta

loceklis izteicies par vācu zaldātu pabalstu; liek priekšā izteikties, kādā lielumā

prasāms pabalsts no angļiem. Pēc īsām debatēm vienojas nepastāvēt uz no-

teiktu zaldātu skaitu no angļu puses.

Satiksmes ministrs T. Hermanovskis: No angļiem vajadzīgs dabūt

tankus un mašīnas.

J. Goldmaļnis: Jāprasa arī nauda.

Sp. Pa egle: Nepieciešamāka par naudu ir pārtika.

Ministru prezidents: Maizes stāvoklis Rīgā ir ārkārtīgi grūts, lai

gan vāci izved labību no Rīgas lielos daudzumos. Pagaidu valdība negrib radīt

tamdēļ nekādus asiņainus sarežģījumus, bet var pienākt brīdis, kad būs

jāizšķiras uz vienu vai otru pusi. Ziņo par maizes dabūšanas iespēju no

sabiedrotiem; tā apsolīta. Naudas dabūšana aizņēmuma veidā ir ievadīta.

Rezumējot kabineta domas, konstatē, ka sabiedroto pabalsts varētu

sniegties līdz kara spēka izcelšanai malā Latvijas aizstāvēšanai. Zīmējoties
uz pretsolījumiem no Latvijas puses, vienojas šinī ziņā uzticēties sabiedrotiem.

Jautājumu par vācu zaldātu priekšlikumu uzskata vēl par neizšķirtu."

Uz Sabiedroto palīdzību liktās cerības attaisnojās ļoti mazā mērā, tādēļ,
kā jau augstāk redzējām, valdība bij spiesta piekrist arī vācu zaldātu palī-

dzībai, no kuras tāpat nekas neiznāca.

Trešais uzdevums, pie kura Pagaidu Valdībai nācās enerģiski strādāt tū-

liņ pēc valsts proklamēšanas, bija līdzekļu sagādāšana valsts vajadzībām.
Lai arī izdevumi pirmā laikā nebija lieli, tomēr naudas grūtības bij ārkārtīgas,
ja ņemam vērā, ka valsts proklamēšanas dienā jaunai valstij nebij neviena

santima valsts naudas un pirmie valsts izdevumi, kas bij saistīti ar prokla-

mēšanu, bija jāsedz no labprātīgiem ziedojumiem.

Pirmos līdzekļus valstij deva dažas privātpersonas un Rīgas kredīt-

iestādes gan kā ziedojumus, gan arī kā iemaksas uz pirmo valsts iekšējo aizņē-

mumu, par ko likumprojektu Kabinets pieņēma 3. decembrī. Dažas sumas

saņēma arī no vācu militārās pārvaldes.

17. decembrī nolēma ievest vienreizēju kara peļņas nodokli, no kā pa-

redzēja ieņemt 10 miljonus krievu cara rubļu. No šīs sumas 7 milj. krita uz Rīgu,
bet 3 milj. uz pārējo Latviju. Tanī pašā dienā nolēma, parakstīšanos uz iz-

sludināto neatkarības aizņēmumu izvest piespiedu kārtā, noteicot aizņēmuma

kopsumu uz 20 milj. cara rubļu. Šis projekts tomēr palika nereālizēts. 26. de-

cembrī Kabinets pieņēma likumprojektu par valsts krājkases nodibināšanu.

Bez tam pirmos pusotra mēnešos pieņemti vairāki rīkojumi par naudas kursu

un daži likumprojekti par nodokļiem.
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Tālāk nācās domāt par valsts vietējo un centrālo iestāžu noorganizē-
šanu un vajadzīgo ierēdņu iecelšanu. Pirmā kārtā iecēla apriņķu priekšniekus

un tiesu darbiniekus.

Sākot ar 27. decembri gandrīz katrā Kabineta sēdē pārrunāja jautājumu
par varbūtēju evakuēšanos no Rīgas, un 1919. gada 1. janvārī nolēma

valdības evakuēšanu uz Jelgavu izdarīt 2. janvārī, atļaujot atsevišķām per-

sonām izbraukt no Rīgas arī ar angļu tvaikoni.

Dažas dienas valdība uzturējās Jelgavā; pēc tam tā pārcēlās uz Liepāju,
kur 7. janvārī pilsētas valdes telpās noturēja pirmo sēdi, kurā nolēma aizstā-

vēties Liepājā līdz pēdējai iespējai.

Stāvoklis, ko Pagaidu Valdība jau bija iekarojusi Rīgā vācu militārās

iestādēs, ar iebraukšanu Liepājā strauji mainījās valdībai par ļaunu. Ar Rīgā

panākto vienošanos Liepājā nerēķinājās, un tur atkal sākās jaunas sarunas.

Starp citu vācu iestādes pastāvēja, lai viss Latvijas valdības organizētais
karaspēks nāktu vācu pārvaldes rīcībā, ko, protams, nevarēja pieņemt. Tas

viss radīja asas un neuzticības pilnas attiecības starp valdību un vācu iestādēm,
kas, protams, zemes aizstāvēšanai un eventuālai atbrīvošanai no lieliniekiem

nenāca par labu.

Ar novietošanos Liepājā valdības sastāvs stiprā mērā samazinājās. Daži

no valdības locekļiem jau bij aizbraukuši uz ārzemēm tieši no Rīgas, daži aiz-

brauca no Liepājas, un to starpā bij arī tādi, kam uz savstarpīgas vienošanās

pamata vajadzēja palikt Liepājā. Ar Rīgas un Kurzemes lielākās daļas
krišanu arī darbs stiprā mērā samazinājās, kādēļ likvidēja visus ministru biedru

amatus, pēc kam Liepājā palika vairs tikai 6 pilntiesīgi Kabineta locekļi:
K. Ulmanis, J. Zālītis, Dr. M. Valters, K. Pūriņš, T. Hermanovskis un J. Gold-

manis. No tiem uz 11. janvāra lēmuma pamata K. Ulmanis, K. Pūriņš un

J. Goldmanis aizbrauca uz ārzemēm, lai nodibinātu tiešus sakarus ar Sa-

biedrotiem, un Liepājā palika vairs tikai Dr. M. Valters, J. Zālītis un T. Her-

manovskis, kuriem bija uzticēti valdības pienākumi līdz ministru prezidenta
atpakaļ pārbraukšanai.

yaldības darbībā iestājās zināms klusums, kamēr noskaidrojās, ka tālāka

evakuēšanās no Liepājas nebūs vajadzīga. Šai laikā galveno vērību pie-
grieza armijas radīšanai; šis darbs sākumā bija savienots ar vēl lielākām grū-
tībām nekā Rīgā. Vācu militārās iestādes nepieļāva izdarīt karavīru piespiedu
iesaukšanu, aizrādīdamas, ka pēc decembrī Rīgā noslēgtā līguma zemes sargu
rotas dibināmas tikai no brīvprātīgiem. Pagaidu Valdība ar to neapmieri-
nājās, jo nebija nekādu cerību uzstādīt pietiekoši lielu armiju tikai no brīv-

prātīgiem. Arī mobilizācija pirmā laikā deva mazus panākumus vācu likto

šķēršļu dēļ, bet galvenā kārtā aiz iedzīvotāju stipras neuzticēšanās jaunai
valdībai, kas esot par daudz draudzīga vāciem. Šādu motīvu nemiera radī-

šanai pret Pagaidu Valdību bija izraudzījušies galējie kreisie elementi, kaut

gan tai pašā laikā vāci un viņiem draudzīgie šejienes elementi pārmeta Pa-

gaidu Valdībai lieliniecismu. Psicholoģiskais lūzums jaunai Latvijas valdībai

par labu radās pēc fon Strīķa puča mēģinājuma 1919. g. februāra vidū, kad

arī visplašākām tautas aprindām tapa skaidrs, ka nevar runāt par val-

dības ~pārdošanos" vāciem, ja tai pašā laikā vāci šo valdību mēģina gāzt.
Pēc fon Strīķa puča mēģinājuma atklāšanas izsludinātās mobilizācijas deva

ļoti labus panākumus, par cilvēku trūkumu nebija vairs ko bēdāt; atlika

rūpēties par viņu apmācību, apģērbšanu un apbruņošahu.
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Ar februāra vidu sāka atgriezties aizbraukušie Kabineta locekļi. Vispirms
pārbrauca J. Goldmanis ar K. Pūriņu, tad marta pirmās dienās K. Ulmanis,
vēlāk citi. K. Ulmanis bija noslēdzis nelielu ārēju aizņēmumu Kauņā, kas Pa-

gaidu Valdību padarīja stipri neatkarīgāku no vācu militārās pārvaldes.-

Valdības darbība palika atkal intensīvāka, un pavasarim tuvojoties domas

par tālāku evakuēšanos no Liepājas bija galīgi atmestas, bet visa enerģija tika

virzīta uz to, lai jo ātrāk sagatavotu spēkus zemes atbrīvošanai no lieli-

niekiem.

Labās cerības jo sevišķi pavairoja pirmie pretlielinieku spēku panākumi
pie Ventas, kur arī Pagaidu Valdības organizētie latviešu spēki spīdoši izturēja
savu pirmo pārbaudījumu. Bet latviešu spēku pieaugums un nostiprināšanās

radīja uztraukumu aprindās, kurām par Latvijas likteņiem bija citi nolūki, un

tās ar vācu militārās pārvaldes atbalstu izdarīja 16. aprīļa puču, pēc kura Pagaidu
Valdības darbību galīgi paralizēja. Tā varēja atjaunot savu darbību tikai

jūnija beigās, kad pretvalstiskie elementi Latvijas ziemeļos bija dabūjuši smagu
triecienu un valsts vācu karaspēks, uz Sabiedroto spiedienu, atstājis Liepāju.

Pēc tam, kad uz 3. jūlija pamiera pamata vācu karaspēks bij aizgājis ari

no Rīgas, Pagaidu Valdība 7. jūlija vakarā atstāja Liepāju un 8. jūlijā pēc pus-

dienas ar kuģi ~Saratovu" ieradās Rīgā.

Kaut gan ārējie apstākļi, kādos Pagaidu Valdībai nācās darboties

Liepājā, bija ārkārtīgi grūti, tā arī šai laikmetā ir izdevusi vairākus sva-

rīgus aktus, kas pa daļai pastāv vēl tagad. Starp citu 1919. g. 27. februāri

izdots rīkojums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. Ar šo rīkojumu nodibināts

valsts zemes fonds, kurā ieskaitītas visas valstij un zemnieku agrārbankai
piederošas muižas, kā arī valstij piederošas mežu zemes. Fonda zemes piešķir-
šana bija paredzēta bezzemniekiem, kas paši spēj zemi apsaimniekot. Šo

rīkojumu tā tad ar pilnu tiesību var uzskatīt par mūsu lielās agrārreformas
sākumu. Tālāk Liepājā sāka izlaist pirmās valsts kases zīmes (Latvijas

naudu), ieveda linu monopolu, pieņēma rīkojumu par aizsargu organizāciju
dibināšanu, ieveda izrīkojumu, muitas, kuģu, patentu un akcīzes nodokļus,
izdeva rīkojumus par kara zaudējumu pieteikšanu, kara stāvokli, ārzemju

pasēm, ārzemnieku uzturēšanos Latvijā, nodokļu uzlikšanas kārtību paš-
valdībām par labu v. t. t. Valdības stāvokli padarīja grūtāku vēl tas ap-

stāklis, ka Tautas Padome nedarbojās, kādēļ viss darbs un atbildība gūlās

vienīgi uz valdību.

Pagaidu Valdības atgriešanās pie varas bija saistīta ar Sabiedroto uzstādīto

noteikumu, ka Kabinets reorganizējams un tai uzaicināmi arī minoritātu

pārstāvji. Izpildot šo noteikumu, tūliņ pēc pārcelšanās uz Rīgu viena daļa

agrāko Kabineta locekļu savas pilnvaras nolika, un to vietā nāca citi.

Kā minoritātu pārstāvjus Kabinetā uzaicināja — Dr. R. Erhardtu (finanču
ministra amatā) un E. Magnusu (iekšlietu ministra amatā). Vēlāk, augusta

sākumā, nāca klāt vēl prof. P. Mincs kā valsts kontroliers. Pārorganizētais
Kabinets stājās darbā 14. jūlijā. Šim Kabinetam piekrita galvenā kārtā valsts

iestāžu noorganizēšanas darbs, kas ar valdības evakuēšanos uz Liepāju un

16. aprīļa puču bija pārtraukts. Vispirms bija jāsakausē armijas ziemeļu
un dienvidus grupas, kas bija izaugušas dažādos apstākļos. Tālāk, ar Z. A.

Meierovica pārbraukšanu no Londonas bija jāiekārto Ārlietu ministrija, kuras

kanclejas uzdevumus līdz tam izpildīja Valsts Kancleja. Arī iecelto ties-

nešu sastāvā Liepājas laikā bija notikušas daudzas pārgrozības, un agrākie
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darbi tiesu noorganizēšanā bija revidējami. Tāpat šis Kabinets atjaunoja Valsts

Kontroles darbību, kas Liepājas laikā bija pārtraukta. No svarīgākiem likum-

došanas aktiem, kas šī Kabineta laikā ierosināti resp. pieņemti, varētu at-

zīmēt likumu par vienīgo maksāšanas līdzekli un agrāko līgumu un parādu
nokārtošanu, likumu par izglītības iestādēm un pagaidu noteikumus par

valsts budžetu. Ar pēdējo izdošanu ieved nepieciešamo kārtību valsts

līdzekļu izlietošanā un izbeidzas līdz tam praktizētā kreditu atvēlēšana no ga-

dījuma uz gadījumu, pēc vajadzības.

Kabineta darbību iesāktā virzienā pārtrauca Bermondta-Avālova uz-

brukums Rīgai, kas sākās 8. oktobrī. Atkal visu vērību nācās piegriezt valsts

aizstāvēšanas un kara spēka apgādāšanas jautājumiem, bet citi darbi palika
otrā vietā. Valdības darbību vēl vairāk traucēja apstāklis, ka viena dala
valdības iestāžu bija spiesta evakuēties uz Cēsīm, kur palika vairākas nedēļas
līdz ienaidnieka padzīšanai no Rīgas.

Pēc Bermondta-Avālova padzīšanas notika atkal Kabineta pārorgani-
zēšanās. Jaunā Kabinetā no minoritātu pārstāvjiem palika Dr. R. Erhardts un

prof. P. Mincs. Tas uz savu pirmo sēdi sanāca 1919. g. 12. decembrī. Šī, pēc
skaita trešā, Kabineta laikā nobeidza Kurzemes atbrīvošanu no vācu resp.
Bermondta-Avālova grupām un sekmīgi izdarīja Latgales tīrīšanu no lieli-

niekiem. No šī laika tad arī valsti var uzskatīt par neatkarīgu šī vārda tiešā

nozīmē, jo kamēr lielākā daļa no valsts teritorijas atradās svešu spēku rokās,
kam arī piederēja faktiskā vara, jēdzienam par valsts neatkarību bija tikai

deklarātīvs raksturs.

Pēc Latgales atbrīvošanas valdība nekavējoties ierosināja miera sa-

runas ar Padomju Krieviju, kā arī stājās sakaros ar Tautas Padomi par
Satversmes Sapulces vēlēšanu izsludināšanu.

Par miera slēgšanu ar Padomju Krieviju ārlietu ministrs Z. A. Meierovics

1920. g. 16. februārī nolasija plašu referātu, un tai pašā sēdē Kabinets uzdeva

ārlietu ministrim izraudzīt delegāciju miera sarunām. Kā visiem vēl atmiņā,
sarunas stipri ieilga, un tikai 11. augustā varēja miera līgumu parakstīt.
Visā šai laikā Kabinetam bieži nācās nodarboties ar miera jautājumu, kas

redzams no tā, ka šis jautājums sarunu laikā apspriests 20 Kabineta sēdēs.

1920. g. 30. aprīlī Tautas Padomei atbildīgais Ministru kabinets noturēja
savu pēdējo sēdi, kurā pilnvaroja ministru prezidentu Satversmes Sapulces
sanākšanas dienā, t. i. 1. maijā nolikt Pagaidu Valdības pilnvaras. Sarunas

par jauna kabineta sastādīšanu ieilga, un tikai 12. jūnijā varēja sanākt pirmais
konstitucionālais kabinets, kas savas pilnvaras bija saņēmis no kārtīgās vēlē-

šanās ievēlētas tautas pārstāvības.

Šī, pēc skaita ceturtā, Kabineta darbība jau varēja norisināties daudz

mierīgākos apstākļos nekā pirmo triju Kabinetu darbība. Kara darbi faktiski

bija jau nobeigti, lai gan armija vēl nebija demobilizēta. Bet ar to nav teikts,
ka darbs būtu bijis vieglāks. Ja agrāk vienu vai otru neveiksmi varēja iz-

skaidrot ar kara apstākļiem, tad tagad bija citādi. Tomēr ilgā kara sekas

tagad tikai īsti sāka parādīties. Lai minam tikai naudas kursa straujo krišanu

un ar to radušās saimnieciskās grūtības. Ar visu labo gribu un lielām pūlēm,
šim Kabinetam neizdevās panākt naudas kursa stabilizāciju. To sasniedza

nākošais Kabinets vēlāk, kad kara sistās brūces sāka jau sadzīt un saimnie-

ciskie apstākļi uzlaboties.
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Tālāk daudz pūļu prasīja robežas noteikšana ar kaimiņvalstīm, līgumu

slēgšana ar ārvalstīm un vispār attiecību nokārtošana ar citām valstīm. Šī

Kabineta laikā Latvija panāca arī dc jure atzīšanu no ārvalstīm. Ar vienu

vārdu — ceturtā Kabineta uzdevums bija nobeigt galvenos vilcienos valsts

noorganizēšanās darbus kā valsts iekšienē, tā uz ārieni.

1921. g. 1. jūnijā Satversmes Sapulce izteica Kabinetam neuzticību, un

19. jūnijā tas nodeva savas pilnvaras jaunsastādītam Z. A. Meierovica kabi-

netam. Šī bija pirmā lielākā pārmaiņa Kabineta sastāvā. Līdz tam pirmo
triju Kabinetu demisijas, pareizāki sakot pārkārtošanās, notika ar Kabineta paša
iniciatīvi. Kabineta priekšgalā visu laiku palika viena un tā pati persona,
un arī ministru sastāvs mainījās tikai pa daļai. Šoreiz Kabinets demisionēja
pēc tam, kad tam tautas pārstāvība bij izteikusi neuzticību. Par ministru

prezidentu nāca jauna persona, un arī Kabineta locekļi ar maz izņēmumiem bija
jauni. Bez tam Kabinetā pirmo reiz iestājās arī sociāldemokrāti mazinieki.

Ar šo Kabinetu valsts izpildu vara, ko līdz tam Kabinets galvenā kārtā turēja
savās rokās, vairāk pārgāja uz ministrijām, kas jau bija paspējušas pietiekoši

noorganizēties. Kabinetam palika viņa tiešie uzdevumi, kādi tam uzlikti

ar valsts satversmi un citiem likumiem.

Neapstājoties tuvāk pie Ministru Kabineta pēdējo gadu darbības, kas

visiem atmiņā, minēsim vēl dažus skaitļus par Kabineta sastāvu un darbību

līdz 1928. g.* 1. jūlijam.

Pirmos 10 valsts pastāvēšanas gados mums ir bijuši 13 Kabineti, jeb caur-

mērā katrs Kabinets pastāvējis 9 mēnešus ar dažām dienām. Katra Kabineta

sastādīšana caurmērā ilgusi 21 dienu; visvairāk laika prasījusi Z. A. Meierovica

II Kabineta sastādīšana, proti 1 mēn. 20 dienas; vismazāk J. Pauluka Kabineta

sastādīšana — 7 dienas.

Desmit gadu laikā bijuši 8 ministru prezidenti, 87 ministri, 11 balss-

tiesīgi ministru biedri resp. ministri bez portfeļiem un 3 valsts kontrolieri (līdz
1923. gadam). No 87 ministriem ir bijuši ārlietu ministri 6, finanču — 10,
iekšlietu — 8, izglītības — 11, kara — 10, satiksmes — 6, tieslietu — 9, tautas

labklājības (darba) — 8, zemkopības — 11, apgādības — 3 un tirdzniecības

un rūpniecības — 5. Visilgāk amatos sabijuši Z. A. Meierovics kā ārlietu

ministrs — 5 gadus 10 mēn. un 13 dienas (8 Kabinetos), J. Pauluks kā satiksmes

ministrs — 4 gadus 6 mēn. 5 dienas (5 Kabinetos). No Kabineta locekļiem'
miruši 7: kara (apsardzības) ministrs J. Zālītis un J. Ducens, tirdzniecības un

rūpniecības ministri K. Bušs un J. Zēbergs, ministru prezidents un ārlietu

ministrs Z. A. Meierovics, zemkopības ministrs E. Bauers un iekšlietu ministra

biedrs Fr. Trasuns.

Līdz 1928. g. 1. jūlijam ir noturētas 1177 Kabineta sēdes; no tām

1918./1919. g. — 146, 1920. g. — 136, 1921. g. — 148, 1922. g. — 109, 1923. g. —

112, 1924. g. — 133, 1925. g. — 123, 1926. g. — 103, 1927. g. — 110 un 1928. g. —

(līdz 1. jūlijam) — 57. Starpsesiju laikā, t. i. Satversmes 81. panta un 1919. g.

16. jūlija likuma kārtībā izdoti: 1918./1919. g. — 77, 1920. g. — 99, 1921. g. —

107, 1922. g. — 132, 1923. g. — 31, 1924. g. — 53, 1925. g. — 62, 1926. g. — 64,
1927. g. — 55 un 1928. g. (līdz 1. jūlijam) — 35 jeb kopā 715 dažādi noteikumi

ar likuma spēku.
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Likumdošanas iestādēm iesniegti 670 likumprojekti, un proti: 1919. g. —

36, 1920. g. — 47, 1921. g. — 42, 1922. g. — 60, 1923. g. — 77, 1924. g. — 116,
1925. g. — 83, 1926. g. — 66, 1927. g. — 94 un 1928. g. (līdz 1. jūlijam) — 49.

No šiem projektiem Tautas Padomei iesniegti 52, Satversmes Sapulcei 120 un

Saeimai 498.

Ministru Kabinetu personālais sastāvs desmit gados.

I. No 1918. g. 19. novembra līdz 1919. g. 13. jūlijam.

1) Ministru prezidents

2) Ārlietu ministrs

3) Finanču
~

4) lekšlietu

5) Izglītības
6) Kapa (apsardzības) ministrs

7) Satiksmes un darba ministrs

8) Tieslietu ministrs

9) Zemkopības

10) Apgādības

11) Tirdzniecības un rūpniecības
ministrs

12) Valsts kontroliers

K. Ulmanis.

Z. A. Meierovics.

K. Pūriņš.
Dr. M. Valters.

Dr. K. Kasparsons.

J. Zālītis.

T. Hermanovskis.

P. Juraševskis.

J. Goldmanis (sākumā K. Ulmanis).

J. Blūmbergs (sākumā K. Ulmanis).

Sp. Paegle.
E. Rozenbergs.

11. No 1919. g. 14. jūlija līdz 1919. g. 8. decembrim.

1) Ministru prezidents un apgādības
ministrs

2) Ārlietu ministrs

3) Finanču

4) lekšlietu

5) Izglītības

6) Kapa (apsardzības) ministrs

7) Satiksmes un darba ministrs

8) Tieslietu ministrs

9) Tirdzniecības un rūpniecības
ministrs

10) Zemkopības ministrs

11) Valsts kontroliers

K. Ulmanis.

Z. A. Meierovics.

Dr. R. Erhardts.

Dr. M. Valters.

Dr. K. Kasparsons.

ģen. D. Sīmansons (vēlāk K. Ulmanis).
T. Hermanovskis.

E. Magnuss.

J. Zēbergs.
A. Kalniņš (sākumā K. Ulmanis).
P. Mincs.

111. No 1919. g. 9. decembra līdz 1920. g. 11. jūnijam.

1) Ministru prezidents un apsardzības
ministrs K. Ulmanis.

2) Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

3) Finanču
„

Dr. R. Erhardts (vēlāk K. Pūriņš).

4) lekšlietu
„ A. Bergs.

5) Izglītības
„

Dr. K. Kasparsons.
6) Satiksmes un darba ministrs T. Hermanovskis.

7) Tieslietu ministrs K. Pauluks.

8) Zemkopības ministrs A. Kalniņš..
9) Apgādības ministrs J. Blūmbergs.
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10) Tirdzniecības un rūpniecības
ministrs K. Bušs.

11) Valsts kontroliers P. Mincs.

12) lekšlietu ministra biedrs Fr. Trasuns.

IV. No 1920. g. 12. jūnija līdz 1921. g. 18. jūnijam.

1) Ministru prezidents K. Ulmanis.

2) Apgādības ministrs A. Kalniņš.

3) Ārlietu
„

Z. A. Meierovics.

4) Darba Fr. Ozoliņš.

5) Finanču
„

K. Pūriņš (vēlāk R. Kalnings).

6) lekšlietu
„

A. Bergs.

7) Izglītības
„

J. Plāķis.

8) Kapa (apsardzības) ministrs E. Feldmanis (vēlāk J. Goldmanis).

9) Satiksmes ministrs A. Kuršinskis.

10) Tieslietu
„

R. Benuss.

11) Zemkopības >,
H. Celmiņš.

12) Tirdzniecības un rūpniecības
ministrs Fr. Zommers (vēlāk A. Bērziņš).

13) Valsts kontroliers P. Mincs.

14) lekšlietu ministra biedrs J. Kindzulis.

V. No 1921. g. 19. jūnija līdz 1923. g. 26. janvārim.

1) Ministru prezidents un ārlietu

ministrs Z. A. Meierovics.

2) Darba ministrs R. Dukurs.

3) Finanču
„

R. Kalnings.
4) lekšlietu

~
A. Kviesis.

5) Izglītības „
A. Dauge.

6) Kapa G. Zemgalis.
7) Satiksmes

„
J. Pauluks.

8) Tieslietu
„

V. Holcmanis.

9) Zemkopības ministrs V. Zāmuels (vēlāk Arv. Kalniņš)
10) Valsts kontroliers E. Ozoliņš

11) lekšlietu ministra biedrs V. Rubuls.

VI. No 1923. g. 27. janvāra līdz 1923. g. 27. jūnijam.

1) Ministru prezidents un satiksmes

ministrs J. Pauluks.

2) Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

3) Darba
„

K. Lorencs.

4) Finanču
„

A. Buševics.

5) lekšlietu
„

P. Berģis.

6) Izglītības
„

P. Gailītis.

7) Kara „ J. Ducens.

8) Tieslietu
„

V. Holcmanis.

9) Zemkopības ministrs E. Bauers.

10) Ārlietu ministra biedrs F. Cielens.

11) lekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.

12) un 13) Izglītības ministra biedri K. Dēķens un St. Jaudzems.
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VII. No 1923. g. 28. jūnija līdz 1924. g. 26. janvārim.

1) Ministru prezidents un ārlietu

ministrs Z. A. Meierovics.

2) Darba ministrs G. Klaustiņš.

3) Finanču
„

H. Punga.

4) lekšlietu A. Birznieks.

5) Izglītības H. Celmiņš.

6) Kara
„ J. Ducens.

7) Satiksmes ministrs j. Pauluks.

8) Tieslietu
„

V. Holcmanis.

9) Zemkopības „
E. Bauers.

10) lekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.

11) Izglītības ministra biedrs St. Jaudzems.

VIII. No 1924. g. 27. janvāra līdz 1924. g. 18. decembrim.

1) Ministru prezidents V. Zāmuels.

2) Ārlietu ministrs L. Sēja.
3) Darba A. Krieviņš.
4) Finanču

„
R. Kalnings.

5) lekšlietu
„

A. Birznieks (vēlāk P. Juraševskis).
6) Izglītības

„
K. Straubergs.

7) Kara
„

plkv. F. Birkensteins.

8) Satiksmes
„ J. Pauluks.

9) Tieslietu
„ J. Arājs (sākumā V. Zāmuels).

10) Zemkopības ministrs E. Bauers.

11) lekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.

12) Izglītības ministra biedrs St. Jaudzems.

IX. No 1924. g. 19. decembra līdz 1925. g. 23. decembrim.

\\ Ministru prezidents H. Celmiņš.
2) Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics (vēlāk H. Celmiņš).
3) Finanču

„ j. Blūmbergs.
4) lekšlietu plkv. E. Laimiņš.
5) Izglītības

„ prof. E. Felsbergs (vēlāk Arv. Kalniņš).
6) Kara

„ plkv. R. Bangerskis.
7) Satiksmes

„
J. Pauluks.

8) Tieslietu
„

P. Juraševskis.
9) Tautas labklājības ministrs V. Salnais.

10) Zemkopības ministrs M. Gailītis (sākumā H. Celmiņš).
11) lekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.

X. No 1925. g. 24. decembra līdz 1926. g. 6. maijam.

1) Ministru prezidents K. Ulmanis.

2) Ārlietu ministrijas pārvaldnieks H. Albats.

3) Finanču ministrs J. Blūmbergs.
4) lekšlietu

„ plkv. E. Laimiņš.
5) Izglītības

„
E. Ziemels.

6) Kara
„ j. Goldmanis.

7) Satiksmes
„

p. Aronietis.
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8) Tieslietu ministrs A. Petrevics.

9) Tautas labklājības ministrs V. Rubuls. -

10) Zemkopības ministrs M. Gailītis.

11) lekšlietu ministra biedrs A. Velkme.

XI. No 1926. g. 7. maija līdz 1926. g. 18. decembrim.

1) Ministru prezidents A. Alberings.

2) Ārlietu ministrs K. Ulmanis.

3) Finanču
„

J. Blūmbergs (vēlāk A. Alberings).
4) lekšlietu

~
plkv. E. Laimiņš.

5) Izglītības E. Ziemelis.

6) Kara ģen. E. Kalniņš.

7) Satiksmes
„

P. Aronietis.

8) Tieslietu
„

E. Bite.

9) Tautas labklājības ministrs V. Rubuls.

10) Zemkopības ministrs M. Gailītis.

11) Izglītības ministra biedrs St. Jaudzems.

XII. No 1926. g. 19. decembra līdz 1928. g. 23. janvārim.

1) Ministru prezidents un iekšlietu

ministrs M. Skujenieks.
2) Ārlietu ministrs F. Cielens.

3) Finanču
„

V. Bastjānis.

4) Izglītības J. Rainis-Pliekšāns.

5) Kara
„

ģen. R. Bangerskis.
6) Satiksmes K. Krievs.

7) Tieslietu
~

E. Bite.

8) Tautas labklājības ministrs A. Rudevics.

9) Zemkopības ministrs A. Mitulis.

10) Ministrs bez portfeļa J. Pabērzs.

XIII. No 1928. g. 24. janvāra.

1) Ministru prezidents P. Juraševskis.
2) Ārlietu ministrs A. Balodis.

3) Finanču
~

R. Liepiņš (sākumā P. Juraševskis)
4) lekšlietu plkv. E. Laimiņš.

5) Izglītības prof. A. Tentelis.

6) Kara
„ ģen. E. Kalniņš.

7) Satiksmes
„

Fr. Ozoliņš.
8) Tieslietu

„
E. Magnuss.

9) Tautas labklājības ministrs V. Rubuls.

10) Zemkopības ministrs V. Gulbis.

11) Zemkopības ministra biedrs St. Ivbuls.
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Valsts Tipografija

Valsts Kanclejas tiešā pārziņā stāv Valsts Tipogrāfija, kurā iespiež Valsts

Kanclejas izdevumu, valdības oficiālo orgānu ~Valdības Vēstnesi".

Valsts Tipogrāfija, iesākdama savu gaitu 1919. gada septembra sākumā

bez kādiem rezerves līdzekļiem, un pat bez jekārtas, savā pastāvēšanas laikā

sasniegusi šādus rezultātus:

a) iegādājusi pilnīgu iekārtu un inventāru par . . . .
Ls 250.000

b) sakrājusi apgrozības līdzekļus par apm
„

185.000

c) nodevusi valsts kasei no savas

liras peļņas 1921./22. g. Ls 18.540

1922./23. g. „
12.456

1923./24. g. „
33.297

1924./25. g. „
41.438

1925./26. g. „
23.965

1926./27. g. „
33.002

1927./28. g. „

13.512
„

176.210

Tā tad par visu laiku nopelnīts kopā Ls 611.210

Triju beidzamo gadu peļņas mazāka iemaksa valsts kasē izskaidrojama
ar lielāka inventāra (saliekamu mašīnu) iegādāšanu no tās pašas peļņas.

levērojams tas, ka Valsts Tipogrāfija strādā bez parādiem un bez

valsts pabalstiem. Tipogrāfija nodarbina 90 cilvēku.

Latvijas Telegrafa Aģentūra.

Ar Ministru Kabineta 1919. g. 4. marta lēmumu Liepājā nodibināja
Latvijas preses biroju (~Latopress"), par kā vadītāju iecēla žurnālistu

Edmundu Freijvaldu. Biroja uzdevums bija informēt Latvijas presi par
valdības darbību un sniegt presei ārzemju informāciju, kā arī informēt ārzemes

par Latvijas valsti un tās armijas cīņām. Ar Rīgas atbrīvošanu birojs kopā ar

citām valdības iestādēm pārnāca Rīgā, kur savu darbību paplašināja. Biroju,
kas sākumā skaitījās pie lekšlietu ministrijas, pievienoja Valsts Kanclejai.
Biroja darbības apjoms sākumā bija ļoti plašs, jo Ārlietu ministrijas Informā-

cijas departaments nebija vēl galīgi izveidojies un informācijas un propagandas
darbs sistēmas ziņā vēl nebija sadalīts starp dažādiem orgāniem. „Latopress"
ne tikai informēja mūsu presi, bet apgādāja mūsu pārstāvniecības ārzemēs

ar ziņām. Birojam sevišķi palīdzēja Latvijas pārstāvis Kopenhāgenā
K. Ducmanis, ar kā palīdzību Telegrāfa Aģentūra vēlāk noslēdza līgumu
par radioziņu raidīšanu uz Kopenhāgenu un radioziņu saņemšanu no dāņu
Lingbijas stacijas. Minētais radiodienests bija sevišķi svarīgs informācijas
izplatāmais līdzeklis jau tādēļ vien, ka ilgu laiku nebija tiešas telegrāfiskas un

pasta satiksmes ar Vakareiropu. K. Ducmanis saņemto radioinformāciju
biļetenu veidā izsūtīja tālāk Latvijas pārstāvniecībām Skandināvijas valstīs,
Francijā, Anglijā un Vācijā. Vēl nebija nodibināti telegrāfiski sakari ar visām

ārvalstīm, kādēļ informācija no ārzemēm bija jāsmeļ aplinkus telegrāfiskā
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ceļā vai arī no ārzemju laikrakstiem, kas pienāca Rīgā ar ļoti lielu novēlošanos.

Robus telegrāfiskās informācijās pa daļai pildīja ar ziņām, ko Cēsīs uztvēra

radiostacija. Šīs ziņas, tā saucamā ~CQ" apkalpība (kas arī tagad vēl pastāv),
nāca no oficiāliem avotiem kā propagandas apkalpība, kādēļ šos avotus varēja
izlietot ļoti atturīgi, ar lielu sijāšanu; tomēr lielos vilcienos no šiem avotiem

varēja smelt ātru pārskatu par notikumiem ārzemēs. Latvijas prese, sekojot
saviem uzdevumiem pie valsts izveidošanas un nostiprināšanas, valsts pirmajos
tapšanas gados mazāk rezervēja vietu vispārējai ārzemju informācijai, kādēļ
šai informācijas nozarei bija vairāk blakus loma, izņemot informāciju par

kaimiņvalstīm, Poliju ieskaitot. Prese sevišķu vērību piegrieza informācijai
par mūsu tuvāko kaimiņu un cīņas biedru — Igauniju. Preses biroja ārzemju
nodaļas vadītājs R. Bērziņš E. Freijvalda uzdevumā 1919. gada vasarā ap-

meklēja Rēveli, noslēdza līgumu par telegrāfisku ziņu apmaiņu starp ~Latop-

resu" un Igaunijas ~Estura" (tagad ~ETA") aģentūru. Tā paša gada rudenī

ārzemju nodaļas vadītājs apmeklēja Varšavu un noslēdza līdzīgu līgumu ar

Polijas aģentūru ~PAT", nodibinot radioinformācijas sakarus starp Varšavu

un Rīgu.

Rīgā preses birojs izkopa lielākā apjomā iekšzemes nodaļu, piekopjot
plašu reportāžu, sevišķi par valsts iestāžu darbību. lekšzemes nodaļas darbību

pārzināja rakstnieks Līgotņu Jēkabs. Pamazām izveidojās Ārlietu ministrijas
Informācijas departaments, un laikraksti paši tieši nodibināja sakarus ar valsts

iestādēm informācijas saņemšanai, kādēļ preses biroja uzdevums — veicināt

propagandu ārzemēs un spēlēt starpnieka lomu starp valdības iestādēm un

presi — sašaurinājās. Preses birojam organiski bija jāizveidojas par telegrāfa

aģentūru tās tiešā nozīmē, un 1920. gada sākumā Preses birojs iesniedza

Ministru Kabinetam apstiprināšanai Latvijas Telegrāfa Aģentūras ~LĒTAS"
statūtus. Edmunds Freijvalds — publicists, žurnālists un ~Brīvās Zemes"

redaktors — pārgāja tiešā politiskā žurnālista darba laukā. Ar statūtu

apstiprināšanu 1920. gada aprīlī par Latvijas Telegrāfa Aģentūras direktoru

Ministru Kabinets iecēla Richardu Bērziņu.

Pamazām nodibinājās ar ārvalstīm telegrāfa un telefona satiksme,
un aģentūra spēja pāriet uz modernākām informācijas apgādāšanas
metodēm. Bet vispirms bija jānoslēdz līgumi ar lielākām Eiropas informācijas
iestādēm. Vēlams bija noslēgt līgumu ar lielu pasaules aģentūru grupu, kūpas
priekšgalā trīs aģentūras uz karteļa pamatiem, t. i. Reitera (Reuters Limited),
Havasa (Agence Havas) un Volfa (Continental-Telegraphen Bureau) aģentūra.
Ar to būtu nodrošināta kopdarbība ar visām aģentūrām (kopskaitā ap 20),
kurām līgumi ar šo karteli. Ar Reitera, Havasa un Volfa aģentūru izdevās

panākt pagaidu vienošanos, ar ko ārzemju ātras informācijas minimums bija
nodrošināts. Blakus aģentūra turpināja sakaru paplašināšanu ar tuvāko

kaimiņu zemju informācijas iestādēm, ar Igaunijas, Lietavas, Somijas un

Polijas aģentūru. Šo aģentūru kopdarbība gāja paralēli ar Baltijas valstu

savienības idejas propagandēšanu, un šīs aģentūras, kā valstu politiskās un

saimnieciskās dzīves vadības rezonātori, spēlēja ievērojamu lomu neatkarības

centienu un Baltijas valstu ciešas kopdarbības idejas nostiprināšanā plašākās
tautas masās, kā arī šo ideju propagandēšanā ārzemēs. Ar telegrāfiskās informā-

cijas nodibināšanu latviešu preses vēsturē iesākās modernais laikmets.

Sākumā (1920./21. g.) Reitera un Havasa aģentūra uzstādīja mazākām

Baltijas aģentūrām prasības, kas pie šo valstu tukšām kasēm bija grūtas;
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šī apstākļa spiediena labad Latvijas, Igaunijas un Lietavas telegrāfa aģentūra
noslēdza savā starpā līgumu par ciešāko kopdarbību ne tikai vien savstarpīgās

informācijas laukā, bet arī par kopīgu sarunu vešanu ar ārzemju aģentūrām,

pilnvarojot Latvijas Telegrāfa Aģentūru, kā centrālo, vest triju aģentūru vārdā

sarunas. Ar šo taktiku trīs aģentūras panāca līgumu noslēgšanu ar

Reitera, Havasa un Volfa aģentūru labvēlīgā formā, kas vēl tagad palikusi

kā bāze saistībām ar šīm iestādēm. Šo aģentūru informāciju papildināja
~Lētas" korespondenti, pa lielākai daļai Latvijas ārzemju pārstāvniecību
darbinieki. levērojama loma „Letai" bija Eiropas informācijas laukā ar

tās Krievijas informāciju, ko tā saņēma līdz 1925. g. no sava Maskavas

korespondenta, laikā, kad ārzemju korespondentus vēl Krievijā neielaida.

Ilgu laiku „Lētas" Maskavas telegramas bija gandrīz vienīgās autentiskās

visā Eiropā, kas sacēla Maskavā zināmu nemieru pret „Letu", un tās kore-

spondentu V. Penģerotu Maskavā arestēja, noturot viņu apcietinājumā veselu

pusgadu.

Normālākiem apstākļiem nodibinoties, radās prasība, blakus politiskai

informācijai, pēc saimnieciskas informācijas, pirmā vietā pēc biržu kursiem.

1922. gadā LTA sāka sniegt banku aprindām un saimnieciskām organizācijām
biržu kursus par valūtām, precēm un produktiem. Trīs augšminētās lielās

Eiropas centrālās aģentūras politiskas informācijas laukā ar viņu privi-

lēģijām valsts satiksmes līdzekļu izmantošanā bija vēl konkurences nepār-

spētas; bet financiālas un saimnieciskas informācijas laukā Eiropā, sevišķi

Vācijā, bija radušās aģentūras, kas izmantoja Eiropas naudas tirgus chaotisko

stāvokli šīs nozares informācijas iegūšanai savā iespaidā.

No šīm saimnieciskām aģentūrām minamas ~Eildienst", ~Transradio"

un ~Europradio" .
Tās sāka izmantot informācijas izplatīšanas laukā radio-

satiksmi, un ar lielo vācu valdības pretimnākšanu, kā arī ar vācu radio-

iekārtu rūpniecības pabalstu tām izdevās noorganizēt vācu dienestu,
kaut gan sākumā tikai Vācijas robežās, lai ar kombinētu telegrāfa un telefona

satiksmi sniegtu savas ziņas arī pār Vācijas robežām. Šo aģentūru aktivitāte

bija manāma arī Baltijas valstīs, un Latvijas Telegrāfa Aģentūrai vajadzēja
uzsākt cīņu par savas pozīcijas noturēšanu. Ņemot vērā, ka arī politiskā laukā

vācu Hugenberga koncerna lielrūpnieku ~Telegraphen-Union" aģentūra sāka

izlietot radiosatiksmi politiskas informācijas sniegšanai, aģentūras Eiropas

nomaļvalstīs bija spiestas meklēt metodes konkurences aktivitātes paralizē-
šanai viņas darbības rajonos. 1923. gadā, gandrīz vienā laikā, radās ideja
Baltijas valstu un dienvidaustrumu aģentūru saimē par darbības ciešāku

koordinēšanu. Šo aģentūru ierosināta 1924. gadā sanāca Bernē Eiropas
nacionālo (oficiozo) aģentūru konference. Konference izstrādāja radiosatiksmes

plānu ziņu sniegšanai cirkulārdienesta veidā un caur ievēlēto pārstāvniecību
ierosināja preses konferences sasaukšanu Tautu Savienībā ziņu aizsardzībai

un dažādu atvieglinājumu piešķiršanai presei.

Ar šo konferenci sākās jauna ēra ziņu aģentūru — telegrāfa aģentūru —

darbībā. Izstrādāja schēmu politiskas un saimnieciskas informācijas izplatīšanai
no vairākiem lielākiem centriem radiosatiksmes ceļā. īsā laikā — dažos

mēnešos — programa reālizēta: nodibināta informācijas apkalpība, kas ātruma

un kvalitātes ziņā pārspēja konkurenci, un nacionālās aģentūras savas darbības

rajonos palika par stāvokļa kungiem; prese sāka saņemt ziņas no vistālākām

pasaules vietām tikai dažas 10 minūtes pēc notikuma norisināšanās. Biržu
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kursus sāka raidīt (šifrētā veidā) ik pēc 5—15 minūtēm, atzīmējot biržu kursu

mazākās variācijas sīku protokolu veidā līdzīgi jūtīgiem seismografiem
zemes trīces laikā.

Ņemot vērā, ka šo informāciju pirmā vietā saņēma bankas un lielas

solidas firmas, izbeidzās tā ārkārtīgā spekulācija, kas bieži ruinēja naudas

tirgus apstākļus. Pilnīgi izskauda jebkuru paniku kā politiskās, tā arī finan-

ciālās un saimnieciskās dzīves laukā.

Augstāk minēto aģentūru konferences notika periodiski, mazākais vien-

reiz gadā, vajadzības gadījumā arī biežāk, un tā saucamo ~sabiedroto

aģentūru" darbība techniskā ziņā tiek veidota centrālizēti.

Lielākie šķēršļi sabiedroto aģentūru grupā — to oficiozu raksturs. Vaja-
dzība ārkārtīgi uzmanīgi savu informāciju rediģēt (Latvijas Telegrāfa Aģentūra
patlaban sūta telegrāfisku korespondenci ap 20 Eiropas aģentūrām), un budžeti,
kas apstiprināti sastingušā formā valsts budžetā gadu uz priekšu, bieži ap-

grūtina aģentūru darbību, kam vajaga būt ārkārtīgi elastīgai, spējīgai pie-
mēroties politiskās un saimnieciskās dzīves svārstībām. Lai stāvokli labotu,

Latvijas Telegrāfa Aģentūrai 1922. gadā piešķīra autonomiju, padarot aģentūras
darbību mazāk atkarīgu no partiju politikas iespaidiem un neatkarīgu no valsts

sastingušās budžeta formas. Lai nevajadzētu prasīt gadskārtēju subsidiju no

valsts, Latvijas Telegrāfa Aģentūra pārvērsta par komerciālu uzņēmumu,

piešķirot tai koncesiju uz dzelzceļu grāmatu galdu turēšanu un vēlāk — priekš-
rocības uz valsts sludinājumu izplatīšanu, kā arī uz valsts iestāžu grāmatu

apgādāšanu un izplatīšanu. 1927. gadā Saeima pieņēma likumu par Latvijas

Telegrāfa Aģentūru, nosakot Aģentūras darbības pamatprincipus un uzņēmuma
komerciālās darbības formu Valsts Kanclejas virsuzraudzībā.

Latvijas Telegrāfa Aģentūras komercdaļa ar savu izdevniecības darbību

atstājusi pēdas Latvijas kultūrēlā dzīvē. 1920. gadā dibinātais Illūstrēts

Žurnāls" lika pamatu illūstrētu izdevumu apgādāšanai modernākā nozīmē.

1925. gadā Latvijas grāmatu tirgus jau pārpildīts ar ilūstrētiem periodiskiem
izdevumiem, un

~
Illūstrēts Žurnāls" pārvēršas par mākslas žurnālu pēc

labākiem Eiropas mākslas žurnālu paraugiem, pie kam saņēma Parizes deko-

rativā izstādē godalgu.

Caur Latvijas Telegrāfa Aģentūras (Lētas) apmēram 60 kioskiem

dzelzceļu stacijās un grāmatu un rakstāmlietu veikaliem Rīgā, Liepājā, Daugav-

pilī, Rēzeknē un Vecgulbenē katru gadu iziet miljoniem laikrakstu, žurnālu

un grāmatu. Ar noteiktiem principiem literātūras izlasē bremzēta porno-

grāfiskas un valstiski nevēlamas literātūras izplatīšana.

Valsts Statistiskā Pārvalde.

Tāpat kā daudzās saimnieciskās un kultūrēlās dzīves nozarēs arī stati-

stikas laukā Latvija atradās uz augstākas attīstības pakāpes nekā Krievijas
lielākā daļa. Statistiskā literātūra Latvijā ir veca. Pamatu tai lika A.V. Hupels
savā 1774. g. iznākušā ~Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland".

Tam sekoja Vv. Friebe, H. Storchs, B. f. Kampenhauzens, H. f. Bīnenštams

(Bienenstamm), Pasorts, Derschaus un Keiserlings. Ļoti lieli nopelni prak-
tiskās statistikas organizēšanā un modernizēšanā ir F. f. Jung-Stillingam
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(1836.—1888.), uz kā ierosinājumu 1863. gadā reorganizēja Vidzemes guberņas
statistisko komiteju, kuras sekretārs bija Jung-Stillings. 1866. g. uz viņa
ierosinājumu nodibināja Rīgas pilsētas statistisko komiteju un tirdzniecības

statistikas sekciju pie Rīgas biržas komitejas, kas arī atradās viņa vadībā.

1869. g. viņam izdevās nodibināt pie Vidzemes bruņniecības kanclejas stati-

stisku nodaļu, kā vadību viņš uzņēmās. Pēc viņa ierosinājuma Kurzemē

1863. g. un Vidzemes pilsētās 1867. g. notika pirmās tautas skaitīšanas Latvijā.
Bez minētām trim statistiskām iestādēm uz tagadējās Latvijas teritorijas vēl

darbojās Kurzemes un Vitebskas guberņas statistiskās komitejas. Šais iestādēs

jau priekš pasaules kara ievērojamus statistiskus darbus bija veikuši A. f. Tobīns

(Tobien), M. f. Reibnics, N. Karlbergs, B. f. Šrenks, E. Štīda v. c. Tomēr

tas apstāklis, ka Latvijas teritorijā darbojās piecas statistiskas iestādes,

pie kam katra strādāja ar savām metodēm neatkarīgi no otras, bija visai

nelabs uz darba rezultātiem. Veselām dzīves nozarēm nepiegrieza vērību,

kamēr citās bija pastrādāti ievērojami darbi. Galvenais tomēr bija tas, ka mums

visā Latvijā nebija viengabalainas, vienā laikā un ar vienādām metodēm

iegūtas statistikas. Dažādo statistisko iestāžu dažādos laikos iegūto statistisko

ziņu sistēmātisko sakopošanu visā Latvijas teritorijā uzsāka M. Skujenieks,
un pirmā iestāde, kas šo darbu sekmēja, bija 1916. gadā nodibinātais

statistiskais birojs Baltijas Bēgļu Apgādāšanas Komitejā. 1917. gadā
Vidzemes zemes padomē nodibināja M. Skujenieka vadībā Statistisku nodaļu,
kas uzsāka vairākus lielākus statistiskus darbus, kuru izstrādāšanu tomēr

nepielaida kara notikumi.

Pēc Latvijas valsts nodibināšanās radās arī statistiskai darbībai izdevīgāki

apstākļi. Ar 1919. g. 1. septembra Ministru Kabinetā pieņemtiem noteikumiem

nodibināja Valsts Statistisko Pārvaldi kā centrālo statistisko iestādi. Saskaņā
ar šiem noteikumiem Valsts Statistiskā Pārvalde organizē un vada visus stati-

stiskos darbus visā valstī. Pārvalde nav padota vienai ministrijai, bet, līdzīgi
Valsts Kanclejai, tieši Ministru Kabinetam un Ministru prezidentam. Šis

pārvaldes īpatnējais stāvoklis ir izskaidrojams diviem apstākļiem. Vispirms
ar to, ka Pārvalde ir centrāla statistiska iestāde, kā darbības apjomā ietilpst

gandrīz visu resoru darbība. Otrkārt ar to, ka statistikai tikai tad var būt

nozīme, ja tā ir absolūti objektīva. Turpretim praksē ir novērots, ka resoriem

padoto statistiku nereti piemēro resora politiski saimnieciskām vajadzībām.

Valsts Statistiskā Pārvalde uzsāka savu darbību 1919. gada 1. decembrī.

Vispirms uzsāka darboties demogrāfiskā nodaļa direktora M. Skujenieka tiešā

vadībā- un lauksaimnieciskā nodaļa vicedirektora J. Bokaldera vadībā. Drīz

pēc tam saimnieciskās statistikas vadību uzņēmās vicedirektors V. Salnais.

Vēlāk ar sevišķu likumu Valsts Statistiskai* Pārvaldei uzdeva arī Saeimas

vēlēšanu un tautas nobalsošanu vadību. Pamazām Valsts Statistiskā Pārvalde

pārņēma vienu statistikas nozari pēc otras, un tagad viņas darbības apjomā
ietilpst sekošas statistikas nozares:

Vispārīgā nodala.
1) Sekretāriāts.

2) Bibliotēka.

3) Zīmētava.

4) Saimniecības daļa, archīvs un grāmatvedība.
5) Statistiskā gada grāmata, mēneša biļetens.un valsts adrešu kalendārs.

6) Saeimas vēlēšanas un tautas nobalsošanas.
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/. Demogrāfiska nodala.

1) Tekošā iedzīvotāju statistika.

a) Laulības, b) Dzimstība, c) Mirstība, d) Šķirtas laulības.

2) Morāles statistika.

a) Tiesas spriedumi, b) Tiesu darbība, c) Cietumi.

3) Kara dienestā iesaukto fiziskās īpašības.

4) Skolas un tautas izglītība.

5) Tautas skaitīšanu materiālu apstrādāšana.

6) Saeimas vēlēšanu materiālu apstrādāšana.

//. Lauksaimniecības nodala.

1) Ikgadējā sējumu un mājlopu reģistrācija.

2) Lauku stāvoklis un ražas statistika.

3) Lauksaimniecības grāmatvešanas birojs.

4) Lauksaimniecības skaitīšanas materiālu apstrādāšana.

///. Ārējās tirdzniecības nodaļa.

1) Imports un eksports.

2) Tranzits.

3) Muitas ieņēmumi pēc tarifa pantiem.

4) Uzlaboto preču statistika.

5) Satiksme.

a) Dzelzceļi, b) Pasts un telegrāfs, c) Ūdens ceļi.

IV. lekšējas tirdzniecības nodala.

1) Akciju sabiedrības.

2) Kooperācija.
3) Kredita statistika.

4) Apdrošināšana.

5) Finanču statistika — valsts un pašvaldību budžeti.

6) Konkursi.

7) Kursi.

8) Lieltirdzniecības cenas.

9) Bibliotēkas.

V. Darba statistikas nodala.

1) Algas un darba laiks.

2) Slimo kases.

3) Veselības statistika.

4) Sīktirdzniecības cenas.

5) Darba konflikti un bezdarbs.

6) Patērētāju budžeti.

VI. Rūpniecības statistika.

Tādā k_ārtā Valsts Statistiskā Pārvaldē ievāc materiālus par 30 statistikas

nozarēm. Ārpus Statistiskās Pārvaldes ir statistiskas iestādes vienīgi divos

resoros. Satiksmes ministrijā ir sevišķa statistikas nodaļa, kas cieši saistīta

ar šī resora komerciālo daļu un tālab nebūtu pārvedama uz statistisko pār-
valdi, un Izglītības ministrijā ir neliela statistikas nodaļa, kas diezgan lielā

mērā ir nodarbināta ar dažādu tīri pedagoģiskas dabas jautājumu noskaidro-

šanu un tālab līdz šim atstāta izglītības resorā. Visas pārējās statistikas

nozares atrodas Valsts Statistiskās Pārvaldes pārziņā.
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/. Demogrāfiska nodaļa.

1. Tekoša iedzīvotāju statistika. ledzīvotāju kustības datus Valsts

Statistiskā Pārvalde pirmo reizi publicēja par 1921. gadu. Šos datus Pār-

valde ievāca no garīdzniecībām. Tā kā ziņu ievākšana notika ļoti nelab-

vēlīgos apstākjos (Latgale tikko bija atbrīvota no lieliniekiem), tad šos datus

nevar uzlūkot par pilnīgiem. Tikai ar dzimtsarakstu nodaļu tīkla noorgani-
zēšanu visā valstī bija iespējams sniegt pilnīgākus datus par iedzīvotāju kustību.

Materiālus resp. izrakstus no dzimtsarakstu nodaļās reģistrētiem civilstāvokļa

gadījumiem nodaļu pārziņi katru mēnesi iesūta Valsts Statistiskai Pārvaldei,
kur arī notiek šo materiālu apstrādāšana statistiskiem nolūkiem. Lai gan

likums noteic, ka visiem civilstāvokļa gadījumiem jābūt reģistrētiem dzimt-

sarakstu nodaļās, tad tomēr viena iedzīvotāju daļa Latgalē, sevišķi katoļ-

ticīgie, ne labprāt to dara. Ar to arī izskaidrojams, ka nodaļās reģistrēto civil-

stāvokļa gadījumu skaits ir mazāks kā īstenībā. Lai novērstu šo trūkumu,
Valsts Statistiskā Pārvalde katru gadu pieprasa Latgales konfesiju garīdzniekiem

ziņas par draudzes grāmatās ievestiem kristīšanas, miršanas un laulāšanas

gadījumiem. Šāda materiālu ievākšana no diviem avotiem ir neērta divējādā
ziņā: pirmkārt prasa ļoti rūpīgu materiālu kontroli, lai izsargātos no dubultiem

gadījumiem, un otrkārt neļauj apstrādāt ievāktos materiālus vēlamā plašuma,

jo garīdznieku vestās grāmatas ir visai nepilnīgas ierobežoto ierakstu dēļ.
Sakarā ar pieņemtiem pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par

laulību un civilstāvokļa aktu reģistrāciju, ar ko domāts nākt iedzīvotājiem

pretim tai ziņā, ka atstāj viņiem brīvu izvēli reģistrēties vai nu pie attiecīgas

konfesijas garīdznieka, vai tieši dzimtsarakstu nodaļā, domājams, būs panākts,
ka visi civīlā stāvokļa gadījumi arī tiks reģistrēti, kas lielā mērā palielinās
statistisko materiālu vērtību.

Kas attiecas uz šķirtām laulībām, tad ziņas par pēdējām Valsts Statistiskā

Pārvalde ievāc un publicē uz likuma par šķirtu laulību statistiku pamata.

Ziņas Pārvalde saņem no apgabaltiesām katru mēnesi.

2. Tiesu darbība un cietumi. Statistikā par tiesu darbību un cietu-

miem ir ziņas par notiesātiem un ieslogāmām vietām. — Individuālas ziņu

lapas par katru notiesāto Valsts Statistiskai Pārvaldei iesūta attiecīgas tiesu

iestādes. Noziegumu un tiesu iestāžu darbību ziņas Pārvalde publicē reizi

gadā.

3. Kara dienesta iesaucamo fiziskās īpašības ikgadus pārbauda

speciālas komisijas, kuru darbības rezultāti sniedz visai vērtīgus materiālus

par tautas veselības stāvokli un jaunās paaudzes fiziskām īpašībām. Kara

klausības komisijas par katru rekrūti sastāda individuālu kartīti. Šīs kartītes

apstrādā Pārvaldē, un savilkumus periodiski publicē statistiskā gada grāmatā.

4. Par skolu un skolnieku skaitu Pārvalde ikgadus ievāc ziņas no

Izglītības ministrijas. legūtos datus sakārto tabulās un publicē gada grāmatā.
Bez tam tautas skaitīšanas sniedz plašus datus par tautas izglītības līmeni.

5. Tautas skaitīšanas, saskaņā ar likumu par Saeimas vēlēšanām un

likumu par tautas skaitīšanām Latvijā, izdarāmas ik pēc pieciem gadiem. Pirmā

tautas skaitīšana notika 1920. gadā, kad Latvija vēl atradās kara stāvoklī ar

Krieviju. Tālab arī šīs skaitīšanas iznākumus nevarēja uzskatīt par pilnīgiem.
Tā deva pirmos nepieciešamos pieturas punktus par iedzīvotāju skaitu valstī

un tās atsevišķās sastāvdaļās, iedzīvotāju nodarbošanos, nacionālo sastāvu,
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vecumu, uzbūvi v. t. t. Galvenās tabulas ir publicētas 1920. un 1921. g. stati-

stiskās gada grāmatās. Otrā tautas skaitīšana notika 1925. gadā un aptver
visus jautājumus, kas sastopami modernās skaitīšanās. Šī ir pirmā skaitīšana,
kas izdarīta vienā laikā visā Latvijas teritorijā un nav iespaidota no citas

varas, kā tas ir ar 1897. g. skaitīšanu. Šīs skaitīšanas iznākumi publicēti at-

sevišķā izdevumā.

6. Saeimas vēlēšanu materiālus pēc vēlēšanām statistiski apstrādā un

publicē sevišķā izdevumā.

//. Lauksaimniecības statistika.

Latvijā lauksaimniecības statistikas noorganizēšanas darbi uzsākti

reizē ar Valsts Statistiskās Pārvaldes nodibināšanu, 1919. gada decembrī, kad

tos uzņēmās Pārvaldes vicedirektors J. Bokalders. Pirmā laikā, līdz patstāvīgu
statistisku ziņu ievākšanai, nācās lietot nepieciešamības un iespējas robežās

Krievijas iestāžu iegūtās ziņas. Šīs agrākos laikos un apstākļos iegūtās
un novecojušās ziņas, protams, nevarēja apmierināt jaunās valsts iestāžu pra-

sības pēc pārbaudītiem, vispusīgiem statistiskiem datiem, uz ko varētu

paļauties un taisīt vajadzīgos slēdzienus. Radās nepieciešamība izdarīt pēc

iespējas drīzākā laikā vispārēju lauksaimniecības skaitīšanu, lai gan apstākļi
šādas skaitīšanas izdarīšanai vēl nebija labvēlīgi: Latvija tad vēl atradās kara

stāvoklī, un tās robežas vēl nebija galīgi noteiktas. Apstākļu spiesta Valsts

Statistiskā Pārvalde pirmo vispārējo lauksaimniecības skaitīšanu izdarīja, reizē

ar tautas skaitīšanu, 1920. gada 14. jūnijā. Lai gan skaitīšana techniskā ziņā

noritēja bez jebkādiem traucējumiem, tomēr tai ievāktās ziņas, augšā aprā-
dīto apstākļu dēļ, nebija pilnīgas, taču bija pietiekošas, lai apmierinātu pašas

nepieciešamās prasības pēc statistiskiem datiem. Pilnīgas un daudz vispusī-

gākas ziņas iegūtas nākošā — II vispārējā lauksaimniecības — skaitīšanā,
kas notika 1923. gadā no 26. jūnija līdz 3. jūlijam.

Tekošā lauksaimniecības statistika iekārtota 1920. gada oktobrī, kad

nodibināts lauksaimniecības brīvprātīgo korespondentu tīkls ar vairāk nekā

1200 korespondentiem, kuru uzdevums ir tekoši piesūtīt Valsts Statistiskās

Pārvaldes lauksaimniecības nodaļai ziņas par lauku stāvokli, ražas izredzēm

un tās apmēriem v. t. t. Korespondentu tīkls ar katru gadu paplašināts, un

1928. gadā korespondentu skaits pieaudzis līdz 2000 personām.

/. Sējumi un mājlopi. Gados, kuros netiek izvesta vispārējā lauk-

saimniecības skaitīšana, sējumu un mājlopu reģistrāciju Valsts Statistiskā

Pārvalde izdara administrātīvā kārtā caur pagastu valdēm pēc saīsinātas

programas. Statistiskā Pārvalde izsūta visām pagastu valdēm skaitu loksnes.

Pagastu valdes zināmā noteiktā laikā izdara vajadzīgo ziņu ievākšanu no

atsevišķām saimniecībām, pēc kam nekavējoties piesūta izpildītas skaitu

loksnes Statistiskai Pārvaldei, kas ziņas pārbauda (pēc vispārējā lauksaim-

niecības skaitīšanā iegūtām ziņām), sakopo un publicē. Šādas saīsinātas

sējumu un mājlopu reģistrācijas izdara ikgadus.

2. Ziņojumi par lauku stāvokli. Ziņojumus par lauku stāvokli

Valsts Statistiskai Pārvaldei piesūta viņas brīvprātīgie korespondenti, kuru
skaits vienā pagastā svārstās no 3—B, skatoties pēc pagasta lieluma. Visā

valstī šādu korespondentu ir ap 2000. Katrs korespondents sniedz ziņas par

savu rajonu, kurā ietilpst caurmērā 20—30 vidēja lieluma saimniecību.

Ziņojumus korespondenti iesūta kārtīgi reizi mēnesī, atbildot uz katram



mēnesim piemērotiem jautājumiem. Jāpiezīmē, ka brīvprātīgie korespondenti
nekādu atlīdzību nesaņem, bet viņiem piesūta par brīvu dažas Valsts Stati-

stiskās Pārvaldes izdotās grāmatas.

3. Ražas statistika. Ziņas par sagaidāmās un ievāktās ražas apmē-
riem sniedz augšā minētie lauksaimniecības brīvprātīgie korespondenti pēc
viņu personīgiem novērtējumiem, pamatotiem uz vairākgadīgu objektīvu

novērojumu pamata. Par ražu ievācamās ziņas ir divējāda rakstura: caurmēra —

par vairākām saimniecībām (20—30 saimn.), un individuālas — par vienu vidēja
lieluma saimniecību, kurā ražu izsver. Uz sējumu skaitīšanas rezultātu un

brīvprātīgo korespondentu ziņojumu pamata Valsts Statistiskā Pārvalde ap-

rēķina laukaugu kopražu.
Tekošās lauksaimniecības statistikas dati publicēti Valsts Statistiskās

Pārvaldes gada grāmatās un mēneša biļetenos, kā arī A. Maldupa sastādītos

speciālos izdevumos: ~Latvijas lauksaimniecība".

4. Lauksaimniecības grāmatvedība. Lauksaimniecības statistikā ievē-

rojama loma ir lauksaimniecības grāmatvedības datiem, kas nav ievācami

nedz skaitīšanas ceļā, nedz arī ar anketām. Šīs ziņas iegūstamas vienīgi vedot

atsevišķai saimniecībai regulāri grāmatas. Prasības pēc grāmatvedības ceļā
iegūtiem datiem nemitīgi pieauga, kamdēļ Valsts Statistiskā Pārvalde 1927. gada

pavasarī nodibināja grāmatvedības biroju, uzaicinot savus vecākos korespon-
dentus iestāties minētā birojā par dalībniekiem. Pārvaldes birojs uzņemas

pilnīgi par brīvu noslēgt saviem dalībniekiem grāmatas. Pēdējiem savās

saimniecībās tikai jāved sīks dienas žurnāls, kurā noteikti un sīki jāatzīmē
kā visi naudas un produktu apgrozījumi, tā arī darba spēka izlietošana.

Pirmajā 1927./1928.saimniecības gadā birojam veda grāmatas 162 saimniecības,

kuru skaits nākošā 1928./1929. gadā jau bija pieaudzis līdz 180 saimniecībām.

///. Ārējā tirdzniecība.

Sākot ar 1920. gadu Latvijas oficiālā tirdzniecības statistika aptver
visas valsts teritorijas ārējo tirdzniecību un preču tranzitu. Materiāla ievākšanu

izdara vienīgi muitas iestādes, kas no pārbaudes resp. kravas doku-

mentiem, kā arī no faktūru norakstiem izraksta uz speciālām kartītēm-

paziņojumiem vajadzīgās ziņas un nosūta tās katru mēnesi Valsts Statistiskai

Pārvaldei. Šīs ziņas attiecas uz importu, eksportu, pasta sūtījumu apgrozību
ar ārzemēm, uz tiešo un netiešo tranzitu un uz uzlaboto preču aktīvo un

pasīvo kustību. Par importa un eksporta precēm, kā arī par pasta sūtījumiem
jāuzdod šādas ziņas: preces nosaukums, daudzums, vērtība un valsts, kur

prece iepirkta (ražota), resp. valsts, kur prece pārdota (patērēta). Tas pats
attiecas arī uz tranzitu un uzlabošanai nozīmētām precēm, izņemot šo preču
vērtību, kas netiek uzrādīta.

Preču nosaukumu norāda ~Statist, preču saraksts", kas saskaņots
ar muitas tarifiem. Bez tam šis saraksts, saskaņā ar mūsu tirdznieciskās prakses
prasībām, ir papildināts arī ar tādām precēm, kas muitas tarifos nav atse-

višķi minētas. Preces daudzums pa lielākai daļai uzrādīts netto svarā kg;
atsevišķos gadījumos arī citās mēru vienībās (gabalos, litros, standartos,
kub.-metros v. c), kā to paredz muitas tarifi.

Reģistrējamā preces vērtība atbilst tai vērtībai, kāda ir precei pie
Latvijas robežas, t. i. preces cena nosūtīšanas vietā + frakts + apdrošināšana

49



50

un citi izdevumi līdz Latvijas robežai. levedumos pa jūras ceļu tā ir

cif vērtība, izvedumos pa jūras ceļu — fob vērtība.

Kā valsts, no kurienes prece ievesta, jāuzrāda tā, kur prece iepirkta
resp. ražota; kā valsts, uz kurieni prece izvesta — tā, kur prece pārdota, resp.

preces patēriņa valsts.

Valsts Statistiskās Pārvaldes izstrādātos statistiskos datus par ārējo
tirdzniecību publicē mēneša biļetenos un gada pārskatos ar galīgiem datiem

par visām importa, eksporta, tranzita un uzlabotām precēm un valstīm —

speciālā izdevumā ~Latvijas ārējā tirdzniecība un tranzits" un Latvijas sta-

tistiskās gada grāmatās.

Preces ir iedalītas galvenās preču grupās (pēc Briseles starptautiskās

nomenklatūras), apakšgrupās un atsevišķās precēs. Bez tam speciālā izdevumā

publicē pārskatu par ieņemto ieved- un izvedmuitas nodokli pēc muitas tarifa §§,

punktiem un burtiem.

Mūsu ārējās tirdzniecības statistika rūpīgi šķiro tranzitu no importa
un eksporta. Ar to arī izskaidrojama nesaskaņa starp mūsu ārējās tirdzniecības

statistiku un citu valstu statistiku. Tā piemēram Anglijā visas preces, kas

tur ievestas no Latvijas ostām, uzskata kā importu no Latvijas resp. kā Latvijas
eksportu. Tas tomēr nav pareizi, jo starp precēm, kas izvestas no Latvijas

ostām, ir lielā vairumā preces, kuras caur Latviju iet tikai kā tranzita preces

un kā tādas reģistrē mūsu statistikā.

Satiksmes statistikai Valsts Statistiskā Pārvalde ievāc ziņas par
tirdzniecības flotes lielumu, kuģu kopību ostās, uz dzelzceļiem, kabotāžas

ceļā pārvadātām precēm, preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdens ceļiem,
zemes ceļiem, automobiļiem un motorratiem, pastu, telegrāfu un telefonu.

Liela daļa ziņu par šiem jautājumiem ienāk Pārvaldei jau apstrādātā veidā,
un Pārvalde tās publicē gada grāmatā un mēneša biļetenos.

IV. lekšējās tirdzniecības statistikas nodaļa.

Nodaļa nodibināta 1920. gada novembrī. Sākumā nodaļai bija pie-
vienota arī darba un rūpniecības statistika, bet, sākot ar 1922. gadu, rūpnie-
cības un, 1927. gadu, darba statistikas noorganizētas īpašās nodaļās.

/. Akciju sabiedrību statistika. Stāvoklis bija tāds, ka priekš kara

par šo statistikas nozari neviens nebija domājis un nekādu statistisku

savilkumu nebija. Tomēr priekš kara visi lielākie rūpniecības uzņēmumi

darbojās kā akciju sabiedrības. Tāpēc bija svarīgi konstatēt šo uzņēmumu
financiālo stāvokli priekš kara. Šīs ziņas izdevās ievākt, izrakstot akciju
sabiedrību bilances un peļņas un zaudējumu rēķinus galvenā kārtā no

~Torgovo-promišļennaja gazeta" pielikumiem. Tādā kārtā konstatēja akciju
sabiedrību stāvokli 1914. gada 1. janvārī.

Tekošais darbs akciju sabiedrību statistikā bija — visu jauno akciju
sabiedrību reģistrācijā un konstatēt to akciju sabiedrību stāvokli, kas

darbojās. Lai to panāktu, tad izstrādāta īpaša anketa — ziņu blanka, ko

katru gadu izsūta visām akciju sabiedrībām. Bez minētās ziņu blankas pie-

prasa vēl akciju sabiedrību slēguma bilanci, peļņas un zaudējumu rēķinu un

vispārējās akcionāru sapulces protokola norakstu. Jautājums par akciju
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sabiedrību statistiku bija II Latvijas un Igaunijas statistiskās konferences

dienas kārtībā, kur panāca vienošanos par ziņu ievākšanas kārtibu, programu,

apstrādāšanu un publicēšanu.

2. Kredīta statistika. Sākot ar 1923. gadu akciju bankas ziņas
iesūta tieši Valsts Statistiskai Pārvaldei. Līdz 1927. g. — tikai gada pārskatus,
bet sākot ar 1928. g. — arī mēneša bilances. Mēnešu bilanču un gada pārskata
formulāri ir saskaņoti ar Finanču m-jas izstrādātiem paraugiem, kas tomēr

mazliet vienkāršoti. Tas pats sakāms par savstarpīgo kredītbiedrību un komu-

nālo kreditiestāžu statistiku; viņa attīstījusies un pārveidojusies paralēli akciju
banku statistikai. Akciju banku gada pārskata formulārus sastādot, Pār-

valde sevišķu vērību piegriež līdzekļu jautājumam un īpaši tai viņu daļai,
ko tās saņem no ārzemju kredītiestādēm. lepriekš kreditiestāžu pārskatu
un bilanču apstrādāšanas nodaļa izdara sīku kontroli, bieži izdarot pārbaudi

pie banku grāmatvežiem pēc būtības. Bilanču uzstādīšana visām bankām nav

vienāda. Lai statistikā valdītu vienādība un bilances varētu salīdzināt, Pār-

valde izdara bilances uzbūvē pārgrupējumus. Starp pārējām kreditiestādēm,

par kurām Pārvalde apstrādā ziņas, minamas šādas: Rīgas hipotēku biedrība

(pilsētu hipotēkāriskais kredits), pasta tekoši rēķini un pastu krājkases. Arī

valsts kreditiestāžu pārskatu savilkumus publicē Pārvalde savos izdevumos.

3. Finanču statistika. Šai statistikas nozarē ietilpst valsts, pilsētu,
apriņķu un pagastu budžetu un viņu faktisko ieņēmumu un izdevumu

resp. budžeta izpildīšanas apstrādāšana. Visus materiālus par valsts budžetu

nodaļa saņem no Finanču m-jas un izmanto tos Saeimas pieņemtos likumos,
kur runā par budžetu. Nekādus patstāvīgus pētīšanas darbus Pārvalde

šeit neizdara, bet statistisku tabulu veidā sakopo tos materiālus, ko saņem

no minētām iestādēm. Datus par valsts budžetu izpildīšanu vai ziņas par
faktiskiem valsts ieņēmumiem un izdevumiem galīgā veidā Pārvalde sa-

ņem no Valsts Kontroles. Un arī šeit Pārvaldes uzdevums ierobežojas ar to,
lai šos skaitļus sakopotu pa gadiem viegli pārskatāmā veidā un tos publi-
cētu. Pie valsts finanču statistikas vēl jāpievieno valsts parādu statistika.

Pašvaldību finanču statistika ir viena no tām nozarēm, kur vēl kā teorijā,
tā arī praksē nav noteiktu un atzītu paņēmienu. īpaši pilsētu budžetu stati-

stikā nav vienādības, kas nepieciešama, lai sekmīgi un pēc būtības pareizi
veiktu šo statistikas darbu. Pilsētu budžetus apstrādājot pieliek visas

pūles, lai pēc iespējas pareizāki sakopotu sastādītos budžetus, un strādā gar jau-
nu budžetu formulāru izstrādāšanu, kas būtu piemērotāki mūsu pilsētu saim-

niecībai. Pilsētu faktisko ieņēmumu un izdevumu apstrādāšanu Pārvalde

vēl nav darījusi, bet to iesāks tikai tad, kad būs izstrādāti un budžetus sastādīs

pēc vairāk pieņemamiem formulāriem. Lauku pašvaldības iestāžu finanču

statistika ir daudz vienkāršāka. Arī izstrādātie budžetu formulāri ir piemēroti
viņu īpatnībām. No pagastu un apriņķu valdēm nodaļa tieši ziņas neievāc,

bet_saņem tās no lekšlietu ministrijas ikgadus budžeta un pārskata veidā par
ieņēmumiem un izdevumiem. Kaut gan pagastu budžeti ir kontrolēti un ap-
riņķu valžu apstiprināti, tomēr nodaļa arī vēl izdara sīku kontroli. Bieži gadās,
ka ieņēmumu un izdevumu posteņi nav ievietoti pēc būtības pareizos para-

grāfos un pantos, kas tādos gadījumos jāizlabo. Arī starp izdevumiem ir sasto-

pamas lielas dažādības, kas jāsakopo pēc zināma plāna. Pretējā gadījumā
iegūtie skaitļi nebūtu vienlīdzīgi un salīdzināmi. Nodaļa pašlaik strādā gar lauku

pašvaldību ieņēmumu un izdevumu apstrādāšanu par pēdējiem 5 gadiem.
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Blakus šim darbam izstrādā ieņēmumu un izdevumu specifikāciju. Par sta-

tistisku ziņu ievākšanu no pašvaldību iestādēm izdots īpašs likums, kurā pare-

dzēts, ka Pārvalde var pieprasīt viņai vajadzīgās statistiskās ziņas. Līdz šim

likums samērā maz izlietots, tikai tais gadījumos, kad nepieciešami dažādi

paskaidrojumi vai jānoskaidro nepareizības.

4. Kooperatīva statistika. Sākot ar 1920. gadu noda]a ikgadus
ievāc statistiskas ziņas par šādiem kooperācijas veidiem: 1) patērētāju
biedrībām (no 1920. g.), krāj-aizdevu s-bām (no 1923.g.), piensaimnieku s-bām

(no 1923. g.), savstarpīgām ugunsapdrošināšanas b-bām (no 1920. g.), mašīn-

koplietošanas, dārzkopības un pārējām kooperātīvām s-bām (no 1926. g.)J
Ziņu ievākšana norit divos virzienos — vispirms konstatē visas tās sabiedrības,
kas nākušas no jauna klāt vai pārtraukušas darbību un likvidējas. To izdara

pēc publicējumiem ~Valdības Vēstnesī". Otrs — ievāc ikgadus ziņas .par tām

sabiedrībām, kas darbojas. Šīs ziņas galvenā kārtā attiecas uz tām un to

biedru skaitu, līdzekļu un mantas stāvokli, apgrozījumiem un darbības rezul-

tātiem. Ziņas no kooperātīvām s-bām nodaļa ievāc tieši, izsūtot formulārus,
kas tām ir jāpiepilda. Tomēr arvienu atrodas tādas sabiedrības, kas šo uz-

devumu neizpilda, un tad ziņu ievākšanu uzdod izdarīt policijas ierēdņiem.
Pēc tam, kad ziņas ievāktas, nodaļa tās sīki izkontrolē un saskaita. Sākot ar

1927. gadu nodaļa ievāc ziņas arī no lielākām kooperātīvām savienībām. Jau-

tājums par kooperātīvo statistiku bija II Latvijas un Igaunijas statistiskās kon-

ferences dienas kārtībā, kurā panāca vienošanos par tās apjomu, ziņu ievāk-

šanas kārtību un publicēšanu. Uz priekšu šīs statistiskās nozares abās valstīs

būs saskaņotas un tāpēc salīdzināmas.

5. Apdrošināšanas statistika. Apdrošināšanas statistikā, ko ap-

strādā iekšējās tirdzniecības nodaļā, ietilpst tikai privātā labprātīgā ap-

drošināšana. Ziņas par apdrošināšanas organizāciju darbību nodaļa saņem no

Finanču m-jas. Nodaļas uzdevums ir šos materiālus sakopot pārredzamā veidā

un publicēt. Par apdrošināšanas lietu visi statistiskie materiāli publicēti sta-

tistiskā gada grāmatā.

6. Bibliotēku statistika. Bibliotēku statistika noorganizēta sākot

ar 1924. gadu. 1924. g. beigās Saeima pieņēma likumu par tirdzniecību ar po-

ligrāfisko iestāžu ražojumiem, par bibliotēkām un lasītavām, kurā paredzēts,
ka bibliotēkām ikgadus jāiesūta Valsts Statistiskai Pārvaldei statistiskas ziņas

pēc tās izstrādātiem formulāriem. Šo darbu, sākot ar 1924. gadu, veic iek-

šējās tirdzniecības nodaļa. Ziņu ievākšanas kārtība ir analoģiska ar kooperā-
tīvām sabiedrībām. Tikai sarakstus sastāda nevis pēc apgabaltiesu publi-

cējumiem, bet tos noraksta no tiem sarakstiem, kas atrodas prefektūru un

apriņķu priekšnieku rīcībā. Ziņas neievāc no valsts, skolu un privātām māju
bibliotēkām. Vairums bibliotēku, par kurām ievāc statistiskas ziņas,
pieskaitāmas tautas bibliotēkām. Kā izņēmums uzskatāmas 3—4 bibliotēkas.

Pēc ziņu izkontrolēšanas un saskaitīšanas Pārvalde_ viņas ikgadus statistisku

tabulu veidā iespiež statistiskā gada grāmatā. īpašu izdevumu, līdzekļu
trūkuma dēļ, līdz šim Pārvalde nav izdevusi. Bet materiāli par bibliotēkām

ir publicēti privātos izdevumos — bibliotēku padomes gada grāmatas
I izdevumā, kurā publicētas sīkas ziņas savilkumos un atsevišķi par katru

bibliotēku.

7. Pārējas nozares. No pārējiem statistiskiem darbiem, ko izdara

iekšējās tirzdniecības nodaļā, minami šādi:
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1) bankrotu un konkursu statistika; kad apgabaltiesās piesaka bankrotu,
tad par to sastāda īpašu blanku, ko nosūta nodaļai; vēlāk pēc konkursa

valdes darbības izbeigšanās, un kad to apgabaltiesa apstiprinājusi, konkursa

valdes priekšsēdētājs sastāda īpašu formulāru par konkursa valdes darbību

un tās rezultātiem. Šīs ziņas nodaļā saskaita un ikmēnešus publicē biļetenā.

2) Torgu un ūtrupju statistika pagaidām vēl atrodas organizācijas stadijā.
Nodaļa apstrādā ziņas par tiem torgiem, kas publicēti ~Valdības Vēstnesī", un

arī tās periodiski publicē biļetenā. Par ūtrupēm vēl nekādas ziņas neievāc, jo
bez īpaša likuma to nav iespējams izdarīt.

3) Protestēto vekseļu statistikā nodaļa ņem dalību tik daudz, ka viņa

sakopo tabulu veidā tos vekseļu protestus, kas reģistrēti pie notāriem un citās

iestādēs un saskaitīti Latvijas bankā. Šos skaitļus ikmēnešus publicē biļetenā,
kā arī gada grāmatā.

4) Ziņas par pārmaiņām ar nekustamas mantas tiesisko stāvokli ievāc

sākot ar 1927. gada 1. aprīli. Ziņas attiecas kā uz nekustamu īpašumu pāreju
no vienas personas rokām otrās, tā arī dažādiem viņu apgrūtinājumiem. Par

ziņu ievākšanas kārtību 1927. gada sākumā izdoti īpaši noteikumi.

5) Kursu un vērtspapīru statistikas uzdevums pagaidām ir ļoti šaurs.

Fondu birža savu darbību līdz šim nav uzsākusi, un tāpēc šejienes akciju sa-

biedrību paju un vērtspapīru kotēšana nenotiek. Vienīgi mūsu biržā kotē

ārzemju naudas kursus, ar kuriem pēdējā laikā nekāda liela svārstīšanās nav

novērojama.

V. Darba un veselības statistikas nodaļa.

Savu uzdevumu labākai veikšanai darba un veselības statistikas nodaļa
sadalīta šādās nozarēs: dzīves dārdzības un ģimeņu budžetu nozarē, algu
un darba laika nozarē, darba tirgus un konfliktu nozarē, veselības nozarē un

sociālās apgādības nozarē.

/. Dzīves dārdzības un ģimeņu budžetu nozare sakopo katru mēnesi

vidējās cenas sīktirdzniecībā atsevišķās pilsētās (41) un apriņķos Latvijā
caurmērā par 76 priekšmetiem, tai skaitā par 43 dažādiem pārtikas produktiem,
5 lopbarības šķirām, 5 malkas šķirām un 3 dažāda lieluma dzīvokļiem. Vidējās
cenas pamatotas uz 468 cenu korespondentu ziņojumiem. Pēc sīktirdzniecības

cenu statistikas datiem nozare aprēķina katru mēnesi: a) pārmaiņas pārtikas
dārdzībā pēc orof. K. Zariņa metodes 36 pilsētās, atsevišķos apgabalos un

Latvijā caurmērā; b) pārmaiņas pārtikas, dzīvokļa, apkurināšanas un apgaismo-
šanas izdevumos Rīgā pēc Latvijas apstākļiem piemērotas vācu metodes

un c) pārmaiņas dzīves dārdzībā (kopindeki) pēc Latvijas slimo kasu

savienības metodes.

Sākot ar 1929. gadu, trīs augšējās dzīves dārdzības indekskaitļu sērijas,
kuru aprēķina metodespamatojas uz teorētiski sastādītu patēriņa schēmu, atvietos

ar jaunu sēriju, pamatotu uz ģimeņu budžetu statistikas rezultātiem. Jaunai
metodei, salīdzinot ar līdzšinējām, būs vairākas priekšrocības. Bez tam dzīves

dārdzību Latvijā turpmāk varēs salīdzināt nevien ar Igauniju, bet arī ar visām

valstīm, kas saskaņā ar Starptautiskā statistiskā institūta lēmumu būs pār-
gājušas uz jauno metodi.
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Ģimeņu budžetu statistikā pirmais mēģinājums veikts 1927. gadā. Ap-;
mēram 170 brīvprātīgo korespondentu iesūtīja ikmēnesi minētā gadā pār-
skatus (budžeta burtnīcas) par saviem ienākumiem un izdevumiem. Izdarītās

ģimeņu budžetu statistikas rezultāti nepieciešami nevien dzīves dārdzības

aprēķina metodes revīzijai: salīdzinot tos ar budžetu statistikas rezultātiem

nākošos gados, būs iespējams konstatēt tendences, kādas pastāv algas cilvēku

dzīves līmeņa pārmaiņās.

2. Algu un darba laika nozare: 1) savelk rūpniecībā nostrādāto

stundu kopskaitu un izmaksāto algu kopsumu un 2) aprēķina vidējo faktisko

darba dienu, algu likmes, izpeļņas, reālalgas un nodarbinātības indeku.

Bez tam nozare novēro akorddarbu attīstību, arodapmācību un arodkustību,

kā arī valsts un pašvaldību darbinieku skaitu un viņu atalgojumu. Lielāko daļu

ziņu algu un darba laika nozare sniedz detalizētā veidā. Tā piem. nostrādāto

stundu kopskaitu, nodarbinātības indeku un algu kopsumu tā uzrāda par

katru rūpniecības nozari un tās svarīgāko apakšnozari.. Vidējās izpeļņas ap-

rēķinātas bez tam vēl katram dzimumam un nodarbināšanas grupai, bet algu
likmes — arī svarīgākiem arodiem (44) atsevišķi. levērota tiek arī vietas pa-

zīme: visi tikko minētie dati sagrupēti pēc apgabaliem, izceļot no tiem Rīgu
un lielākās provinces pilsētas.

Skaitļus par rūpniecību, algu un darba laiku nozare iegūst galvenā kārtā

no uzņēmēju iesūtītiem pārskatiem par algotu darba spēku. Pēdējie 1928. gadā

pieprasīti 4230 darba vietām, tai skaitā 2501 darba vietai Rīgā un 1729 darba

vietām provincē. Dažus materiālus sniedz arī arodbiedrības (arodapmācība,
arodkustība) un slimo kases (uzņēmumu adreses un tais nodarbinātostrādnieku

skaits). Kas attiecas uz valsts un pašvaldību darbiniekiem, par tiem ziņas
ievāc aptaujas ceļā, kā arī izloba no valsts un pašvaldības budžetiem.

3. Darba tirgus un konfliktu nozare. Darba tirgus statistikā ietilpst:

1) ziņas par darba apgādēm, 2) ziņas par sabiedriskiem darbiem un 3) ziņas

par privātiem vietu apgādāšanas kantoriem. Apstrādājot darba apgāžu
darbības pārskatus, nozare ved tekošu statistiku par katru mēnesi darba ap-

gādēs reģistrēto, darbu dabūjušo, uz sabiedriskiem darbiem nosūtīto un dīkā

palikušo bezdarbnieku skaitu, sadalot pēdējos pēc dzimuma, kvalifikācijas
un pilsētām. Par sabiedriskiem darbiem divas reizes mēnesī konstatē tais

nodarbināto skaitu. Privātie vietu apgādāšanas kantori, kādu mums Latvijā
ir 22 (no tiem Rīgā 11), iesūta ikmēnesi Pārvaldei savus darbības pārskatus.
Pēc šiem pārskatiem nozare noskaidro to personu skaitu, dzimumu un arodu,
kam darbu apgādājusi privātā starpniecība. Konfliktu statistika sniedz ziņas

par streiku skaitu atsevišķos mēnešos, sadalot tos pēc vietām un nozarēm, kā

arī atzīmējot streikojošas uzņēmumos nodarbināto strādnieku kopskaitu,

streikotāju kopskaitu, streiku ilgumu, to cēloņus un iznākumus, zaudēto

dienu kopskaitu un strādnieku zaudētās algas. Blakus streiku statistikai nozare

ved arī to konfliktu statistiku, kas nokārtojušies ar darba inspekcijas starp-

niecību, neizvēršoties streikos. Tālāk nozare savelk arī ziņas par pašas darba

inspekcijas darbību. Visi konfliktu statistikas dati sakopoti no darba inspektoru

ziņojumiem.

4. Veselības nozare ievāc un apstrādā ziņas: 1)! par iedzīvotāju vese-

lības stāvokli un 2) par medicīniskās palīdzības organizāciju un veselības aiz-

sardzības līdzekļiem. Attiecībā uz iedzīvotāju veselības stāvokli nozare kopo
datus par vispārīgo un speciālo morbiditāti, kā arī par dažu iedzīvotāju grupu
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fizisko attīstību. Vispārīgā morbiditātē — slimību kustībā — ietilpināti visi

saslimšanas gadījumi, sagrupēti pēc slimnieku, dzimuma, vecuma un dzīves

vietas. Dažādu iedzīvotāju grupu (skolēnu, kareivju, ieslodzīto v. t. t.) fiziskās

attīstības statistika, galvenā kārtā, ietver šo grupu antrometriskos mērus.

Medicīniskās palīdzības statistikā ietilpst medicīniskās palīdzības tīkls (slimnīcas,

ambulances, pieņemamās vietas, konsultācijas punkti, medicīniskais personāls

v. t. t), ārstu 'profilaktiskā darbība un veselības kopšanas populārizēšana

(priekšlasījumi, higiēnas izstādes v. t. t.) un beidzot medicīniskās palīdzības

utilizācija. Veselības aizsardzības statistika ietver: 1) vispārīgo aizsardzību

(karantēnas un novērošanas punkti, potēšanas punkti, dezinfekcijas un

izolācijas punkti, tiesmedicīna) un 2) speciālo aizsardzību (rūpniecības un

tirdzniecības uzņēmumu, valsts, pašvaldības un privātu iestāžu, satiksmes

ceļu un dzīvokļu sanitārā uzraudzība, pārtikas līdzekļu un dzērienu tirdz-

niecības uzraudzība). Beidzot, veselības nozare kopo ziņas par valsts paš-

valdību un sabiedrisko organizāciju izdevumiem medicīniskai palīdzībai un

veselības aizsardzībai. Līdz veselības nozares noorganizēšanai veselības sta-

tistika bija decentrālizēta: vienu tās daļu veica demogrāfiskā nodaļa, otru—

darba statistikas nodaļas agrākās sociālās apdrošināšanas nozare, trešo —

veselības departaments. Šī apstākļa dēļ veselības statistika nav ne izveidojusies

pēc vienas programas, nedz arī visi jautājumi tai vienādi izstrādāti.

Visplašāki līdz šim nostādīta slimo kasu statistika, kurā atrodamas ziņas par

250.000 kasēs apdrošinātām personām. Ziņas par nelaimes gadījumiem darbā

un cietušo skaitu sakārtotas pēc mēnešiem, darba nozarēm, nelaimes gadījumu

cēloņiem un viņu sekām. Sakopoti plaši dati par cietušo sastāvu pēc dzi-

muma, vecuma" un nodarbošanās, kā arī par viņu ārstēšanu, pabalstīšanu

slimības laikā un pensionēšanu pēc izārstēšanas..

5. Sociālas apgādības nozare atrodas organizācijas stadijā. Tā

ievāks ziņas par pilsētu un lauku pašvaldību slēgto un atklāto apgādību, ap-

gādājamo 1 sastāvu pēc dzimuma, vecuma, tautības, agrākās nodarbošanās,

tagadējām darba spējām, tiešiem trūcības cēloņiem v. t. t., tad — par apgādības
izdevumiem: patversmju uzturēšanai, pabalstiem naudā un naturālijās un

medicīnisko palīdzību. >.

VI. Rūpniecības statistika.

Sākot ar 1922. g. nodibinātarūpniecības statistikas nodaļa, kuras uzdevums

ir: 1) izstrādāt atsevišķas rūpniecības statistikas anketas; 2) ievākt ziņas no

rūpniecības uzņēmumiem; 3) pārbaudīt un apstrādāt iegūtos datus un 4) publicēt

tos statistiskā gada grāmatā. Latvijas un Igaunijas I statistiķu konference Rēvelē

1927. g. nolēma saskaņot abu zemju statistikas metodes, kāpēc ieved vienādu

rūpniecības klasifikāciju un vienādus uzņēmumu grupējumus pēc strādnieku

skaita. Tālāk konference nolēma izdarīt tirdzniecības un rūpniecības skaitīšanu

abās zemēs 1929. g., kāpēc Valsts Statistiskā Pārvalde izstrādā „likumu par

tirdzniecības un rūpniecības skaitīšanu 1929. g.". Sakarā ar konferences

lēmumiem tiek publicēti dati par rūpniecības produkcijas statistiku sākot

ar 1926. g. Otrā Latvijas un Igaunijas konference (1927. g. Rīgā) pieņem
skaitīšanas programu, bet trešā (1928. g. Rēvelē) apspriež jau skaitīšanas

formulārus, nepieņemot vēl galīgus lēmumus.
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Valsts Statistiskā Pārvaldē ir sakopoti daudzi vērtīgi materiāli par vis-

dažādākām dzīves nozarēm. Par nožēlošanu visus līdz šim nav bijis iespējams

publicēt. Valsts un sabiedriskām iestādēm un arī personām, kurām pārvaldē

sakopotie dati ir vajadzīgi zinātniskiem vai praktiskiem nolūkiem, tās izsniedz.

Sākot ar 1920. g. Pārvalde ikgadus izdod ~Statistisku gada grāmatu",
kurā sakopoti galvenie skaitļi par visām statistikas nozarēm. Tomēr izrādijās,
ka vienreiz pa gadu publicētie skaitļi neatbilst praktiskās dzīves vajadzībām,
un tālab sākot ar 1926. g. Pārvalde sāka ikmēnešus izdot hektografētu biļetenu,
kā iespiešanai 1926. g. novembrī atļāva līdzekļus. ~Mēneša biļetens"

tagad ikmēnešus sniedz jaunākos skaitļus par visām svarīgākām statistikas

nozarēm. Bez tam kopš 1922. g. ikgadus iznāk ~Valsts adrešu kalendārs",
kam gan nav statistisks raksturs, bet kur ienāk plašas nodaļas, par kurām

dati sakopoti pārvaldē. Bez tam kopš 1925. gada iznāk ikgadus ~Latvijas
ārējā tirdzniecība un tranzits", jo izrādījās, ka statistiskā gada grāmatā

nebija iespējams ievietot detaljētu pārskatu. Pavisam kopš 1920. gada Pār-

valde izdevusi 72 grāmatas un brošūras. Sevišķi izdevumi iznākuši sakarā ar

Satversmes Sapulces un Saeimu vēlēšanām. Pārvaldes sekretārs A. Maldups
ir sastādījis divos izdevumos ~Latvijas lauksaimniecība", J. Bokalders publi-

cējis ~Latvijas lauksaimniecība pēc 1923. g. skaitīšanas ziņām" (2 daļas).
M. Skujenieks rediģējis ~Otrā tautas skaitīšana Latvijā (5 burtnīcas). J. Jurevics

sastādījis vairākus izdevumus, to starpā par piensaimniecībām, akciju sa-

biedrībām, kooperātīviem un bibliotēkām.

Bibliotēka pastāv Pārvaldē jau no pašas dibināšanas dienas.

Pamats tai ir Vidzemes bruņniecības statistiskās nodaļas bibliotēka, kurā

pārņemšanas brīdī atradās 3540 sējumi. 1928. g. septembrī Valsts Statistiskās

Pārvaldes bibliotēkā bija 15,379 sējumi. Bibliotēka galvenā kārtā pieaug
ar statistiskās literātūras apmaiņu ar citu zemju statistiskām iestādēm.

Tālab Pārvaldes bibliotēkā ir atrodama gandrīz visa Eiropas oficiālā statistiskā

literātūra. Bibliotēku galvenā kārtā izlieto Pārvaldes ierēdņi un personas,

galvenā kārtā no augstskolas aprindām, kas strādā zinātniskus darbus.

Pārvaldē pastāv zīmētava, kas pagatavo zīmējumus daudzajiem
Pārvaldes izdevumienvun lielā mērā arī apkalpo citas valsts iestādes.

Valsts Statistiskā Pārvaldē pēdējos gados strādāja 82—97 darbinieki,
atkarībā no darba daudzuma, kas Pārvaldei bija jāveic. Darbinieku skaits,
salīdzinot ar citām zemēm, ir ļoti neliels, vēl vairāk, kad ievēro ārkārtīgi plašo
darbības lauku, kas piekrīt Pārvaldei. Tā piemēram Vācijas centrālā stati-

stikā ir nodarbināti vairāk nekā 1000 darbinieki un tuvu pie 1500 atsevišķo
valstu statistiskās iestādēs (Prūsijā 378, Bavārijā 158, Virtenbergā — 103 u.t.t.),

Dānijas centrālā statistikā strādā 164 personas un bez tam pastāv komunālas

statistiskas iestādes.
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2. Ārlietu ministrija.

Pēc Latvijas neatkarības izsludināšanas Pagaidu Valdības ārlietu

ministram vispirms piekrita turpināt Nacionālās Padomes ārlietu nodaļas
darbu. Šis darbs bija iesākts Pēterpilī un turpinājās Skandināvijas valstīs,
Londonā un Parīzē. Pagaidu Valdība, lieliniekiem Rīgā ienākot, pārcēlās uz

Liepāju. Ārlietu ministrs Meierovics nepaspēja ierasties Latvijā un turpināja

savu darbu, ko viņš bija iesācis vēl priekš Latvijas neatkarības izsludināšanas,
Londonā un Parīzē. Līdz ar to varētu teikt, ka pirmais Ārlietu ministrijas
darbības posms, no 1918. g. novembra līdz 1919._g. jūlijam, norisinājās pa

lielākai daļai ārvalstīs. Liepājā atradās tikai tās_ Ārlietu ministrijas nodaļas,
kas bija saistītas vairāk ar pārvaldes funkcijām. īstenībā ministrijas organizā-
cija šā vārda īstā nozīmē iesākās tikai pēc Pagaidu Valdības atgriešanās Rīgā
1919. g. jūlijā. Drīzumā še ieradās arī ārlietu ministrs Meierovics un uzņēma
ārlietu resora faktisko vadību.

Pirmie ārējās politikas uzdevumi bija valsts teritorijas atbrīvošana

no ienaidniekiem, miera noslēgšana, robežu nodrošināšana un juri-
diskās atzīšanas iegūšana. Latvijas valsts teritorija vispirms bija jāat-
svabina no lielinieku pulkiem, kas gan 1919. g. maijā bija aizdzīti no Rīgas,
bet vēl turējās Latgalē. Mūsu karapulki pastāvīgās cīņās tos spieda uz austru-

miem, pamazām tuvojoties Latvijas un Krievijas etnogrāfiskai robežai. Šīs ne-

atlaidīgās cīņas turpinājās nevien visu 1919. gadu, bet arī vēl 1920. gada pir-
majā pusē. Bez šām cīņām uz austrumiem Latvijas karapulki atradās cīņas
stāvoklī arī ar vācu pulkiem, ko gan Latvijas armija 1919. g. jūnijā sakāva

Vidzemē un piespieda atstāt Rīgu, bet kas tomēr bija palikuši Kurzemē. Pa-

miera līgumā 1918. g. 11. nov. starp Sabiedrotiem un Vāciju bija noteikums,

ka vācu karapulki atstās Baltijas piekrasti tikai tad, kad Sabiedrotie to pie-

prasīs. Šis noteikums bija uzņemts tamdēļ, ka Sabiedrotie uzskatīja vācu kara-
pulkus zināmā mērā par Eiropas aizsargiem no lielinieku uzbrukumiem. īste-
nībā šo uzdevumu izpildīja Latvijas karapulki. Tā tad viens no pirmajiem jaunā
ārlietu ministra uzdevumiem bija atsvabināt Latvijas teritoriju no šiem, pa

daļai dezorganizētiem, vācu karapulkiem, iegūstot no Sabiedrotiem rīkojumu
šos karapulkus evakuēt. Šai jautājumā Sabiedrotiem nebija pilnīgas saskaņas
un konsekvences, tāpēc rīkojums par vācu karapulku evakuāciju kavējās.
Vēlāk, kad šis rīkojums bija dots, vācu karapulki atteicās tam paklausīt un

palika Kurzemē, nostādamies naidīgi pret Latvijas armiju un valdību. Tādā

kārtā Latvijas valdībai bija jāved cīņa uz divām pusēm: austrumos pret lie-

liniekiem un Kurzemē pret dezorganizētiem vācu pulkiem. Šai pašā laikā mūsu

pirmie diplomātiskie darbinieki ārzemēs — Skandināvijā, Anglijā un Francijā,
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mēģināja spert pirmos soļus Latvijas suverenitātes atzīšanai. Lai gan bija
vispārīgas simpātijas pret latviešu tautu un viņas cīņu par savu brīvību, tomēr

šādu atzīšanu panākt bija grūti, jo starptautiskie apstākļi bija ļoti sarežģīti.
Sabiedroto diplomātija ļoti maz interesējās par Baltijas jautājumu un vairāk

vērības piegrieza Krievijai, par kuras drīzu atjaunošanu tie gandrīz nešaubījās.
Mūsu pirmajiem pārstāvjiem ārzemēs bija jāstrādā ļoti grūtos un nepateicīgos

apstākļos, jo viņus neuzskatīja par pilntiesīgiem sūtņiem, bet tikai par Pagaidu
Valdības delegātiem, ar kuriem ne vienmēr rēķinājās.

Apstākļi Kurzemē sarežģījās arvienu vairāk. Vācu un krievu karapulki

apvienojas Bermonta-Avalova vadībā un uzskata sevi par krievu rietumu

brīvprātīgo armiju, kuras uzdevums ir cīnīties pret lieliniekiem. Tādā kārtā

tie izvairās no Sabiedroto rīkojuma par evakuāciju un paliek Kurzemē it kā ga-

tavodamies kara gājienam uz Krieviju. Tāpat viņi arī nebūt nav ievērojuši
noteikumus par atturēšanos no rekvizīcijām, kurus jau 1918. g. novembrī Sa-

biedrotie bija uzlikuši vācu karapulkiem, kas atradās Baltijā. Attiecības starp
Latvijas valdību un šiem puskrievu-pusvācu karapulkiem paasinās tiktāl, ka

par viņu tālāku palikšanu Latvijas teritorijā nevar vairs runāt. Nenogaidot
no Sabiedroto puses jautājuma atrisināšanu par šo krievu un vācu karapulku
tālāko likteni un darbību, Bermonts 1919. g. oktobra sākumā iesāk uz-

brukumu, vērsdams to pret Rīgu un izsludinādams, ka viņa nolūks iet uz

Latgali cīņā pret lieliniekiem, bet ka Latvijas valdība šo viņa gājienu traucējot.
Tā iesākas neatkarīgās Latvijas un viņas Pagaidu Valdības grūtākais cīņu peri-
ods divās frontēs — Latgalē pret lieliniekiem un pie Daugavas pret Bermonta

pulkiem. Pagaidu Valdība spiesta pārcelties uz Cēsīm. Ārlietu ministrs dodas

personīgi uz ārzemēm meklēt nevien morālisku, bet pēc iespējas arī militāru

pabalstu. Ārlietu ministrijas centrālās iestādes darbība turpinās Rīgā arī pa

visu apšaudīšanas laiku.

Mūsu ārējās politikas svarīgākais uzdevums šai izšķirošā brīdī bija —

noskaidrot lielvalstu vadošiem valsts vīriem Bermonta pulku īsto dabu un

pārliecļnāt tos neliegt savu pabalstu Latvijas Pagaidu Valdībai. Jāsaka, ka

mūsu Ārlietu ministrijas pārstāvji ārzemēs šo grūto uzdevumu veikuši sekmīgi.
Lai gan dažu Sabiedroto valstu noteiktās simpātijas ir pret Lielo Krie-

viju, Bermonts nesaņem pabalstu no šīm valstīm; viņa pulkus pabalsta tikai

vācieši. Krievu brīvprātīgās armijas virspavēlnieks rietumu frontē ģenerālis

Judeņičs izsludina Bermontu par nodevēju un līdz ar to atrauj tam katru

pabalstu, kas varētu nākt no angļu vai franču puses. Franču un angļu militārās

misijas Rīgā noteikti nostājas Latvijas valdības pusē, un izšķirošā brīdī Sa-

biedroto karakuģi sniedz arī militāro pabalstu. Vakareiropas politiķi un dip-
lomāti pamazām sāk pierast pie domām par Baltijas valstu neatkarības nepie-
ciešamību. Pēc grūtām cīņām mūsu karapulki atsviež Bermontu no Daugavas
un vajā viņa dezorganizētos pulkus virzienā uz Lietavas un Vācijas robežām.

Šai brīdī atkal Sabiedroto militārā vara atrod par vajadzīgu iejaukties Baltijas

apstākļos. Latvijā ierodas militāra misija, kuras priekšgalā stāv franču

ģenerāls Niessel's, un kurā bez frančiem piedalās vēl angļu, itāļu, amerikāņu un

japāņu militārie pārstāvji. Šis komisijas uzdevums likvidēt Bermonta dēku

un paātrināt pēdējo vācu pulku evakuāciju no Baltijas valstu robežām.

Šai svarīgā momentā Latvijas ārējās politikas vadībā Pagaidu Valdībai

pienācās spert ļoti svarīgu soli tās attiecībās ar Vāciju. Pēc Bermonta sakau-

šanas Latvijas valdība saņem ziņu, ka dezorganizēto un bēgošo pulku priekšgalā
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nostājas vācu ģenerālis Eberhards. Latvijas valdība spiesta pieprasīt Vā-

cijas republikas ārlietu ministram, vai ģen. Eberhards rīkojas Vācijas valdības

uzdevumā. Saņemot apstiprinošu atbildi, Latvijas valdībai jākonstatē, ka tādā

gadījumā Latvija atrodas kara stāvoklī ar Vāciju. Ģen. Niessela komisijas uz-

devums starp citu bija panākt pamiera noslēgšanu un izbeigt kara darbību uz

Latvijas un Lietavas robežām. Pēc kara darbības faktiskas pārtraukšanas

ģen. Niessela komisija ieradās Rīgā, kur jau pastāvīgi uzturējās franču, angļu
un japāņu pagaidu pārstāvība. Šai pašā laikā Rīgā ieradās Vācijas valdības

pārstāvis, kas pusoficiozā kārtā iesāka sarunas par kara stāvokļa izbeigšanu

starp Latviju un Vāciju un par miera sarunu uzsākšanu.

1920. gada sākumā apklust kara darbi Kurzemē uz Lietavas robežām, bet

par to atjaunojas cīņas lielinieku frontē. Latvijas karapulki, pa daļai ar poļu

pabalstu, Daugavpils rajonā pāriet uzbrukumā, lai galīgi atsvabinātu visu

Latgali no lielinieku karapulkiem. Šai pašā laikā uz Maskavu aizbrauc mūsu

Sarkanā Krusta delegācija, kurā ietilpst redzamas politiskas personas no

Tautas Padomes aprindām. Šīs delegācijas uzdevums ir ne tikai nokārtot

jautājumu par gūstekņu apmaiņu, bet arī neoficiāli informēties par miera sa-

runu iespēju. Šī iespēja tiek noskaidrota arī saziņā ar citām kaimiņu valstīm,

sevišķi Igauniju, Lietavu un Somiju. Igaunija savas miera sarunas bija iesā-

kusi jau agrāk. Latvijas miera delegācija uz Maskavu izbrauc 1920. g. pavasara

sākumā. Šīs delegācijas uzdevums bija ļoti grūts. Bija jānosprauž nevien

galīga robeža starp Latviju un Krieviju, bet jānokārto ļoti sarežģīti saimnieciski

jautājumi, kas izriet no Latvijas atdalīšanās no Krievijas. Tāpēc delegācija
aizbrauca lielā skaitā ar daudziem ekspertiem dažādos jautājumos. Lai gan
abām valstīm bija noteikta vēlēšanās panākt pēc iespējas drīzu miera līgumu,
sarunas tomēr ieilga. Vasarā tās bija jāpārceļ uz Rīgu, kur arī sekmīgi nobeidzās

ar miera līguma parakstīšanu 11. augustā.

Sarunas par miera noslēgšanu un diplomātisko attiecību atjaunošanu
ar Vāciju tāpat iesākās 1919. gada pavasarī, un uz Vāciju izbrauca Latvijas
Sarkanā Krusta delegācija, kuras uzdevums bija noslēgt līgumu par gūstekņu
apmaiņu un līdz ar to ievadīt miera sarunas. Sī delegācija savu uzdevumu iz-

pildīja samērā īsā laikā, noslēdzot konvenciju par gūstekņu apmaiņu un izstrā-

dājot protokola tekstu, kas varētu noderēt par pamatu miera līgumam.. Maija
otrā pusē delegācija atgriezās Rīgā un nodeva savus materiālus valdības rīcībā.

Svarīgākais jautājums līgumā ar Vāciju bija jautājums par kara postījumu
atlīdzību no Vācijas puses. Latvijas valdība kategoriski pastāvēja uz šīs pra-

sības jzpildīšanu no Vācijas puses. Attiecīgais pants arī tika uzņemts protokolā
un vēlāk ietilpa līgumā par sakaru atjaunošanu ar Vāciju, kuru parakstīja
1920. gada jūlijā. Šī līguma 5. pantā Vācijas valdība ~apņēmās atlīdzināt

Latvijai zaudējumus, kurus Latvijas robežās nodarījušas vācu vai vācu

pavēlniecībā stāvošas karapulku daļas". Zaudējumu lielumu noteiks sevišķa
komisija, kas tāpat noskaidros arī tās vērtības, kādas vācu okupācijas vara

būtu ieguldījusi Latvijā. Vācijas valdība kategoriski atteicas no atbildības

par Bermonta karapulku nodarītiem zaudējumiem, apgalvodama, ka šie

pulki rīkojušies nevien bez vācu valdības piekrišanas, bet tieši pret viņas rīko-

jumu. Vācu valdības uzdevums bijis vienīgi šos atlikušos vācu karapulkus
reevakuēt uz Vācijas teritoriju. Tāpat Vācijas valdība apsolās uz priekšu ne-

pielaist savā teritorijā tādu pulku formēšanu, kaš varētu nākamībā līdzīgi
Bermontam sagatavot uzbrukumu Latvijai. Bez tam abas puses vienojas
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piemērot savās tirdznieciskās attiecībās vislielākās labvēlības principu. Šai

pašā līgumā Vācija atzīst arī formāli Latvijas neatkarību, saistot šo atzīšanu

tikai ar noteikumu, ka tā stājas spēkā tikai tad, kad Latviju būs atzinusi kāda

no Sabiedrotām valstīm, kas parakstījušas Versaļas miera līgumu. Ar šo pa-

gaidu līgumu bija nodibinātas miera attiecības ar Vāciju. Atlika tikai izveidot

saimnieciskas attiecības, piemērojoties līgumā noteiktam vislielākās labvēlības

principam.

Daudz sarežģītāki bija jautājumi, kas bija jāizšķir Latvijas miera dele-

gācijai sarunās ar Padomju Krieviju. Pēc ilgām diskusijām vienošanos panāca,
un līgumu parakstīja 1920. gada 11. augustā. Ar šo līgumu Pad. Krievija

svinīgi deklarēja, ka Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību,

patstāvību un suverēnitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no

visām suverenām tiesībām, kas piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas
tautu un zemi, kā uz bijušās valsts tiesiskās iekārtas, tā arī uz starptautisko

līgumu pamata, kup še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz nākošiem laikiem.

No agrākās piederības pie Krievijas Latvijas tautai un zemei neizceļas nekādas

saistības attiecībā uz Krieviju. Tāpat šai līgumā galīgā veidā noteikta turp-
mākā Latvijas un Krievijas robeža. Abas puses savstarpīgi atsakās no kara

zaudējumu atlīdzības, bet Krievija atstāj Latvijas īpašumā visas tās vērtības

un valsts mantas, kas Latvijas teritorijā piederēja agrākai krievu valdībai.

Bez tam krievu valdībaapsolās atdot visus tos īpašumus, kas kara laikā evakuēti

no Latvijas teritorijas uz Krieviju, to starpā arī archīvus, bibliotēkas, rūpniecības
iestādes un citas mantas un vērtības. Bez tam, ievērojot Latvijas izpostīšanu
1914.—1917. gados pasaules kara laikā, Krievija atsvabina Latviju no atbildības

par Krievijas parādu un dažādām citām saistībām, piemēram krievu valsts

ārējiem un iekšējiem aizņēmumiem v. t. t. ~Visas šādas Krievijas kreditoru

pretenzijas tai daļā, kurā tās attiecas uz Latviju, vēršamas pret Krieviju".
Tāpat apsolīta Latvijai priekštiesība cirst mežu 100.000 desetinu lielā platībā.
Līdz tirdzniecības un tranzita līguma noslēgšanai abas līdzējas puses vienojas,
ka viņas savstarpīgās ekonomiskās attiecības nokārtos uz vislielākās labvēlības

principa.

Šie abi līgumi, kas stājās spēkā 1920. g. oktobra pirmajās dienās, bija
Latvijas neatkarības pirmie pamati un noslēdza ārējās politikas darbības pirmo

posmu.

Pēc teritorijas atsvabināšanas no naidīgiem karapulkiem bija jāķeras ne-

kavējoties pie attiecību nokārtošanas ar draudzīgām kaimiņu valstīm, Igauniju,
Lietavu un Poliju, ar kurām sagāja kopā valsts robežas. Arī šis robežu nokār-

tošanas jautājums nebija viegls. Pieņemot par pamatu etnogrāfisko principu,

nebija viegli novilkt robežu Vidzemes ziemeļos starp Igauniju un Latviju un

tāpat arī Kurzemes dienvidos starp Latviju un Lietavu. Radās sarežģījumi
par viena vai otra pagasta piederību; tā izcēlās Valkas, tāpat arī Palangas un

citi jautājumi.

Latvijas kopdarbība ar Baltijas valstīm.

Netikai Latvija vien, bet arī visas pārējās no Krievijas atšķirtās valstis

— Igaunija, Somija, Lietava un Polija — paguva 1920. gadā noslēgt miera

līgumus ar Padomju valdību, radot pirmo nepieciešamo noteikumu savas

nacionālās patstāvības un valstiskās neatkarības nodrošināšanai un izveido-

šanai — mieru. Līdz ar to iegūst jaunu spēku jau labi sen atpakaļ ierosinātā
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doma par Baltijas valstu savstarpīgo tuvināšanos un kopdarbību. Faktiski

šī kopdarbība jau pastāvēja kara laikā, viņa bija izpaudusies pirmajā Baltijas
valstu konferencē Helzingforsā 1920. gada janvārī, bet taisni kara apstākli

bija tie, kas kavēja kopdarbības tieksmju pārvēršanu konkrētos, praktiskos
slēdzienos un darbos.

Šis uzdevums piekrita Bulduru konferencei, kas uz Latvijas ini-

ciatīvu sanāca 1920. gada augustā. Bulduru konference bija plašākā un svarī-

gākā no visām Baltijas valstu konferencēm, un bez pārspīlējuma var apgalvot,
ka viņa lika pamatu Baltijas valstu reālai kopdarbībai un Baltijas valstu

savienībai. Savienības ideja visspilgtāk izpaudās 1920. g. 31. augustā parakstītā

līgumā (kas spēkā nav stājies), kurā līgumslēdzējas valstis apņemas visus sa-

starpīgus strīdus izšķirt miera ceļā, neatļaut savā teritorijā pret kādu citu

līgumu dalībnieku vērstu darbību, neslēgt nekādu līgumu ar trešām valstīm, kas

būtu vērsts pret kādu līguma dalībnieku un noslēgt nekavējoties aizsardzības kon-

venciju. Tātad31. augusta līgumā ieņemtas nepārprotamā kārtā politiskas Savie-

nības (aliances) pazīmes, kas aptvēra visas Baltijas valstis no Somijas līdz Polijai.

Bulduru konferences darbība tomēr neaprobežojās ar šī politiskā līguma

izstrādāšanu; tā nodarbojās ar veselu rindu aktuālu praktisku jautājumu,
izstrādādama visdažādākos līgumu projektus un rezolūcijas. Viņu starpā
minami: rezolūcijas par saimnieciskas politikas saskaņošanu, pavalstniecības,

optācijas un pilsoņu tiesību konvenciju projekti, konsulāras, sanitāras, no-

ziedznieku izdošanas konvenciju projekti, satiksmes konvenciju projekti un

daudz citi. Šos projektus vēlākos gados ņēma par pamatu attiecīgo jautājumu
nokārtošanai starp Baltijas valstīm, kamdēļ arī praktisko panākumu ziņā
Bulduru konference nostādāma pirmā vietā Baltijas konferenču rindā.

Noslēgusi miera līgumu ar Padomju Krieviju un piedalījusies Baltijas
valstu kopdarbības pamatlīniju nospraušanā, Latvija varēja vērst savu uzmanību

uz Rietumiem, kur stāvēja priekšā vēl neatrisinātais uzdevums: panākt tiesisko

atzīšanu no Rietumeiropas Sabiedroto lielvalstīm.

Šai nolūkā ārlietu ministrs Z. A. Meierovics 1920. g. 6. novembrī izbrauca

uz ārzemēm, lai apmeklētu Rietumeiropas politiskos centrus un personīgās
sarunās ar noteicošiem valsts vīriem sagatavotu un panāktu iecerēto dc jure
atzīšanu. Ārlietu ministrija šo darbību atbalsta, izstrādādama vajadzīgos
materiālus, piemiņas rakstus un pielikdama visas pūles plašam, iespaidīgam
informācijas un propagandas darbam Rietumeiropas presē. Vispirms
Meierovics dodas uz Ženevu, bet toreizējā Tautu Savienības sesijā Latvijas

uzņemšana Tautu Savienībā, kas būtu līdzinājusies dc jure atzīšanai, vēl ne-

notika. Tomēr situācija tiktāl noskaidrojās, ka Rietumvalstu simpātijas ir

Latvijas pusē, un pēc apmeklējumiem Romā, Parīzē un Londonā Meierovics

1921. gada janvārī vēlreiz devās uz Parīzi, kur sanāca Sabiedroto Augstākās
Padomes sesija. Intensīvais darbs, kas bija veikts 1920. gada otrā pusē, bei-

dzot bija vainagots panākumiem: 1921. gada 26. janvārī Augstākā Padome

atzina Latviju (un Igauniju) dc jure, ierindojot viņu starptautiski tiesisko

valstu saimē. No šī datuma līdz tā paša gada 22. septembrim, kad Latviju
uzņēma par locekli Tautu Savienībā, ir tikai īss solis, jo pati uzņemšana uz-

skatāma par formālu aktu, kas, apstiprinādams Latvijas tiesisko stāvokli,

saistīja viņu pēc Tautu Savienības pakta ar šo valstu kopdarbības orgānu,
piešķirot viņai vienlīdzīgas tiesības un uzliekot vienlīdzīgus pienākumus ar

visiem citiem Savienības locekļiem.
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Nenogaidot savu uzņemšanu Tautu Savienībā pēc dc jure atzīšanas,

Latvija sāka ņemt dzīvu dalību starptautiskā kopdarbībā, un viņas pirmais
solis šai virzienā ir līdzdarbība Barselonas satiksmes un tranzita konferencē,
1921. g. pavasarī. Latvija paraksta šai konferencē izstrādāto deklarāciju par

karoga lietošanas tiesībām valstīm bez jūras robežām un ļoti svarīgo Konven-

ciju un statūtu par tranzita brīvību (1921. g. 20. aprīlī). Nav bez sevišķas no-

zīmes, ka pirmā starptautiskā konvencija, kurai Latvija pievienojusies, zīmējas
taisni uz satiksmes un tranzita jautājumiem. Pasaules kara dezorganizētās
satiksmes atjaunošana piederēja pie Eiropas pirmajiem uzdevumiem, un

Latvija to atbalstīja vēl jo vairāk tādēļ, ka tās ģeogrāfiskais stāvoklis tai

diktēja enerģisku satiksmes un tranzita politiku. To redzam arī no turpmākiem
Ārlietu ministrijas soļiem, kuru rezultātā Latvija pievienojās Starptautiskai

telegrāfa konvencijai, radiotelegrafa konvencijai un Madrides pasta nolī-

gumiem.

Rezumējot Ārlietu ministrijas darbības sekmes līdz Latvijas uzņemšanai
Tautu Savienībā, var konstatēt, ka mūsu valsts iestājās starptautiskā saimē

kā tiesiski atzīts loceklis, nodibinājusi miera attiecības ar valstīm, ar kurām

viņa atradās kara stāvoklī; viņa bija noteikusi savas robežas, nodrošinājusi
savu pilsoņu intereses visās kaimiņvalstīs, un nodibinājusi normālas satiksmes

apstākļus ar ārzemēm; bez visa tā viņa bija ierosinājusi un aktīvi piedalījusies
konstruktīvā politikā Baltijas valstu starpā, atbalstot ar pilnu pārliecību Bal-

tijas valstu savienības ideju.

Turpmākos gados — pēc 1921. g. 22. septembra — sākas starptautisko
attiecību izbūves darbs, kas pakāpeniski izaug plašumā; viengabalaino neat-

karības izcīnīšanas ideju atvieto jauni pienākumi — neatkarības attaisnošana

un nodrošināšana.

Pēc dc jure atzīšanas Latvija atkal piegriežas konkrētiem uzdevumiem

savā tuvākā apkaimē, vispirms censdamās nokārtotattiecības ar saviem tuvākiem

kaimiņiem.

Jau 1920. g. 22. martā tika noslēgts robežas līgums ar Igauniju, kam

tūliņ pēc Bulduru konferences sekoja robežas līgums ar Lietavu (1920. g. 28. sep-

tembrī).

Latvijas un Igaunijas robežas noteikšana uz 1920.g. 22. martā Valkā parāk-
stītās konvencijas pamata notika šķīrējtiesas ceļā, par kuras priekšsēdētāju
iecēla angļu pulkvedi Tallentsu. Tallentsa lēmumi (1920. g. 1. un 3. jūlijā)
noteic robežlīniju, kuras izbūvi un sīkāku izstrādāšanu uzticēja jauktai latvju
un igauņu komisijai; nenokārtota palika vēl robežas daļa no Šarlotenburgas
līdz PSRS robežai, ko noteica 1923. g. 1. novembra pagaidlīgumā robežas

jautājumos.

Pēc jauktās komisijas darbības nobeigšanas un attiecīgo dokumentu

(robežas apraksta un juridiska plāna) parakstīšanas abas valdības ar sevišķu

protokolu apstiprināja komisijas darbības rezultātus un atzina robežu par spēkā
esošu no 1927. g. 1. aprīļa.

Arī Latvijas un Lietavas robeža noteikta šķīrējtiesas ceļā. Šķīrējtiesnesis
prof. E. J. Simpsons savu lēmumu parakstīja 1921. g. 26. martā. Robežas iz-

būve un sīkāka izstrādāšana bija uzticēta jauktai latvju un lietuvju komisijai,
kas nobeidza savus darbus un parakstīja robežas plānu un aprakstu
1927. g. 15. oktobrī.
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Ar PSRS robeža bija noteikta miera līgumā, un uz tā 3. panta pamata

sevišķa jaukta komisija, kurā iegāja abu valstu pilnvarotie pārstāvji, no-

sprauda robežu dabā, un jau 1923. gada 7. aprīlī robeža bija galīgi novilkta un

izbūvēta, tā ka jauktā komisija varēja parakstīt Latvijas un PSRS robežas

plānu un aprakstu.

Tādējādi svarīgākais jautājums par Latvijas teritoriālo stāvokli bija no-

kārtots resp. ievirzīts nokārtošanas ceļā, pēc kam tūliņ pacēlās vesela rinda

nopietnu jautājumu attiecībās ar tuvākiem kaimiņiem, kas prasīja tūlītēju

atrisinājumu.

Ar Igauniju un Lietavu pēc robežas noteikšanas bija jāizšķir pilsoņu tie-

sību un optācijas jautājumi, piegriežot sevišķu vērību pilsoņu stāvoklim pie-
robežas apgabalos un robežas pārdalīto īpašumu liktenim. Attiecīgas kon-

vencijas noslēgtas 1920. g. 19. oktobrī ar Igauniju un 1921. g. 14. maijā ar

Lietavu. Tomēr, ievērojot ļoti ciešas saites trim centrālām Baltijas
valstīm, ģeogrāfisko tuvumu, agrāko dzīvo satiksmi un kopīgas administrā-

tīvas tradicijas, radās vajadzība pēc jaunām, sīkākām normām, lai atvieglotu
pilsoņiem atgriešanos normālos dzīves apstākļos. Tādēļ Latvijas, Igaunijas un

Lietavas ārlietu ministru konferencei, kas sanāca Rīgā no 1921. g. 11.—13. jū-

lijam, bija jāveic plašs darbs, uz ko norāda konferencē noslēgtie un 1921. g.

12. jūlijā parakstītie līgumi:

a) Konsulārais līgums ar Igauniju un Lietavu, kas nosaka konsulu

tiesības un kompetences, viņu funkcijas, pilsoņu intereses aizstāvot

tiesu, mantojumu un kuģniecības lietās;
b) Konvencija par noziedznieku izdošanu un juridisko palīdzību un

c) Konvencija par dažiem starptautiskiem privāttiesību jautājumiem
ar Igauniju un Lietavu, kas atvieglo abu valstu tiesu sadarbību;

d) Konvencija par pasta, telegrāfa un telefona satiksmi ar Igauniju un

Lietavu.

Saimnieciskais līgums palika vēl nenoslēgts, un konference tikai pie-

ņēma rezolūcijas par brīvo preču apmaiņu, muitas robežu atcelšanu, monopolu
sistēmu saskaņošanu, mēru un svaru unifikāciju un zelta naudas vienības

ievešanu.

Arī atvieglojumus personu satiksmē (pasu, vīzu, nometināšanas lietās)
aiz dažādiem iemesliem vēl neizdevās ietvert konkrētā formā.

Baltijas valstu kopdarbības centieni, kas atrada tik pārliecinošu poli-
tisku un praktisku izteiksmi Bulduru konferencē, tai pašā 1920. gadā piedzī-
voja smagu triecienu — konflikts starp Lietavu un Poliju, kas sevišķi asi uz-

liesmoja pēc poļu ģenerāļa Želigovska iebrukuma Viļņā (oktobrī), padarīja
kopdarbību starp minētām valstīm neiespējamu, un pēc Bulduru konferences

vairs nav notikusi neviena konference, kurā būtu piedalījušās visas piecas
valstis — no Somijas līdz Polijai ieskaitot.

Periodiskās ārlietu ministru konferencēs turpmāk ņēma dalību tikai

četras valstis — Somija, Igaunija, Latvija un Polija; bez tam notika divas

konferences starp 3 centrālām Baltijas valstīm — Igauniju, Latviju un Lie-

tavu, no kurām pirmā (Rīgā, 1921. gadā) jau apskatīta citā sakarībā un otrā

(Kaunā, 1924. gadā) nodarbojās ar saimnieciskās politikas un satiksmes jau-
tājumiem, bet palika bez konkrētiem panākumiem, izņemot Sociālās apgā-
dības konvencijas noslēgšanu starp Latviju un Lietavu (21. 5. 1924. g.).
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Somijas, Igaunijas, Latvijas un Polijas konferencēs, kuru pēc skaita notika

septiņas, mēģināja atjaunot kopdarbību Baltijas valstu starpā un ievest dzīvē

Savienības ideju, bet Lietavas un Polijas nenokārtoto attiecību dēļ šis darbs

atdūrās uz nepārvaramiem šķēršļiem. Gan izdevās 1922. g. 17. martā Varšavas

konferencē panākt vienošanos par politisku līgumu starp minētām četrām

valstīm, bet Somija šo līgumu neratificēja, kamdēļ tas nestājās spēkā un atkrita

arī izredzes tuvākā nākotnē panākt kādu politisku vienošanos starp Baltijas
valstīm bez Lietavas līdzdalības.

Vēlākās konferences tādēļ turējās savstarpīgas informācijas un praktiskas

politikas saskaņošanas rāmjos, un vienīgais līgums, kas radīts uz kopīgiem-
pamatiem, ir 1925. g. 17. janvārī Helzingforsas konferencē parakstītā šķīrēj-
tiesas un izlīgšanas konvencija.

Pēc Meierovica nāves notika vēl viena īsa konference 1925. g. 6. un

11. septembrī Ženevā, un kopš tā laika Baltijas valstu konferences vairs nav

tikušas sasauktas.

Nav vietas skepticismam, kas apgalvo, ka Baltijas valstu savienības

ideja ir aprakta. Tiesa gan, ka viņai stāv ceļā arvienu vēl Lietavas un Polijas
nenokārtotās attiecības, bet ideja ir dzīva, viņa nevar nomirt, jo viņas realizā-

cijā meklējama viena no svarīgākām ķīlām Baltijas valstu spēkam un drošībai. Pa-

gaidām katra valsts iet savu attīstības, iekšējas uzbūves un saimnieciskās nostipri-
nāšanās ceļu, bet pienāks laiks, kad atdzīvinās Bulduru konferences idejas.

Šķēršļi, kas bija radušies Baltijas valstu savienības idejas reālizēšanai,

pamudināja Latviju un Igauniju piegriezt sevišķu uzmanību savu savstarpīgo
attiecību izkopšanai, jo abās tautās bija dzīvā atmiņā kopīgās cīņas par ne-

atkarību 1919. gadā un abas valstis nešķīra nekādi neatrisināmi jautājumi;

sarunas, kūpas veda 1922./23. gadā, kulminēja vēsturiskā Tallinnas konferencē

(1923. g. no 25. oktobra līdz 1. novembrim), kurā parakstīja vairākus līgumus,
starp tiem līgumu par aizsardzības savienību un pagaidlīgumu par saimnie-

cisko un muitas ūniju.

Pirmais līgums uzskatāms par pirmo locekli Baltijas valstu politiskā ap-

vienībā, un principā Latvijas un Igaunijas alliance uzskatāma par šo apvienības v-

kodolu. Turpmākajos gados izrādījās, ka 1. novembra politiskā līgumā slēpjās
zināms stabilizācijas centrs, to uztvēra kā stiprāku politisku faktoru, kas

darīja iespaidu uz Baltijas valstu kopdarbību it sevišķi Tautu Savienībā un

politiskās sarunās ar PSRS (1926. gadā).

Pagaidlīgums par ekonomisko un muitas ūniju vairāku gadu laikā tika

tālāk izveidots, kamēr 1927. g. 5. februārī to aizvietoja dēfīnītīvais līgums

par muitas ūnijas ievešanu. Lai gan līguma ievešana dzīvē uzdūrās uz

daudziem šķēršļiem, jo tam neizbēgami sekos koncentrācijas kustība abu

valstu rūpniecībā un tirdzniecībā, kas savkārt izsauc bažas individuālās

privātsaimnieciskās nozarēs, tomēr jāliecina, ka ūnija ir vienīgais ceļš abu

valstu ekonomiskās neatkarības nodrošināšanai. Tādēļ Latvija neatlaidīgi
joprojām pieliks visas pūles muitas ūnijas jo drīzai ievešanai.

Kopš 1923. g. 1. novembra līguma noslēgšanas starp Latviju un Igauniju

nodibinājušās visdraudzīgākās attiecības, un viņas vieno tagad jau pāri par

40 dažādu līgumu un nolīgumu, kas nokārto un vienkāršo visas svarīgākās at-

tiecības abu valstu starpā un saistīti ar lieliem atvieglojumiem gan valsts

iestāžu, gan iedzīvotāju savstarpīgā satiksmē.
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Lai piešķirtu ārēju izteiksmi starp abām valstīm un tautām pastāvošām
draudzības jūtām, 1925. gadā notika abu valstu galvu savstarpīgi ap-

ciemojumi. No 23.—25. februārim Latvijas Valsts Prezidents J. Čakste uz-

turējās Tallinā, piedalīdamies Igaunijas Republikas gada svētkos; Igaunijas
Valsts Vecākais J. Jaaksons atbildēja ar pretvizīti no 9.—11. maijam. Šais

gadījumos sastopas arī abu valstu ārpolitikas vadītāji un armijas vadošās

personas, apliecinot savām tautām un ārvalstu priekšā nesatricināmo drau-

dzību, kas vieno abas sabiedrotās kaimiņvalstis.

Arī ar Somiju nodibinās sirsnīgas attiecības, kas atrada savu izpaudumu
abu valstu prezidentu savstarpīgos apciemojumos 1926. gada maijā un jūnijā.

Latvijas attiecības ar dienvidus kaimiņiem Lietavu un Poliju izveidojās
gausāki, jo viņu strīdā Latvija ietur stingru neitralitāti un atturējās tādēļ no

tīri politiskām saistībām. Turpretim praktisko attiecību nokārtošanai ir darīts

diezgan daudz, uz ko norāda ar minētām valstīm noslēgtie līgumi. Tomēr

vēl tagad trūkst tirdzniecības līgumu ar abām valstīm, kuru noslēgšana pieder
pie Ārlietu ministrijas dienas uzdevumiem.

Attiecības ar austrumu valstīm.

Līdztekus šai kopdarbībai ar Baltijas valstīm Ārlietu ministriju nodar-

bināja uzdevums ievest dzīvē miera līgumu ar Padomju Krieviju, kas bija
stājies spēkā 1920. g. 4. oktobrī.

Jau priekš miera līguma noslēgšanas Ārlietu ministrija nekavējoties sāka

rūpēties par bēgļu un kara gūstekņu atgriešanos dzimtenē. Laika sprīdī no

mūsu valsts proklārnēšanas līdz miera līguma noslēgšanai starp Latviju un

PSRS noslēdza līgumu par bēgļu atgriešanos (1920. g. 12. jūnijā), kā arī panāca
principiālu vienošanos par kara gūstekņu apmaiņu, kas dabūja galīgu
atrisinājumu miera līguma 7. pantā tin 1921. g. 8. oktobri noslēgtā
nolīgumā. Izpildot noteikumus, kādi paredzēti augšā aprādītos nolīgumos
un miera līguma VII, VIII un IX pantā par bēgļu atgriešanos, kara gūstekņu
apmaiņu un optantiem, ar Ārlietu m-jas gādību varējuši atgriezties dzimtenē

tuvu pie 200.000 kara laika bēgļu, pāri par 12.000 kareivju un apmēram
7000 optantu. Šo kategoriju pilsoņiem pieskaitāmi arī lielinieku laikā uz

Krieviju aizvestie ķīlnieki — apm. 200 personas, un vēlākos gados Krievijas
cietumos ieslodzītie Latvijas pilsoņi, arī pie 200 cilvēku.

Miera līgums piešķīris Latvijai ievērojamas tiesības saņemt atpakaļ
daļu no tiem īpašumiem un vērtībām, kas kara apstākļu dēļ bija no Latvijas
apgabaliem izvesti uz Krieviju. Šīs tiesības paredzētas miera līguma XI, XII,
XIII un XIV p. Bez tam Padomju Krievija iemaksājusi Latvijai 4 miljoni
zelta rubļus kā avansu par tiem reevakuējamiem īpašumiem, ko Krievija
vēlētos atdot nevis graudā, bet attiecīgā ekvivalentā (XV p.). Nav šaubu,
ka viss tas ir gluži nepietiekoša atlīdzība par zaudējumiem, ko Krievijas valdība

nodarījusi mūsu zemei ar piespiestu evakuāciju, rekvizīcijām un citiem ar

kara stāvokli izdotiem rīkojumiem.
Tomēr pieminētos pantos noteiktās tiesības ir pietiekoši lielas, lai tās

ievērotu, un saņemot paredzētās vērtības, jel zināmā mērā atvieglotu kara radīto

postu un veicinātu dzīves atjaunošanu. Tāpēc arī valdība tūliņ pēc miera

līguma ratifikācijas steidzās ar formālitātu nokārtošanu, lai varētu stāties

pie īpašumu un vērtību atdabūšanas.
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Pēc miera līguma nosacījumiem evakuētos īpašumus un vērtības varēja

saņemt atpakaļ tikai ar speciālu jauktu komisiju lēmumiem; šīs komisijas
bija nodibināmas no abu valstu delegācijām uz vienlīdzības pamatiem. Latvijas
valdība iecēla trīs delegācijas: 1) dzelzceļu īpašuma, 2) privāto personu kuģu
un 3) valsts, sabiedrisko iestāžu un privāto personu īpašumu lietās; šī trešā

delegācija saucās arī par Mantu reevakuācijas komisiju. Mantu reevakuācijas

jauktā komisija savu darbību atklāja 1920. g. 19. novembrī un to izbeidza

1923. g. 5. aprilī. Komisijas darbības izbeigšanu pieprasīja Padomju Krievijas

valdība, atsaukdama savu delegāciju. Komisijai izbeidzot darbību, palika
daudz nenokārtotu un neizbeigtu lietu, ko nodeva diplomātiskai izšķiršanai.
Sarunas šais lietās turpinās pa daļai vēl līdz šim.

Attiecoties uz mantu reevakuāciju galvenos vilcienos redzam sekošo.

Pavisam reevakuēts dažādu vērtību par Ls 3.000.000(pēc Valsts kara zaudējumu
komisijas novērtējuma). Šie reevakuētie īpašumi iedalāmi šādi:

a) kulturālās vērtībās par Ls 242.257

b) kreditiestāžu vērtībās par ■'.•», 1.403.539

c) rūpniecības uzņēmumos par ~
752.188

d) valsts kuģos par „
384.000

c) pasta un telegrāfa īpašumā par ~

1.000

f) lauksaimniecības inventārā par ~
138.655

g) dažādā īpašumā par
~

34.017

Šais datos neietilpst archīvi un dažas citas vērtības, kuras aprēķināt
naudā nav bijis iespējams.

Miera līguma XIV p. 3. punktā paredzētā jauktā dzelzceļu reevakuācijas
komisija izbrauca uz Maskavu 1920. g. 13. decembrī. Komisijas darbība ieilga
ar nelieliem pārtraukumiem līdz 1922. g. 15. aprilim. Sasniegtos rezultātus

var uzskatīt par apmierinošiem. Uz jauktās komisijas lēmuma pamata saņemts:
A. natūrā: 110 lokomotīves, 150 pasažieru un 1600 preču vagonu, lokomo-

tīvju un vagonu rezerves daļas v. t. t., kopvērtībā par 7.755.000 zelta rbļ.
B. novērtēts naudā: darbnīcu iekārta, elektriskā stacija, sliedes un krusteņi
v. c, kopsumā par 2.066.083 zelta rbļ.

Par tiem jautājumiem, kas palika nenokārtoti jauktā dzelzceļu īpašumu

reevakuācijas komisijā, mūsu sūtniecība Maskavā, saziņā ar dzelzceļu virs-

valdi, 1923. g. 20. septembrī atjaunoja sarunas. Šo sarunu rezultātā vēl

saņemti: 61 pasažieru vagons, 57 speciāli preču vagoni un 5 šaursliežu loko-

motīves, vērtībā par 932.000 zeltā; bez tam vēl aprēķināti 33.917 rbļ.
zeltā par nenodotiem darbnīcu rīkiem un vagonu inventāru. Tā tad pavisam

saņemtas vērtības graudā par 8.687.000 zelta rbļ. un par nenodotām mantām

aprēķināts ekvivalents 2.100.000 zelta rbļ., kopsumā — 10.787.000 zelta rbļ.

Privāto kuģu un peldošo līdzekļu atdabūšanai bija pie Jūrniecības
departamenta nodibināta sevišķa komisija, kas 1920. g. oktobra beigās
izbrauca uz Maskavu kopā ar sūtniecības personālu. Jau 1920. g. decembrī

bija nokārtots jautājums par to kuģu izvešanu, kas atradās Pēterpils ostā,

bet faktiski izvest tos varēja tikai 1921. g. jūnijā. Pakāpeniski bija nokārtots

arī pārējo kuģu izvešanas jautājums. Atdabūti 6 lieli jūras tvaikoņi, 2 bagari,
3 upes ledlauži, prāmji, 12 buksieri, 5 burenieki un daži citi kuģi, kopvērtībā
par Ls 2.633.209.



Attiecoties uz no guldi jumu atmaksu, kas paredzēta miera līguma
XII p. 2. punktā, zināmas tiesības piešķirtas tikai vienai daļai mūsu pilsoņu,

proti tiem, kas okupācijas dēļ nespēja un nevarēja saņemt atpakaļ savus

noguldījumus tai laikā, kad tas bija iespējams pārējiem Krievijas pilsoņiem.

Bet arī ar šo ierobežojumu mūsu noguldītāju, kas atbilst šiem noteikumiem,

ir apm. 70.000, kas pieteikuši prasības par 80.464.761,30 zelta rubļiem.

Jautājumu ilgāku laiku apsprieda jauktā mantu reevakuācijas komisija

Maskavā, bet bez panākumiem. Ar šīs komisijas 1922. g. 2. jūnija lēmumu

jautājums par noguldījumu atmaksu bija izspriežams sevišķā komisijā Rīgā.

Šī komisija sanāca 1922. g. 13. jūlijā un darbojās līdz tā paša gada 25. novembrim,

nekā pozitīva nesasniegusi. No visa pieteikumu skaita Padomju Krievijas

delegācija bija ar mieru atzīt tikai 5.093 pieteikumus, par 9.166.764 zelta rbļ.,

bet pie tam arī uz pavisam neizpildāmiem nosacījumiem. Pēc tam šo lietu

vēl reizi apsprieda Maskavā, bet arī bez panākumiem, un kaut gan mūsu

delegācija protestēja, jautājumu par noguldījumu atmaksu tomēr nodeva izšķir-
šanai diplomātiskā ceļā, kas līdz šim palicis bez panākumiem.

Mežu koncesija. Pēc miera līguma XVI p. Padomju Krievija apņēmusies

piešķirt Latvijai priekštiesības cirst mežu 100.000 desetinu lielā platībā,
lai tādējādi palīdzētu Latvijas zemniekiem atjaunot kara laikā nopostītās ēkas.

Šo jautājumu apsprieda jau 1921. g. un 1922. g. sevišķā jauktā komisijā

Maskavā, bet tur nekādu vienošanos nepanāca, jo Padomju Krievijas noteikumi

un prasības par šo koncesiju mums bija nepieņemamas. Latvija šai lietā

piekāpās tiktāl, ka bija ar mieru saņemt tikai 15.000 tūkst, desetinu meža

pierobežas apgabalos, atlīdzinot pie tam Padomju Krievijai 20% no izstrādātā

būvmateriāla malkā vai naudā. Uz šo priekšlikumu nebija saņemta atbilde,

bet gan daudz vēlāk Padomju Krievijas valdība izvirzīja projektu par jauktas
akciju sabiedrības nodibināšanu, kas mums nebija pieņemams. Pēc tam

sarunas šai jautājumā nav atjaunotas.

Citi noilgumi un konvencijas starp Latviju un PSRS. Vēlākos gados
pēc miera līguma noslēgšanas attiecību veidošana starp Latviju un PSRS ir

izsaukusi vajadzību slēgt starp abām valstīm atsevišķus nolīgumus un konven-

cijas par dzelzceļu, pasta, telegrāfa satiksmi, tāpat nolīgumu par robež-

konfliktu izšķiršanu, sanitāro konvenciju un beidzot 1927. gadā tirdzniecības

līgumu.

Latvijas un PSRS tirdzniecības Ilgums. Ar 1927. g. 2. jūnijā starp Latviju
un PSRS noslēgto tirdzniecības līgumu, kurā ietilpst arī muitas konvencija,
sākās jauns sadarbības posms ar PSRS. Vajadzība pēc līguma, kas regulētu
abu valstu saimnieciskās un tirdznieciskās attiecības, bija stipri jūtama, un

tādēļjautājums par tirdzniecības līguma noslēgšanu ticis pacelts jau 1923. g.

un vēlākos gados. Nolūkā noskaidrot šo jautājumu 1925. g. uz Maskavu bija
izbraukusi speciāla komisija, kas ievadīja sarunas ar PSRS valdību un iepa-
zinās ar otrās līgumslēdzējas puses prasībām tirdzniecības līguma lietā.

Slēdzot tirdzniecības līgumu ar PSRS, Latvijas valdība ir vadījusies no vēlē-

šanās pirmkārt nodrošināt savu pilsoņu tiesisko stāvokli un viņu vispārīgo
tiesisko aizsardzību PSRS, un otrkārt* ņemot vērā PSRS plašos tirgus, rast

ceļus Latvijas rūpniecības ražojumu noiešanai. īsā šī līguma pastāvēšanas
laikā, lai gan ir dažas grūtības, konstatējami arī pozitīvi rezultāti.
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Lai ar tirdzniecības līguma noslēgšanu varētu sasniegt mums vēlamos

panākumus, Ārlietu ministrija seko visiem apstākļiem, kas rodas sakarā ar I
šī līguma ievešanu dzīvē. Šai nolūkā ministrija izmanto attiecīgu literātūru,
vāc informācijas materiālus un sagatavo periodiskus pārskatus par tirdzniecības

līguma izpildīšanu un novērotiem rezultātiem.

Konsulāra darbība pilsoņu interešu aizstāvēšanā. Latvijas valstij nodibi-

noties, viņas pilsoņu ievērojamam skaitam palika nenokārtotas daudz un

dažādas attiecības, kas cēlušās no viņu agrākās piederības pie Krievijas. Tādu

attiecību nokārtošanai lielai daļai mūsu pilsoņu bija vajadzīga valsts palīdzība.
Valsts noslēgusi vairāk dažādus nolīgumus, kas regulē pilsoņu tiesības. Bet

ārpus publiski tiesiskiem jautājumiem bija nokārtojami vai vismaz jāsniedz
vajadzīgā palīdzība daudz privāttiesisku jautājumu izšķiršanā. Tamlīdzīgās
lietās Ārlietu m-ja ciešā sadarbībā ar sūtniecību Maskavā un konsulātiem

attīstījusi plašu darbību, iestājoties visur tur, kur mūsu pilsoņu intereses būtu

cietušas. Ja arī ne visos gadījumos šai darbībai bijuši vēlami panākumi,
tad tas izskaidrojams zināmā mērā ar Padomju Krievijā pastāvošiem sevišķiem

apstākļiem un valsts iekārtu.

No Ārlietu ministrijas un pārstāvību darbības pilsoņu interešu aizstāvē-

šanā būtu atzīmējami kā raksturīgākie šādi jautājumi: 1) tiesiskā palīdzība
un aizsardzība sakarā ar mūsu pilsoņu un pārstāvību darbinieku vajāšanām
Padomju Krievijā, 2) mazgadīgo un bāriņu un arī pilsoņu repatriācijas lietās;

3) Latvijas repatriantu izbraukšanas jautājumos, sekmējot vīzu izdošanu

viņiem, kā arī citādi tiem palīdzot nokārtot radušās grūtības; 4) vīzu izgādāšanā
iebraukšanai Padomju Krievijā, lai tur varētu nokārtot un likvidēt savus

īpašumus; 5) sarakstīšanās pensiju jautājumos; 6) dažādu dokumentu un

apliecību izgādāšana no Padomju Krievijas iestādēm; šai ziņā mūsu pilsoņu
intereses ir ļoti ievērojamas; 7) diplomātiskā un konsulārā iestāšanās par Krie-

vijā palikušiem īpašumiem; 8) diplomātiska iestāšanās par to mantu un arī

naudas atdabūšanu, ko Padomju Krievijas iestādes nepareizi aizturējušas
mūsu pilsoņiem, tiem atstājot Padomju Krievijas robežas; 9) dažādu ziņu
ievākšana par Padomju Krievijā palikušiem vai pazudušiem mūsu pilsoņu

radiniekiem, it sevišķi par karavīriem; 10) kamēr nebija noslēgts nolīgums

par robežkonfliktu izšķiršanu, vajadzēja veikt lielu darbu, nokārtojot incidentus.

Maskavas atbruņošanās konference. Attiecībā uz savstarpīga miera

nodibināšanu un nostiprināšanu starp Baltijas valstīm resp. Latviju un PSRS

būtu jāmin sekošais: 1922. g. decembrī Maskavā notika atbruņošanās konfe-

rence, kuru PSRS valdība bija ierosinājusi un kurā piedalījās Latvijas, PSRS,

Somijas, Igaunijas, Lietavas un Polijas pārstāvji. Kā konferences galveno

mērķi PSRS valdība bija uzstādījusi atsevišķu valstu bruņotu spēku samazinā-

nāšanu, kas neticis panākts Dženovas konferencē. Konferences dalībnieki

rosīgi stājās pie darba, bet sarunu gaitā arvienu jo gaišāk sāka noskaidroties, ka

konferējošo Baltijas valstu pārstāvju viedoklis atbruņošanās jautājumā nesakrīt

ar PSRS pārstāvju viedokli: pirmie pastāvēja uz to, ka atbruņošanās jautā-
juma sekmīga izvešana dzīvē būtu iespējama, ja starp Baltijas valstīm un

PSRS iepriekš noslēgtu drošības jeb neuzbrukšanas paktu, kas radītu sav-

starpīgu uzticību un garantētu mieru Eiropas austrumu daļā, pēc kam būtu

iespējams ievest dzīvē bruņotu spēku samazināšanu. PSRS pārstāvji, atsauco-

ties starp citu uz to, ka jautājums par neuzbrukšanas līguma slēgšanu neie-

tilpst konferences programā, ieņēma viedokli, ka konferencē var runāt tikai
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par bruņotu spēku samazināšanu. Šī domstarpība bija iemesls tam, ka ne-

sasniegusi pozitīvus rezultātus, konference izbeidza darbību jau 12. decembrī.

Kā zināms, PSRS valdība vēlākos gados ierosināja jautājumu par neuzbruk-

šanas līguma slēgšanu starp PSRS un katru no Baltijas valstīm atsevišķi.

Šā jautājuma atrisināšana starp Latviju un PSRS aprobežojās ar 4 līguma

pantu parafēšanu 1927. g. ārlietu ministra Cielēna laikā, pēc kam tas vairs

nav pacelts. No Baltijas valstīm tādu līgumu ar PSRS pagaidām slēgusi

vienīgi Lietava (28./ IX. 1926. g.)

Latvijas attiecības ar citam austruma valstīm. 1925. g. starp Latviju

un Turciju noslēgtais draudzības līgums un tekošā gadā noslēgtais tirdz-

niecības līgums nodrošina tirdzniecisku sakaru paplašināšanos un nostiprinā-
šanos starp abām valstīm. Līdz diplomātiskas un konsulāro pārstāvību iecel-

šanai Latvijas pilsoņu interešu aizstāvēšanu Turcijā ir uzņēmusies Itālijas
sūtniecība Stambulā.

Kaut gan starp Latviju un Persiju nekādu līgumu līdz šim nepastāv,

uz reciprocitātes pamata Latvijā ir darbojušies Persijas konsulāri pārstāvji,
un otrādi. Kopš Latvijas konsula Teheranā Kroģera nāves 1925. g. jauna
konsula iecelšana minētā valstī nav notikusi. Latvijas pilsoņu intereses aiz-

stāv Francijas legācija Persijā. Persija atzinusi Latviju dc jure 1921. g. 10./11.

1928. g. 18. februārī starp Latviju un Afganistānu Rīgā parakstīts
draudzības līgums. Šo līgumu, kurā paredzēts tuvākā nākotnē noslēgt tirdz-

niecības līgumu, ratificējusi Latvijas Saeima, un tas stājies spēkā š. g. 20. jūlijā.
Atkarībā no tirdzniecības līguma noslēgšanas ar Persiju un Afganistānu rāsies

Latvijas ražojumiem — galvenām kārtām gumijas izstrādājumiem, zivju
konserviem v. 1.1. — jauni tirgi minētās valstīs, no kuriem savkārt sagaidāms
zīda izstrādājumu, dienvidus augļu v. t. t. imports.

Ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto Ķīnas republikas iekšējo stāvokli, kad

līdz šim nav bijis iespējams nodibināt diplomātiskus sakarus starp Latviju
un Ķīnu, Latvijas konsulāts Harbinā, kaut gan no Ķīnas iestādēm oficiāli

neatzīts, attīsta rosīgu darbību, kā Latvijas pilsoņu interešu aizstāvēšanā,
tā informācijas materiālu sniegšanā par Tālajiem Austrumiem. lekams starp

Latviju un Ķīnu nav diplomātisku sakaru, konsulāta darbība tomēr nevar

izteikties tik plaši, kā tas būtu vēlams, un tādēļ ministrijas uzdevumā Latvijas
sūtnis Londonā iesniedza š. g. 22. maijā Ķīnas sūtnim attiecīgu notu ar drau-

dzības līguma projektu, izteikdams Latvijas valdības vēlēšanos nekavējoties

noslēgt šādu līgumu. Līguma projektā ieņemti panti, kas nodrošina mūsu

pilsoņiem kustības brīvību, tiesības nomesties uz dzīvi, nodarboties ar tirdz-

niecību, rūpniecību v. 1.1. Jādomā, ka vienošanos nebūs grūti panākt un līgumu
varēs noslēgt tuvākā nākotnē. Ķīna atzinusi Latviju dc jure 1923. g. 16. augustā.

Ņemot vērā lielo attālumu, kas šķir abas valstis, 1925. g. starp Latviju
un Japānu Berlinē noslēgtais tirdzniecības un kuģniecības līgums līdz šim

dzīvē nekādi nav izteicies. Latvijas un tās pilsoņu interešu aizstāvēšana

Japānā uzticēta Lielbritānijas pavalstniekam Huntera kungam, ar sēdekli

Tokio. Japāna atzinusi Latviju dc jure 1921. g. 26. janvārī.

Attiecības ar rietumvalstīm.

Ārlietu resoram jau pašā iesākumā nācās veikt iepretim rietumvalstīm

ļoti nopietnus uzdevumus sakarā ar Bermonta un Golca uzbrukumu. Uzbrucēju
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sastāvs un rīcība norādīja uz viņu tuviem sakariem ar Vāciju, kas spieda
mūs 1919. gada novembra beigās pārtraukt ar pēdējo diplomātiskus sakarus.

Šis solis radīja zināmas pārdomas un uzskatu pārvērtības vācu politiskās

aprindās, kas ievērojami atviegloja un sekmēja sarunu uzsākšanu par normālu

attiecību atjaunošanu starp abām valstīm. Minētās sarunas, kuru vešanai no

sākuma izlietojām Sabiedroto komisijas un Igaunijas starpniecību, vēlāk

turpinājās tieši starp abu valstu delegātiem un beidzās 1920. g. 15. jūlijā
ar pagaidlīguma parakstīšanu Berlinē.

Normālām miera attiecībām iestājoties, ārlietu resors piegrieza sevišķu
uzmanību to jautājumu nokārtošanai ar Vāciju, kas uzskatāmi kā iepriekšējā
kara un okupācijas laikmeta sekas. Vēlākos gados ārlietu resoram arī izdevās

atrast apmierinošu atrisinājumu šiem jautājumiem, tā novēršot pēdējos šķēršļus,
kas apgrūtināja politiski draudzīgu un saimnieciski rosīgu sakaru izveidošanu

starp abām valstīm. Kā svarīgs noslēdzošs panākums šai darbības virzienā

mināms 1926. gada 28. jūnijā Rīgā parakstītais līgums par saimniecisku

attiecību nokārtošanu starp Latviju un Vāciju, kā pamatos likts princips

par savstarpīgi neaprobežotu vislielāko labvēlību. 1928. g. 2. jūnijā Latvijas
un Vācijas valdība spēra vēl vienu soli tālāk savu attiecību izveidošanā,

atceļot iebraukšanas vīzu nepieciešamību abu valstu savstarpīgā satiksmē.

Šī vienošanās stājusies spēkā 1928. gada 1. jūlijā.

Pārejot pie Latvijas attiecībām ar pārējām Rietumeiropas valstīm un

Ameriku, atzīmējama vispirms mūsu valsts atzīšana dc jure. Kā jau agrāk

minēts, ar diplomātiskiem līdzekļiem šo notikumu rūpīgi un neatlaidīgi sa-

gatavoja mūsu pārstāvji ārzemēs. Starptautiskā ziņā Latvijas atzīšana

dc jure ir svarīgākais notikums mūsu valsts dzīvē. Izsakot savu tiesisko

atzīšanu mūsu republikai, ārvalstis ne tikai atteikušās nostādīt Latvijas
likteni kaut kādā atkarībā no notikumu tālākas gaitas Krievijā, bet ir reizē

ar to arī revidējušas uzskatu par Latvijas akcidentālo lomu vēsturiskā nozīmē

(piemēram uzskatu par Latviju kā ~barjēra valsti"). Ar to ārvalstis ir

apliecinājušas, ka Latvijai ir tādas pat suverēnas un neatņemamas tiesības

neatkarīgi izveidot savu nacionāli politisko, kultūrālo un saimniecisko dzīvi

kā katrai citai tiesiski atzītai valstij. Tamdēļ arī Latvijas atzīšana dc jure
ir tas svarīgais moments, ar ko sākot mūsu republika ieņēma starptautiskā

ziņā pilntiesīgu un vienlīdzīgi respektējamu vietu pasaules civilizēto valstu

saimē.

Gados, kas sekoja Latvijas atzīšanai dc jure, ārlietu resors centies padzi-

ļināt jau pastāvošās draudzīgās attiecības ar Rietumeiropas valstīm un

Ameriku, noslēdzot līgumus, attīstot rosīgus saimnieciskus sakarus, sekmējot
Latvijas līdzdarbošanos dažādās starptautiskās dzīves nozarēs, kā arī viņas
piedalīšanos kongresos un izstādēs, atbalstot mūsu mācības spēku, virsnieku

un lietpratēju komandēšanu uz minētām valstīm studiju nolūkos v. t. t. Šai
darbībā ārlietu resors vadījies no pārliecības, ka mūsu tautas vēsturiskā

pagātne, tāpat kā mūsu kulturālās, politiskās un saimnieciskās dzīves tagadējie

pamati nesaraujamām saitēm saistīti ar Rietumeiropu un valstīm, kas attī-

stījušās Rietumeiropas civilizācijas iespaidā. Mūsu tautas garīgā kultūra,
lai gan viņai ir savas nacionāli individuālās īpatnības, ir veidota no tiem

pašiem lieliem principiem un idejām, kas raksturo Rietumeiropas civilizāciju.
Politiskā ziņā Latvijas un Rietumeiropas tautu interešu kopība nepārprotami
skaidri apliecināta ar mūsu valsts līdzšinējiem piedzīvojumiem. Beidzot arī
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saimnieciskā ziņā Rietumeiropas valstis un Amerika ir tās zemes, ar kurām

Latvijai nodibinājušies visplašākie un dzīvākie saimnieciskie sakari. It

sevišķi tas sakāms par Angliju un Vāciju. Pēc preču apgrozījuma Latvijas
ārējā tirdzniecībā abas šīs valstis ieņem pirmo vietu. Tāpat abu šo valstu finan-

cisti un rūpnieki ir ieguldījuši procentuālā ziņā visvairāk kapitāla Latvijas

akciju sabiedrībās un dažādos saimnieciskos uzņēmumos.

Saimnieciskā laukā Rietumnodaļa arvienu ievērojusi, cik svarīga vieta

ierādāma valsts dzīvē plaši attīstītiem un pēc pārdomāta plāna izveidotiem

saimnieciskiem sakariem. Darbojoties noslēgto saimniecisko līgumu robežās,
Rietumnodaļa un viņas darbības kompetencē ietilpstošās pārstāvības ārzemēs

centušās darīt visu iespējamo, lai paplašinātu un atvieglotu Latvijas tirdz-

nieciskos darījumus ar ārvalstīm, atrastu tirgus Latvijas ražojumiem ārvalstīs

un ieinteresētu pēdējās ciešāku saimniecisku sakaru nodibināšanai ar Latviju.
Šai nolūkā Latvijas attiecīgām valdības iestādēm, tirgotājiem, eksportieriem
un saimnieciskām organizācijām ir sniegti kārtēji pārskati par tirgus stāvokli,

cenām un eksporta iespējām ārzemēs, kā arī apgādātas solidu ārvalstu firmu

adreses. Līdzīga informācija savkārt sniegta ārvalstu pārstāvībām un saim-

nieciskiem uzņēmumiem, iepazīstinot tos ar Latvijas ražojumiem, eksporta

precēm, kā arī ar Latvijā pastāvošiem noteikumiem par dažādu preču kategoriju
ievešanu un izvešanu, nodokļiem, muitas likmēm un likumiem v. t. t.

Veicinot Latvijas tirdzniecisko sakaru attīstīšanos, nodaļa tai pašā
reizē piegriezusi nopietnu uzmanību mūsu ražojumu un eksporta preču labās

slavas nostiprināšanai ārzemēs, lai tā iekarotu mūsu nacionālai tirdzniecībai

paliekamu un solidu vietu starptautiskā tirgū. Šai nolūkā noturētas vairākas

apspriedes, kurās panākta vienošanās par līdzekļiem, kā pacelt eksportam
nodomāto ražojumu kvalitāti, kā arī izstrādāti sevišķi memorandi par mūsu

ārējās tirdzniecības apstākļiem, kas piesūtīti ieinteresēto resoru un iestāžu

zināšanai un tālākai rīcībai.

Lauksaimniecības jautājumos atzīmējami ar nodaļas starpniecību nodi-

binātie sakari ar starptautisko Zemkopības institūtu Romā. Lai iepazīstinātu
ārvalstis ar mūsu zemkopības stāvokli, nodaļa rūpējusies par institūta daudz-

pusīgo anketu izpildīšanu, nosūtījusi tam Latvijā izdoto likumu tulkojumus
iespiešanai speciālās gada grāmatās, cenšoties pēc iespējas paplašināt Latvijas
nodaļu institūta bibliotēkā. —Te jāpiezīmē, ka vairākās mūsu sūtniecībās

Vakareiropā nodibināti lauksaimniecības atašēju un padomnieku posteņi,
kuru uzdevums ir sekmēt mūsu lauksaimniecības ražojumu tirgus paplašināšanu,
sekot tirgus stāvoklim un sniegt pareizu informāciju mūsu lauksaimniecības

ražojumu eksportieriem.

Kuģniecībā nodaļa centusies, saziņā ar Jūrniecības departamentu, panākt
visus iespējamos atvieglinājumus. Dažas ārvalstis ievērojami pazeminājušas

agrākos augstos nodokļus uz mūsu kuģiem, kas ienāk šo valstu ostās. Tāpat
ar vairākām valstīm nokārtota arī kuģu mērīšanas grāmatu savstarpīga
atzīšana. Nodaļa vēl ņēmusi dzīvu dalību pie to starptautisko konvenciju no-

slēgšanas, kas attiecas uz jūras tiesībām, kuģu hipotēkām, konosamentiem v. 1.1.

Attiecībā uz ārzemju kapitāla ieguldījumiem Latvijā vesta plašāka
sarakste par ārējo aizņēmumu nosacījumiem, hipotēkas bankas ķīlu zīmju
izlaidumiem un Daugavas ūdensspēka izbūvi. Ir darīti mēģinājumi novērst

tos apstākļus, kas traucē ārvalstu kapitāla iespējamo ieplūšanu Latvijā.
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1. Lielā kara laikā daudz mūsu pilsoņu, kas kalpoja Sabiedroto flotē \
un armijā, ir gājuši bojā. Rietumnodaļa ir nokārtojusi vairāk simtu šo kritušo

pilsoņu mantojumu lietas un rūpējusies, lai to piederīgie saņemtu tiem

pienākošos atlīdzību. Šai nolūkā nodaļa vedusi plašu saraksti ar mūsu pārstā-
vībām Amerikā, Anglijā un citās valstīs.

2. Arī pensiju un apdrošināšanas prēmiju izgādāšana prasīja samērā \
daudz laika. Visbiežāk pensiju lietas, kas pienācās Latvijas pilsoņiem par ļ
piedalīšanos pasaules karā šo valstu bruņoto spēku sastāvā, nācās vest ar

Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm un ar Lielbritāniju.

3. Nodaļas palīdzība arī izteikusies Latvijas trūcīgo pilsoņu apgā-
dāšanā ārvalstīs, kā piem. Vācijā, Čekoslovaķijā, Itālijā, Spānijā un citur.

Apgādājot ārvalstu trūcīgos pilsoņus Latvijā, nodaļa centusies panākt no i
attiecīgām valdībām izdevumu atlīdzināšanu par viņu pilsoņu ārstēšanu

Latvijā vai arī par citādā veidā tiem sniegto palīdzību. Ar nodaļas :
starpniecību daudzos gadījumos noorganizēta šīs kategorijas pilsoņu apmaiņa
starp Latviju un attiecīgām ārvalstīm.

Līdzdalība Tautu Savienībā.

Kopš 1921. g. 22. septembra, kad Latviju uzņēma Tautu Savienībā,

viņa ņēmusi nepārtrauktu aktīvu dalību Tautu Savienības plašā un vispusīgā
darbībā. Sākot ar 1922. gadu Ārlietu ministrijā nodibināta speciāla Tautu

Savienības Nodaļa, kas pēc tam, kad iecelts pastāvīgais pārstāvis Tautu

Savienībā (1925. gadā), pārvērsta par sekretāriātu un atrodas ministrijas
ģenerālsekretāra tiešā pārziņā.

Tautu Savienības cenšanās nostiprināt pasaules mieru un labklājību,

izveidojot dažādās starptautiskās dzīves nozarēs ciešu sadarbību tautu starpā,
arvienu atradusi dzīvu atbalsi Latvijas pusē. Tautu Savienība joprojām
paplašina un padziļina savu darbības lauku, un līdzi tam vairojas arī

pienākumi, kādus Latvijai uzliek viņas piederība pie Tautu Savienības. Šie

pienākumi izpaužas no vienas puses Latvijas aktīvā līdzdarbībā Tautu

Savienības gadskārtējās asamblejās un dažādās Tautu Savienības sarīkojamās
konferencēs, kārtēju sakaru uzturēšanā ar Tautu Savienības orgāniem
gan tieši, gan ar Latvijas pārstāvja Ženevā starpniecību; no otras puses —

rūpējoties par TautuSavienības lēmumu un ieteikumu ievešanu dzīvē. Līdztekus

šai aktīvai līdzdarbībai Ārlietu ministrija seko Tautu Savienības darbībai

arī tais jautājumos, kuros Latvija nav tieši ieinteresēta. Visās Tautu Savienības

asamblejās Latvija piedalījusies ar savu delegāciju, kuras priekšgalā 1923.,
1924., 1927.un 1928. g. bijuši Latvijas ārlietu ministri. Jāatzīmē, ka 1927. gada

asamblejā, pārvēlējot daļu no Tautu Savienības Padomes nepermanentiem

locekļiem, Padomē ievēlēja Somiju. Tam līdzi Tautu Savienības Padomē

pirmo reizi pieaicināta darboties līdzi viena no Baltijas valstīm, kas liecina,
ka ar Baltijas valstīm sāk nopietni rēķināties starptautiskā politikā.

īsumā raksturojot Latvijas līdzdalību Tautu Savienībā, jāapstājas pie
šādiem momentiem:

Minoritātu jautājums. lestājoties Tautu Savienībā, Latvijai, līdzīgi
pārējām Baltijas valstīm — Igaunijai un Lietavai — bija jāapņemas vienoties

ar Tautu Savienības Padomi par tā saucamos minoritātu līgumos ievesto

pamata principu attiecināšanu uz Latvijā dzīvojošām mazākuma tautībām.
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Mūsu minoritātu jautājums nāca vairākkārt Padomes dienas kārtībā. No

Latvijas puses iesniedza vairākus plašus memorandus, ar nolūku dot pareizu
ainu par šī jautājuma stāvokli un atspēkot nepareizo informāciju par apstāk-

ļiem Latvijā, ko Tautu Savienībai bija devuši Latvijai nelabvēlīgi noskaņoti
elementi. Pēc ilgākām sarunām toreizējais ārlietu ministrs, nelaiķis Z. A. Meiero-

vics valdības vārdā 1923. gada 7. jūlijā nodeva Tautu Savienības Padomei

deklarāciju, ar ko sarunas minoritātu lietās tika uzskatītas par izbeigtām.

1925. gada maijā pie Latvijas mazākuma tautībām piederošā bij.
muižnieku grupa iesniedza Tautu Savienībai sūdzību mūsu agrārreformas
lietā. Tā paša gada novembrī valdība nodeva Tautu Savienībai savu atbildi

uz to un, saskaņā ar Tautu Savienības procesa kārtību minoritātu lietās,
Padomes prezidents, pieaicinot vēl divus Padomes locekļus, sastādīja tā

saucamo triju vīru komiteju lietas izpētīšanai. Savā 1926. gada 8. jūnija sēdē

komiteja nāca pie slēdziena, ka Latvijas valdība nav pārkāpusi starptautiski

garantēto minoritātu aizsardzību, un ka sūdzībai nav dodams tālāks virziens.

Līdzi tam šī sūdzības lieta Tautu Savienībā uzskatāma par izbeigtu.

Atbruņošanās. Jau kopš savas, nodibināšanās Tautu Savienība sevišķu
uzmanību veltījusi atbruņošanās problēmas atrisināšanai. Šis jautājums stāvējis
ikkatras Tautu Savienības asamblejas degpunktā. Šai Tautu Savienības

darbības nozarei Latvija sekojusi ar sevišķu interesi. Latvija arī bija viena

no pirmajām valstīm, kas parakstīja 1924. gadā izstrādāto Ženevas protokolu
par drošības garantijām, šķīrējtiesu un atbrifņošanos. Pēc tam, kad izrādījās,
ka protokolam nav izredzes stāties spēkā, atbruņošanās jautājums Tautu

Savienībā pieņēmis jaunu virzienu. Tautu Savienībā nodibināta speciāla

atbruņošanās konferences sagatavošanas komisija, kas jau noturējusi
5 sesijas un izstrādājusi jaunas starptautiskas atbruņošanās konvencijas

projektu. Tautu Savienības VIII pilnsapulcē 1927. gada septembrī Latvijas

delegācijas vadītājs, ārlietu ministrs Cielens līdz ar citiem mazāko valstu

delegātiem noteikti izteicās par lielāku Tautu Savienības aktivitāti atbruņo-
šanās un drošības problēmas atrisināšanā un atbalstīja ierosinājumu atgriezties
pie tiem principiem, kas likti 1924. gada Ženevas protokola pamatā. Savu

atbalstu Latvija devusi arī Somijas ierosinātam projektam par financiālas

palīdzības sniegšanu valstīm, kurām uzbrukts.

Jāatzīmē, ka Latvija parakstījusi 1925. gadā izstrādāto starptautisko
konvenciju par ieroču, municijas un kara materiālu tirdzniecības kontroli

un protokolu attiecībā uz smacējošo gāzu un baktērioloģisko līdzekļu lietošanas

aizliegumu karā. Ar lielu interesi Latvija seko arī priekšdarbiem starp-
tautiskai konferencei par ieroču un kara materiālu privātās ražošanas kontroli.

Vispasaules ekonomiskā konference. Tautu Savienības darbībā saimnie-

ciskā laukā kā centrāls notikums minama 1927. gadā (no 4. līdz 23. maijam)
Zenevā noturētā vispasaules ekonomiskā konference, kurā ņēma dalību

184 delegāti un 200 eksperti no 50 valstīm, tai starpā arī Tautu Savienībā

neietilpstošās Ziemeļu Amerikas Savienotās Valstis un Padomju Krievija.
Arī Latvija konferencē piedalījās ar delegāciju 4 personu lielumā. Konferencei

iesniegts pārskats par Latvijas saimniecisko stāvokli. Plašās rezolūcijas, kas

sagrupētas 3 nodalījumos — tirdzniecība, rūpniecība un lauksaimniecība —

piesūtītas visām valstīm ar uzaicinājumu savā ekonomiskā politikā turpmāk
vadīties no konferences uzstādītiem principiem un praktiskiem ieteikumiem.
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Kā pirmais praktiskais solis vispasaules ekonomiskās konferences lēmumu

ievešanai dzīvē minama 1927. gada oktobrī Ženevā noturētā konference importa
un eksporta ierobežojumu un aizliegumu atcelšanai.

Satiksme un tranzits. Latvija ņēmusi dalību visās līdz šim noturētās

Tautu Savienības satiksmes un tranzita konferencēs. Pirmā no tām sanāca

Barselonā 1921. gadā. No tanī noslēgtām konvencijām Latvija parakstījusi
un ratificējusi: 1) konvenciju un statūtus par tranzita brīvību un 2) deklarāciju
par karoga lietošanas tiesības atzīšanu valstīm, kam nav jūras robežu. No

11 satiksmes un tranzita konferencē pieņemtām konvencijām (Ženevā,
1923.gadā) parakstīta, bet vēl nav ratificēta konvencija par dzelzceļu iekārtošanu

starptautiskai satiksmei. Pēdējā konferencē 1927. gada augustā, uz Latvijas

delegācijas ierosinājumu, pieņemta rezolūcija par satiksmes un tranzita brīvības

nodibināšanu, novēršot visus starptautiskas dabas šķēršļus, kas, kavējot satiksmi,
līdzi tam traucē arī ekonomisko dzīvi. Konferencē no Latvijas puses aizrādīja,
ka Latviju šai sakarībā tieši interesē Liepājas Romnu dzelzceļa lieta. Ar šīs

līnijas slēgšanu cieš ne tikai Latvijas un viņas kaimiņu intereses, bet arī

starptautiskā satiksme vispāri. Tuvākā laikā nodomāts iesniegt Tautu Savie-

nības satiksmes un tranzita organizācijai plašāku memorandu Liepājas
Romnu dzelzceļa lietā.

Pārvēlot Tautu Savienības pastāvīgās satiksmes un tranzita komitejas
nepermanentos locekļus (no 18 valstīm), 1927. gada konferencē no Baltijas
valstu grupas ievēlēja Latviju uz 4 gadiem. Baltijas valstu grupā oficiāli ieiet

4 valstis: Somija, Igaunija, Latvija un Lietava.

Satiksmes un tranzita organizācijas kārtējā darbība aptver šādas nozares:

kuģu tilpuma mērīšanas unifikācija, kalendāra reformas projekts, jūras krastu

apgaismošana un bojēšana, satiksmes izveidošana starp Ženevu un valstu

galvas pilsētām varbūtējos kara draudu gadījumos, zemesceļu satiksmes regu-

lēšana, ievedot vienotu signālizācijas veidu, kombinētu transportu noorgani-
zēšana, saskaņojot dzelzceļu, kuģniecības un gaiskuģniecības līnijas v. t. t.

1926. gadā noturēta starptautiska pasu konference, kas pieņēmusi veselu

rindu ieteikumu par pasu un vīzu formalitāti! vienkāršošanu. Izstrādāts arī

projekts par pasu izsniegšanu personām bez noteiktas pavalstniecības, kā arī

par sevišķu tranzitkartu izsniegšanu emigrantiem.

Krieva un armēņu bēgļu jautājums. Vairākas starptautiskas konferences

veltītas bēgļu problēmas atrisināšanai. Latvija pievienojusies 1922. gada 5. jūlijā
Ženevā noslēgtam nolīgumam par personas apliecību izsniegšanu (t. s. Nansena

pasu) krievu bēgļiem. Dota piekrišana vēlākam Tautu Savienības priekšlikumam
izsniegt līdzīgas apliecības arī armēņu bēgļiem. Latvija ņēmusi dalību arī

vēlākās bēgļu problēmai veltītās konferencēs, informējot Tautu Savienības

virskomisariātu bēgļu lietās par bēgļu stāvokli Latvijā un aktīvi darbojoties
līdzi bēgļu stāvokļa atvieglošanai.

Starptautiska palīdzības ūnija. 1927. g. jūlijā Ženevā nodibināta starp-
tautiska ūnija palīdzības sniegšanai katastrofās cietušām tautām. Noslēgta

starptautiska konvencija, kas normē ūnijas dibināšanu un ko arī Latvija jau

parakstījusi. Uz Latvijas delegāta ierosinājumu konference oficiāli un saistoši

deklārēja, ka ūnija sniegs palīdzību ne tikai aklu dabas spēku radītās katastrofās,
bet arī sociālās, kas cēlušās no kara un revolūcijas sekām.
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Higiēna. Higiēnas laukā savos pirmajos pastāvēšanas gados Tautu Savie-

nība sevišķu vērību piegrieza epidēmiju apkarošanai, kuras kā kapa sekas vēl

plosījās dažādos apvidos. Tautu Savienība organizēja valstu kopdarbību,
lai ierīkotu karantēnas, sniegtu palīdzību valstīm, kas pašas saviem spēkiem

nespēja cīnīties ar epidēmijām, un lai organizētu bēgļu atgriešanos dzimtenē.

Arī Latvijai Tautu Savienība izsniedza 6000 angļu mārciņas jūras karantēnas

izbūvei Liepājā.

Pie Tautu Savienības pastāvošā higiēnas organizācija izdara pētījumus

par dažādām slimībām (purva drudzi, vēzi, miega slimību, gripu v. 1.1.), par

bērnu mirstību, serumu un bioloģisko produktu standartizāciju, vienotas nāves

cēloņu nomenklātūras izstrādāšanu v. t. t. Tautu Savienība laiku pa laikam

sarīko starptautisku sanitārpersonāla apmaiņu, kurā vairākas reizes piedalī-

jušies arī speciālisti no Latvijas. Tāpat Latvijas pārstāvji ņēmuši dalību vai-

rākās higiēnas organizācijas sarīkotās speciālās konferencēs.

Starptautisko tiesību kodifikūcija. Kopš vairākiem gadiem pie Tautu Sa-

vienības darbojas ekspertu komiteja, lai veiktu priekšdarbus starptautisko tiesību

kodificēšanai un šai nolūkā sasaucamai kodifikācijas konferencei. Ekspertu

komitejas uzdevums ir noskaidrot, kādās starptautisko tiesību nozarēs iespē-

jams jau tagad izstrādāt vispārobligātoriskas normas, no kurām valstis varētu

vadīties savās savstarpīgās attiecībās. Par pietiekoši nobriedušiem kodificē-

šanai starptautisku konvenciju ceļā atzīti jautājumi: 1) pavalstniecība,

2) teritoriālie ūdeņi, 3) valstu atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti viņu

teritorijā dzīvojošiem ārzemniekiem, 4) diplomātiskās privilēģijas un imunitāte,

5) starptautisko konferenču vadīšanas kārtība, konvenciju noslēgšana un

rediģēšana, 6) laupīšana uz jūras, 7) jūras bagātību izmantošana. Pirmo

kodifikācijas konferenci sasauks Hagā, 1929. gadā.

Visos šais jautājumos Latvija jau devusi savu iepriekšēju atsauksmi.

1927. gadā Romā sācis darboties Tautu Savienības protektorātā nodibi-

nātais starptautiskais privāttiesību institūts.

Preses ekspertu konference. Lai veicinātu miera nostiprināšanu un atrastu

līdzekļus, kā iespaidot sabiedrisko domu šai virzienā, Tautu Savienība 1927. g.
sasauca starptautisku preses ekspertu konferenci, kurā piedalījās arī Latvijas
pārstāvis. Konference pieņēma veselu rindu ieteikumu par preses ziņu pārraidī-
šanas tarifu reducēšanu, telegramu šifrēšanu, laikrakstu abonēšanu pa pastu,
preses informāciju aizsardzību, atvieglojumiem žurnālistiem, cenzūru miera

laikā v. t. t.

T. S-bas periodiskie izdevumi. Tautu Savienība publicē dažādus perio-
diskus izdevumus speciālos jautājumos, no kuriem minami statistiskie biļeteni,
militārā gada grāmata, pārskati par lipīgo slimību kustību, maksājumu
bilances v. c. Šais izdevumos ietilpst arī ziņas par Latviju, ko iesūta ar

Ārlietu ministrijas starpniecību.

T. S-bas darbinieku viesošanās Latvijā. Latviju vairākkārt apmeklējuši
Tautu Savienības sekretāriāta izcili darbinieki: 1925. gadā Tautu Savienības

ģenerālsekretārs Sir Eric Drummond's ar T. S-bas sekretāriāta politiskās
sekcijas direktoru Mantoux; 1927. g. Starptautiskā darba biroja direktors Albert

Thomas. Vairākkārt Tautu Savienība komandējusi uz Latviju savus pārstāvjus,
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lai iepazītos ar apstākļiem Latvijā. Šādi apciemojumi jo ciešāk nostiprina
Latvijas attiecības ar Tautu Savienību un viņas vadošiem orgāniem.

No augšējā mēs redzam, cik plaša un tālejoša ir Tautu Savienības interese

un darbība starptautisko attiecību izveidošanā un konsolidēšanā. Viņas gal-
venais mērķis — bruņotu konfliktu novēršana, pasaules miera uzturēšana

un miera idejas nostiprināšana — atrod arvienu lielāku darbības apjomu un

modina jo dziļākas simpātijas visās pasaules tautās. — Šai lielajā Tautu Savie-

nības miera darbā sevišķi ir ieinteresētas mazās valstis, tāpēc Latvija līdz

šim ar tādu interesi un aktivitāti ņēmusi dalību Tautu Savienības darbā un arī

uz priekšu viņas līdzdarbība būs ne mazāka.

Informācijas darbība un kultūrālu sakaru izveidošana.

Ārzemju informēšanai par Latvijas apstākļiem jau no 1919. gada
Ārlietu ministrijā pastāvēja atsevišķs Informācijas departaments ar informā-

cijas birojiem Londonā, Parizē v. c. centros. 1920. g. augustā šo departamentu
līdz ar ārzemju birojiem likvidēja un šo iestāžu uzdevumu izpildīšanu nodeva

štata ziņā daudz mazākai Preses nodaļai, uzliekot ārzemju pārstāvībām par

pienākumu nodarboties arī informācijas laukā likvidēto biroju vietā.

Informācijas darbā arī piedalās visplašākos apmēros mūsu sabiedriskie

darbinieki, literāti, zinātnieki, mākslinieki, politiķi, tautsaimnieki, žurnālisti

un diplomāti, nākot talkā ar rakstiem, sastādot pārskatus un grāmatas par
dažādām dzīves nozarēm un arī izrādot Latviju saviem kolēģiem. Ar

tādu ierosmīgu kopdarbību iznākusi arī vesela rinda grāmatu par Latviju,
kas uzrakstītas kā iekšzemē, tā ārzemēs.

Pagājušos 10 gados saskatāmi vairāki dažādi posmi informācijas darbā.

Pirmais posms ir Latvijas dc jure atzīšanas laikmets, kad viss informācijas
aparāts strādāja šai virzienā. Pēc tam seko politiski saimnieciskais informā-

cijas laikmets. Jāpanāk Latvijas vārda parādīšanās nevien presē, bet arī

enciklopēdijās, vārdnīcās, skolas grāmatās v. c. Jāpamato teze, ka Latvija
ir centrālā valsts projektētā Baltijas valstu savienībā, un ka Latvijai kā

tranzitzemei savi patstāvīgi uzdevumi un misija. Tai pašā laikā jāatver
ārzemēm mūsu atjaunotie kūrorti un jāparāda mūsu garīgā seja. Vēsture,

ģeogrāfija, saimniecība, kultūra un valsts iekārta — tie ir tie temati, ko

šķetina Latvijas propaganda vēl šodien.

Pamatojoties uz plašiem piedzīvojumiem, 1925. gadā sastādīta sīka

instrukcija kā darboties pārstāvībām informācijas laukā. Preses nodaļā
ir ierīkots plašs izgriezumu archīvs, kurā krāj ārzemju avīžu un žurnālu rakstus

par Latviju. No šiem rakstiem var spriest, ka Latvija faktiski ir jau pazīstama
kā saimnieciskās, tā politiskās aprindās. Ja vēl gadās nepareiza adresēšana,
tad tas pats notiek Polijā, Igaunijā un Somijā. Galvenais, propaganda ir sistē-

mātizēta un pielietojamās metodes pilnīgi attaisnojušās.

Preses nodaļas tiešais uzdevums arvienu bijis rūpēties arī par Latvijas
pašreizējā stāvokļa pareizu apgaismošanu ārzemju presē, gan atkal par mūsu

preses un iestāžu informēšanu zīmējoties uz svarīgākām aktuālām parādībām

ārzemju saimnieciskā un kulturālā dzīvē, ciktāl tas stāv tiešā sakarā ar Latviju.
Šo uzdevumu nodaļa arī veic kopdarībā ar Latvijas diplomātiskām un konsu-

lārām pārstāvībām. Preses nodaļa palīdz arī interesentiem uz vietas iepazīties
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ar Latvijas apstākļiem, šim nolūkam jo plaši izlietojot lielo satiksmes resora

pretimnākšanu. Ārzemju preses informēšanai arī ārlietu ministri paši dod

laiku pa laikam intervijas Rīgā rezidējošiem ārzemju laikrakstu pārstāvjiem
un tiem speciālkorespondentiem, kas ierodas iepazīties ar Latviju. Preses

nodaļa bez grāmatām izdevusi un ierosinājusi izdot albumus, ģeogrāfiskas
kartes un diagramas, ko izdalījusi interesentiem gan tieši, gan atkal ar pār-

stāvību starpniecību. Šeit atzīmējams, ka Preses nodaļai ir savs fotogrāfijas

ateljē, kas atļauj plašākos apmēros izsūtīt skatus un klišejas. Informācijas
izdevumi attiecas galvenā kārtā uz mūsu saimniecisko, sabiedrisko un kultū-

rālo dzīvi, vēsturi, mākslu, valodu un kūrortiem. Ir gādāts arī par filmām

un diapozitīviem no Latvijas dzīves. Filmas:
„Ceļojums pa Latviju", „Rīgas

jūrmala", „Papīra, mežu un linu rūpniecība Latvijā", ~VI vispārīgie Latvijas
dziesmu svētki", preses filma v. c. izrāda vai nu ārzemju žurnālistiem un

interesentiem Preses nodaļas ierīkotā kinematogrāfā Rīgā, vai arī nosūta

mūsu pārstāvībām ārzemēs, — demonstrēšanai turienes publikai. Šīs filmas

pēdējos gados izrādītas Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Čekoslovaķijā,
Šveicē, Beļģijā, Francijā, Savienotās Valstīs. Tas pats sakāms par diapozi-

tīviem. Klišejas un fotogrāfiskus uzņēmumus izlietojušas pārstāvības pie
dažādiem rakstiem ārzemju presē, grāmatām vai ārzemju žurnālu speciāl-
numuriem par Latviju, kuru iznākusi valsts desmitgadu pastāvēšanas laikā

vesela virkne. Lielākie no tiem: „L'import. Exp. Belge" speciālnumurs,

„Das Volkermagazin", „Prager Presse", „The Agricultural World", „Central

Europe" v. c.

Periodiskie izdevumi. Bulduru konferences laikā izdotais „Bulletin",
kas iznāca 30 reizes, ievada šo darbības veidu. Kopš 1920. g. Preses nodaļa
izdeva kārtēju rotētu nedēļas biļetenu franču valodā: „Bulletin Economique
et Financier dc Lettonie", kas vēlāk iznāca iespiestā veidā kā ~Extraits
dc la Presse Lettonne" un beidzot ar „Journal dc Riga" nosaukumu. Parādoties

privātiem nedēļas pārskatiem un laikrakstiem, kā piem. ~Wirtschaftliche
Wochenschau aus Lettland", „The Riga Times" un „Rigaer Wirtschafts-

zeitung", Preses nodaļa pagaidām pārstrauca „Journal dc Riga" izdošanu.

Pārstāvību biļeteni. Lai padarītu informācijas darbu jo intensīvāku,

dažas pārstāvības, kā piem. sūtniecības Kaunā, Parizē, Romā, Varšavā,

ģenerālkonsulāti Londonā, Berlinē, Prāgā, Ņujorkā publicē savus gan nedēļas,

gan mēneša biļetenus, kas attiecas vispirmākārtā uz ekonomiskiem jautājumiem
un ko piesūta periodisko izdevumu redakcijām, tirdzniecības kamerām,

saimnieciskām organizācijām un interesentiem. Ārzemju laikraksti šīs ziņas
izlieto jo plaši. Biļetenus publicē vietējās valodās.

Pārstāvību ziņojumi. Pārstāvības piesūta Ārlietu ministrijai periodiskus
konsulārus, ekonomiskus un preses ziņojumus, ko preses nodaļa nodod tālāk

mūsujaikrakstu pārstāvjiem publicēšanai.

Latvijas draugu biedrības. Informācijas un starptautiskās tuvināšanās

nolūkos mūsu pārstāvības ārzemēs nodibinājušas Latvijas draugu biedrības,
kādas pastāv Stokholmā, Kauņā, Prāgā, Berlinē, Dancigā, Ženevā, Briselē,
Parizē. Šīs biedrības sarīkojušas daudzus priekšlasījumus un svinīgas sēdes,
it sevišķi Latvijas valsts proklamēšanas svētkos. Tā latvju tuvināšanas

komiteja Parizē panākusi stipendijas dažiem latviešu skolniekiem Turkuenas

licejā, kas arī tikušas izlietotas.
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Muzeji. Latvijas nodaļas ierīkotas Briseles Tekstil-, Kara- un Pālais

Mondial muzejā. Latvijas mākslinieku gleznas karājas Parizē — Luvrā,
Stokholmā, Tallinā, Kauņā.

Izstādes. Latvija 10 gados piedalījusies vairākās izstādēs gan oficiāli,

gan neoficiāli. Ārlietu ministrija ierīkojusi Latvijas nodaļas Lionas izstādē

1923. g.; sūtniecība Romā — Florences grāmatrūpniecības izstādē 1924. g.;
sūtniecība Parizē — Parizes dekoratīvās un lietišķās mākslas izstādē 1925. g.;
sūtniecība Londonā 1925. g. tautas kostīmu izstādē. Latvija piedalījusies arī

Ķelnes preses izstādē 1928. g., un sūtniecība Parizē ierīkojusi mūsu nodaju
Parizes starptautiskā lauksaimniecības izstādē 1928. g. Tautas kostīms

Anglijā saņēma II godalgu un daudzas godalgas piešķirtas Dekor. mākslas

izstādes dalībniekiem.

Priekšlasījumi. Mūsu pārstāvības Amerikā, Beļģijā, Francijā, Vācijā,
Čekoslovaķijā, Zviedrijā, Somijā, Polijā sarīkojušas daudzus priekšlasījumus

par Latviju, pievelkot šai darbā nevien ārzemju literātus un zinātniekus,
bet arī zinātniekus un lektorus no Latvijas. Daži no šiem priekšlasījumiem,
kā prof. Pergameni (Briselē), iznākuši sevišķās grāmatiņās.

Māksla. Ārlietu ministrija ir bijusi palīdzīga mūsu māksliniekiem

piedalīties vairākās mākslas izstādēs ārzemēs, kā piem. Stokholmā, Briselē,

Kauņā, Tallinā, Parizē, Prāgā. Latvijas propagandu ārzemēs veicinājis arī

Reitera kora brauciens uz Stokholmu, Londonu, Parizi, Prāgu, Varšavu un

mūsu Nacionālās operas kora viesošanās Berlinē. Mūsu dziedātāji (Kaktiņš,
Vētra, Rebane, Brechman-Štengele) uzstājušies ar panākumiem vairākos

priekšnesumos ārzemēs. Latviešu lugas tulkojumā izrādītas Londonā, Briselē,

Prāgā. Mūsu daiļliteratūras darbi ievietoti vairākos starptautiskos izdevumos

un ārzemju presē. Mūsu labākās noveles ievieto ikgadus, no 1923. g., R. Eatona

krājumā ~The best Continental Short Stories".

Valodnieciskie darbi. Pēdējos gados izdotas ar Ārlietu ministrijas
piepalīdzību vairākas latviešu valodas mācības grāmatas sveštautiešiem.

No tām še minēsim bij. Savienoto Valstu sūtņa Kopenhāgenā Dr. phil. John
Dynley Prince ~Practical Grammar for the Lettish Language for the use

of Students", bij. Francijas sūtņa Latvijā Charles Barret un prof.Dr. E.Blesses

~Petite Grammaire Lettonne ā l'usage des ētrangers". Bez tam iznākusi

latviešu valodas mācība čekiem un Hanuša Etnera čeķu un latvju vārdnīca

(Slovniček Česko-Lotyšsky) un mazais ~Metoula" Sprachfūhrer.

Kongresi. Mūsu pārstāvji reprezentējuši Latviju daudzos zinātniskos,
sabiedriskos v. c. kongresos un starptautiskos institūtos.

Ģeogrāfiskas kartes. 1927. un 1928. g. caur mūsu pārstāvībām izsūtīti

vairāk kā 10000 eksemplāru Latvijas ģeogrāfiskas kartes ar franču, vācu un

angļu tekstiem dažādiem ģeogr. institūtiem, biedrībām, izdevniecībām,

skolām, bibliotēkām. Tāpat kārtīgi papildina ārzemju bibliotēkas ar mūsu

attiecīgiem ģeogrāfiskiem izdevumiem.

Sports. Mūsu pārstāvības bijušas pēc iespējas piepalīdzīgas arī mūsu

sportistiem viņu braucienos uz ārzemju sacīkstēm.
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Saimniecisko līgumu komisijas darbība.

Ārlietu ministrija arvienu vislielāko vērību piegriezusi Latvijas eksporta
paplašināšanai, meklējot pēc tirgiem, atvieglojot mūsu kuģniecību un gādājot
par labvēlīgām muitām un citiem izdevīgiem noteikumiem. Vispirmā kārtā

te minami saimnieciskie līgumi kuru sagatavošanai pie ministrijas pastāvēja
Saimniecisko līgumu komisija. Šī komisija izauga no Latvijas valdības

ieceltas delegācijas muitas ūnijas ievešanai ar Igauniju. Pagaidlīgums par

ekonomisko un muitas savienību starp Latviju un Igauniju, kas parakstīts
Tallinā 1923. g. 1. novembrī, bija pēc skaita trešais Latvijas noslēgtais saim-

nieciskais līgums (pirmais — ar Čekoslovaķiju — parakstīts 1922. g. 7. oktobrī;
otrais — ar Lielbritāniju — 1923. g. 22. jūnijā).

Uz minētā 1923. g. 1. novembra pagaidlīguma 7. panta pamata Ministru

Kabinets 1923. g. 11. novembrī iecēla Latvijas delegāciju muitas tarifu

saskaņošanai ar Igauniju, kam jānotiek Saeimas deputāta K. Ulmaņa priekš-

sēdībā, kurā iegāja kā locekļi: R. Bīlmans, J. Hahns, Arv. Kalniņš, Ringolds
Kalnings, V. Salnais un F. Trasuns, bet kā sekretārs V. Munters.

Sava uzdevuma veikšanai delegācijai nācās ļoti sīki iepazīties ar Latvijas
muitas politiku, muitas tarifiem, izpētīt ārējās tirdzniecības raksturu un vir-

zienus un vispār iedziļināties valsts saimniecības un ekonomiskās politikas

pamatos. Ar šo sakarā Ārlietu ministrija, kam delegācija bija tieši padota,
sāka pieprasīt delegācijas atsauksmes dažādos saimnieciskos jautājumos,
it sevišķi ievērojot dienas kārtībā stāvošos tirdzniecības līgumus.

Vispirms Ministru Kabinets 1925. gada 20. augustā delegācijai uzdeva

izstrādāt projektu un vest sarunas tirdzniecības līguma noslēgšanai ar Lietavu.

Tā paša gada decembrī delegācijai uzdots vest sarunas par tirdzniecības pa-
gaidlīgumu ar Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm un par tirdzniecības

līgumu ar Poliju.

Tā kā pēc Latvijas delegācijas 1925. g. 6. martā Igaunijas valdībai ie-

sniegtā memoranda radās vajadzība revidēt līgumu par muitas ūniju ar Igauniju,
tad delegācijas tiešā darbā

— tarifu ūnifikācijā — iestājoties pārtraukumam,
Ministru Kabinets atrada par lietderīgu uzdot viņai arī sarunu vešanu par
jaunu muitas ūnijas līgumu ar Igauniju un tam līdz ar savu 1926. g. 9. februāra
lēmumu pārdēvēja delegāciju par Saimniecisko līgumu komisiju;
pēdējā, tāpat kā līdzšinējā delegācija, ir padota ārlietu ministram. Ar to

pašu Kabineta lēmumu komisijai uzdeva sagatavot saimniecisko līgumu ar

PSRS un arī turpmākos Latvijas tirdzniecības līgumus ar ārvalstīm.

Vēl tai pašā gadā (1926. g. 12. okt.) Saimniecisko līgumu komisijai uzticēja
priekšdarbus līgumiem ar Grieķiju, Jugoslaviju, Bulgāriju, Rumāniju un Turciju.

Ar Ministru Kabineta lēmumu 1927. g. 7. janvārī komisijas sastāvu

paplašināja, viņa ieejot cx officio ārlietu ministram un finanču ministram un

vienamjaunam loceklim. Komisijas vadībucx officio uzdeva ārlietu ministram

(F. Cielēnam) un pieaicināja kā pastāvīgus ekspertus Ārlietu ministrijas ģenerāl-
sekretāru, finanču ministra biedru, Valsts saimniecības departamenta un Mui-

tas departamenta direktoru.

1927. gada pirmajā pusē Komisija galvenā kārtā nodarbojās ar Latvijas un

PSRS tirdzniecības līguma sagatavošanu. 5. februārī nobeidza muitas ūnijas
līgumu ar Igauniju, 25. februārī — tirdzniecības līgumu ar .Grieķiju.
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Pēc Latvijas un PSRS līguma parakstīšanas (2. jūnijā) komisija ņēma
dzīvu dalību pie jauna muitas tarifa izstrādāšanas un Latvijas tirdzniecības

līgumu politikas pamatprincipu noteikšanas.

1927. g. otrā pusē sagatavoja tirdzniecības līguma tekstu ar Poliju, bet

tā kā neizdevās novērot domstarpības par Lietavas klauzulu, uz kūpas pastā-

vēja no poju puses, radās vajadzība pēc pagaidu nolīguma, kas nokārtotu vis-

maz muitas attiecības starp abām zemēm. To arī veica un nolīgumu parakstīja
1927. g. 22 decembrī.

1928. g. komisija nodarbojās ar saimniecisko attiecību nokārtošanu

ar Igauniju (pagaidlīgums parakstīts 25. martā), Amerikas Savienotām Valstīm

(draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līgums parakstīts 20. aprilī),

Turciju (līgums parakstīts Angorā 28. maijā), Jugoslaviju (līgums parafēts

Belgrādē 11. jūnijā) un Bulgāriju (nošu apmaiņa notika Sofijā 22. jūnijā).

Sagatavošanas stadijā atrodas līgumi ar Lietavu, Rumāniju, Spāniju

un Argentīnu.

Starptautiskie līgumi.

Kopš Latvijas neatkarības izsludināšanas noslēgti ar ārvalstīm 209 daèâdi

līgumi, konvencijas u. t. t., kas sadalās:

a) pêc parakstīšanas (vai pievienošanās) gada:

1919. gada I

- 1920.
.,

13

1921.
„

41

1922.
.

18

1923. 14

1924.
..

29

1925.
,.

.33

1926.
,.

........
17

1927.
,

29

1928.
„

(1. I.—I. Vil.).. 14

Kopā.
. .

209

d) pêc satura:

Līgumi bêglu, optantu un kara gūstekņu lietas 8

,,
sakara ar starptautisko darba organizāciju 21

,,
saimnieciskie 31

,,
juridiskie 20

,,

konsulārie 3

,,
par noziedznieku ixdcànu 9

,,
pasta, telegrata un telefona lietās 25

,,
politiskie 10

,,

robeêu lietas 15

,,

satiksmes lietas 22

,,
sanitārie 5

,,
tirdzniecības un kuģniecības 22

,,
sociālas apgādības lietas 3

arbitraèas 5

„
daêäda rakstura 10

Kopa. . .

209



Tirdzniecības un kuģniecības līgumi Latvijā noslēgti uz 1928. gada
1. jūliju ar šādām valstīm: 1) Čekoslovaķiju, 2) Lielbritāniju, 3) Igauniju,

4) Ungāriju, 5) Holandi, 6) Austriju, 7) Norvēģiju, 8) Somiju, 9) Franciju,

10) Dāniju, 11) Islandi, 12) Šveici, 13) Zviedriju, 14) Japānu, 15) Beļģiju,
16) Itāliju, 17) Amerikas Savienotām Valstīm, 18) Vāciju, 19) Igauniju,

20) Grieķiju, 21) Padomju Sociālistisko Republiku Savienību, 22) Igauniju,

23) Poliju, 24) Amerikas Savienotām Valstīm, 25) Turciju un 26) Bulgāriju.
Ar četrām pēdējām valstīm parakstīti, bet nav vēl stājušies spēkā.

Latvijas noslēgtie līgumi ar ārvalstīm pēc līgumslēdzējām
pusēm sadalās:

Austrija 2

Afganistāna 1

Beļģija 2

Bulgārija 1

Čekoslovaķija 3

Dānija 1

Francija 2

Grieķija 1

Holande 1

Igaunija 42'

Itālija 2

Islande 1

Japāna 2

Lielbritānija 7

Lietava 26

Norvēģija 4

Polija 10

PSRS 18

Somija 9

Starpt. Darba birojs .... 20

Starptautiskas konvencijas.. 45

Šveice 1

Turcija 2

Ukraina 4

Ungārija 2

Vācija 12

Vatikāns 1

Z.-A. S. Valstis 10

Zviedrija .

5

Kopā ...

237

Pēc šī saraksta līgumu kopskaits (237) iznāk lielāks nekā faktiski noslēgto
līgumu skaits (209) tamdēļ, ka šai sarakstā daži līgumi atkārtojas vairākas

reizes, proti tādi, ko Latvija parakstījusi kopīgi ar 2—3 citām valstīm. Šie

pēdējie līgumi neietilpst Starptautisko konvenciju kategorijā.

Ministrijas iekārta.

Latvijas republikas tapšanas sākumā, kad tās izcīnītājiem un pirma-
jiem vadoņiem bija jāpieliek vēl lielas pūles, lai iegūto brīvību un valsts

neatkarību nostiprinātu un lai panāktu Latvijas uzņemšanu citu valstu

81



82

saimē un tās tiesisku atzīšanu, viena no galvēnām valsts dzīves funkcijām
bija aktīva sakaru nodibināšana ar ārvalstīm. Šai nolūkā noorganizēja
Ārlietu ministriju ar vairākiem departamentiem un daudzām nodaļām, lai jo
rosīgāki varētu veikt lielo darbu. Sevišķi plaši tamdēļ arī bija politiskais
un informācijas departaments. Pirmais veica mūsu diplomātisko un politisko
sakaru nodibināšanu ar ārvalstīm. Tā kā Latvija ārzemēs bija vēl maz pa-

zīstama, tad pirmajos tās tapšanas gados liela loma piekrita plašai un pareizai

informācijai par mūsu zemes stāvokli un nozīmi. Šim nolūkam Ārlietu

ministrija nodibināja atsevišķu Informācijas departamentu ar informācijas
birojiem ārzemēs.

Ārlietu ministrijas lielais iekšējās darbības iekārtas darbs piekrita

Administrātīvi-juridiskam departamentam. Šī departamenta kompetencē

ietilpst tiešu sakaru uzturēšana ar Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko

korpusu un konsuliem; starpniecība starp ārvalstu diplomātiskām pārstāvībām
un Latvijas pārējām ministrijām; ceremoniāls un tā saucamās protokola

funkcijas; juriskonsultācija, konsulārais darbs, pārstāvību noorganizēšana un

instruēšana; bez tam departamenta pārziņā atrodas galvenais archīvs,

ekspedīcija ar diplomātisko kurjeru sekciju un visa pārējā darbība attiecībā

uz administrātīvās dabas jautājumiem.

Pēc vairākkārtīgiem pakāpeniskiem pārgrozījumiem ministrijas tagadējā
iekārta ir šāda:

Ārlietu ministrs.

Ģenerālsekretārs, kas izpilda pastāvīga vice-ministra funkcijas.
1. Administrātīvi-juridiskais departaments, kura priekšgalā ir direktors,

kas reizē ar to ir ģenerālsekretāra palīgs.
Šai departamentā ietilpst šādas nodaļas:

a) administrātīvā un protokola nodaļa,

b) archīva un šifru nodaļa,

c) juridiskā nodaļa,

d) saimniecības un finanču nodaļa.

2. Politiskais departaments sadalās šādās nodaļās, kas tieši padotas
ministram resp. ģenerālsekretāram (politiskā departamenta direktora

posteņa nav):

a) Baltijas valstu nodaļa,

b) austrumu nodaļa,
c) rietumu nodaļa ar Tautu Savienības sekciju,
d) preses nodaļa.

Kā redzams, tad ministrijas iekārta taupības nolūkā ir stipri vienkāršota.

Jāpiezīmē, ka pasu nodaļa no 1926. g. 1. apriļa pārcelta uz lekšlietu ministriju.

Ārlietu resora personāls. Sākot ar 1920. g. darbinieku skaits ārlietu

resorā pastāvīgi samazinājies. Tā 1920. g. 1. pusē centrā bija 144 ierēdņi,
1921. g. — līdz 1922. g. 87 ierēdņi un 1926. g. 1. janvārī —70 ierēdņi.
Sakarā ar pasu nodaļas pārcelšanu uz lekšlietu ministriju (1926. g. 1. aprilī)

ierēdņu skaits centrā 1927. g. 1. janvāri paliek tikai 61. Ārī 1928. g. 1. janvārī

un 1. jūlijā —61 ierēdnis.

Arī pārstāvību darbinieku skaits pakāpeniski samazinājies. 1921. g.

bija 117 štata darbinieku un 1922. g. 1. janvārī — 95 štata un 86 brīva
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līguma darbinieku, kopā 181 darbinieks, kamēr 1928. g. 1. janvārī pār-
stāvību ierēdņu skaits ir pavisam 86 (44 štata un 42 brīva līguma resp.

ārštata ierēdņu).

Pārstāvības ārzemēs. Ārlietu resora darbība norit kā centrā, tā arī

pārstāvībās ārzemēs — sūtniecībās un konsulātos. Jo lielāks kādai valstij
ir tās pārstāvību tīkls, jo plašāku darbību tā var attīstīt, veicinot savas zemes

politisko un saimniecisko attīstību un nostiprināšanos. Tamdēļ arī visām

vecām valstīm, netikvien lielvalstīm, bet arī tādām, kūpas var pieskaitīt

pie mazām valstīm, pārstāvību skaits, salīdzinot ar Latviju, ir daudzkārt

lielāks. Tā piem. Zviedrijai ir 20 sūtniecības, 20 ģenerālkonsulāti, 149 kon-

sulāti, 428 vice-konsulāti, pavisam kopā 620 pārstāvības. Dānijai ir 20 sūt-

niecības, 16 ģenerālkonsulāti, 127 konsulāti, 383 vice-konsulāti, kopā 591

pārstāvība. Norvēģijai ir 23 sūtniecības, 25 ģenerālkonsulāti, 152 konsulāti,
404 vice-konsulāti, kopā 616 pārstāvības.

Turpretim Latvijai, kurai vajadzēja netikai radīt no jauna visu valsts

aparātu, bet arī atjaunot kapa laikā izpostītās dzimtās druvas, rūpniecību,
tirdzniecību v. t. t., jāapmierinās pagaidām ar samērā mazāku budžetu

ārlietu resora vajadzībām, jo pārstāvību uzturēšana izmaksā dārgi.

Apskatīsim īsumā Latvijas pārstāvību tīkla attīstības gaitu.

Jau pašos pirmajos gados (1919.—1921.) kaimiņvalstīs un lielākos pasaules

politiku noteicošos centros nodibināja sūtniecības. To skaits palicis tagad
apm. tāds pat kā agrāk. Likvidētas tikai dažādas komisijas, kam bija pa-
gaidu raksturs, proti: bēgļu un mantu reevakuācijas un optācijas komisija.
Tādas komisijas bija noorganizētas Maskavā, Pēterpilī un Chapkovā. Likvidēti

daži konsulāti Krievijā (Ņ. Novgorodā, Omskā, Vladivostokā). Totiesu

vispārējais konsulātu (sevišķi goda konsulātu) skaits sistēmātiski pieaudzis,
galvenā kārtā pēdējos 3 gados: 1925. g. 1. janvārī bija pavisam 88 pār-
stāvības, bet 1928. g. 1. oktobrī jau 187. Izskaidrojams tas_ ar to, ka pār-
stāvību tīkla izveidošanai 1924. g. beigās un 1925. g. sākumā Ārlietu ministrija
saziņā ar mūsu pārstāvjiem ārzemēs uzmeta Latvijas pārstāvību tīkla projektu.
Lai iepazīstinātu saimnieciskos resorus un organizācijas ar minēto projektu
un varētu ievērot pēdējo vēlēšanos, galīgi noorganizējot pārstāvību tīklu,

ministrija 1925. g. 21. februārī sasauca apspriedi no saimniecisko resoru un

organizāciju pārstāvjiem. Apspriežot projektu, to ar nedaudz papildinā-
jumiem vienbalsīgi pieņēma, pēc kā paredzēja nodibināt ap 225 pārstāvību.

Kā redzams no zemāk minētās tabulas, pārstāvību pieaugums krīt

gandrīz pilnīgi uz goda konsulātiem, kam lai gan ir zināmi trūkumi,
salīdzinot ar karjēras pārstāvībām, totiesu to uzturēšana neapgrūtina valsts

budžetu. Atrast piemērotu goda konsulu nav viegli. Kandidātu izvēlē

goda konsula amatiem ministrija piegriež vislielāko vērību, lai attiecīgā
persona butu spējīga netikai attīstīt un veicināt tirdznieciskos un saimnieciskos

sakarus, bet pēc sava stāvokļa sabiedrībā varētu attīstīt plašu propagandu
par Latviju. Priekšroka tiek dota Latvijas pilsoņiem, vai atkal tiem kandi-

dātiem
L

kas citos līdzīgos apstākļos amatu ar mieru uzņemties, algojot minist-

rijas sūtītu sekretāru no saviem līdzekļiem un iemaksājot visus konsulāros

ienākumus valsts kasē; tālāk tādiem kandidātiem, kas, lai gan sekretāru ne-

algo no saviem līdzekļiem, bet no konsulāriem ienākumiem atsakās par labu

Latvijas valsts kasei.
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Latvijas pārstāvību skaits ārzemēs 1928. g. 1. oktobrī ir šāds:

Karjēras pārstāvības:

Sūtniecības
.

— (Berlinē, Briselē, Helsinkos, Kauņā, Londonā,

Maskavā, Parizē, Romā, Stokholmā, Tallinā,

Varšavā) 11 I

Pastāvīgā delegācija
Tautu Savienībā — (Ženevā) 1

Ģenerālkonsulāti — (Berlinē, Ļeningradā, Londonā, Ņujorkā, Prāgā) 5

Konsulāti — (Dancigā, Hamburgā, Karalaučos, Klaipēdā,

Šauļos, Valkā, Vitebskā) . .
7

Kopā
. .

24 -j
Goda pārstāvības:

Ģenerālkonsulāti 5

Konsulāti 77

Vicekonsulāti 82

Kopā.
.

164 164

Visas pārstāvības kopā ...
188

Visvairāk goda pārstāvību Latvijai ir Lielbritānijā un dominijās; tad

Vācijā, Amerikā, Zviedrijā, Somijā, Francijā, Norvēģijā.

Pēc sava skaita goda pārstāvības uz atsevišķām valstīm sadalās šādi:

Lielbritānijā 41

Dominijās — Kanāla salās: Džersī; Vidus jūrā: Gibraltārā, Maltā;
Palestīnā: Jeruzalemē; Āfrikā: Bulavaio, Durbanā,

Johannesburgā; Indijā: Madrasā, Kolombo; Kanādā:

Halifaksā, Montrealā, Vankuverā, St. Džonsā; Dienvidus-

Amerikā: Džordžtaunā (Demerarā), Kingstonā (Jamaikā),

Port-of-Spainā (Trinidadē), St. Džordžā (Grenadā);

Austrālijā: Adelaidē, Auklandē (Jaunzēlandē) 19

Vācijā 14

Amerikā (Amerikas Savienotās Valstīs, starp citu arī Honolulā, Havajas
salās) 13 I

Zviedrijā * 13

Somijā 11

Francijā 9

Norvēģijā ......

7

Dānijā 5

Itālijā .
.*

. . .
.

T 4

Beļģijā : 3

Holandē 3

Polijā 3 ļ
Rumānijā 3

Bulgārijā 2

Čekoslovaķijā .-
2

Grieķijā . .
2

Argentīnā 1

Dienvidslāvijā 1

Igaunijā ■..
1
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Japānā 1

Ķīnā 1

Kūbā v-Vv'.,. 1

Luksemburgā . 1

Portugālē 1

Šveicē
... .

1

Ungārijā 1

Kopš 1925. g. Ārlietu ministrijas konsulārais dienests dabūjis savu

satversmi ar konsulārā reglamenta izdošanu, pēc kā bija sajūtama vajadzība

jau ilgāku laiku. Bij. Krievijas konsulārais ustavs, ar kuru līdz tam tika regu-

lēta konsulārā darbība, bija novecojies, un vēl priekš pasaules kara Krievijas
ārlietu ministrija stājās pie tā pārstrādāšanas. Minētais ustavs, izdots Krie-

vijas apstākļos, arī nebija piemērots Latvijas konsulārā dienesta īpatnībām.
Latvijas konsulāro reglamentu izdodot, ņemta vērā jaunākā likumdošana un

prakse konsulārā nozarē ārvalstīs, kā arī mūsu pašu vairākgadīgie novērojumi.

Sakarā ar jaunā konsulārā reglamenta izdošanu izstrādāts un 1925. g.
1. aprilī ievests dzīvē jauns konsulārais tarifs. Salīdzinot ar agrāko, jaunā
tarifa nomenklātūra ir daudz plašāka un aptver arī tādus konsulāros darī-

jumus, kas agrākā tarifā nemaz nebija paredzēti. Konsulāro tarifu izstrādājot,
ņemta vērā Vakareiropas prakse un paraugs.

Goda konsulu vajadzībām uz konsulāro darbību attiecošos materiālus

departaments pārtulkojis angļu, franču un vācu valodā.

Laiku pa laikam ministrija izdara visu galveno pārstāvību inspekciju,
ar ko iegūst vispārīgu salīdzinošu iespaidu par sūtniecību un konsulātu darbību,
to trūkumiem un nepilnībām. Pa lielākai daļai trūkumi un nepilnības, kur tādi

bijuši, novērsti ar instrukcijām un apkārtrakstiem. Šādas inspekcijas paredzēts
izdarīt katru gadu, jo redzot uz vietas vienu otru nepilnību un trūkumu darbībā,
to vieglāki novērst, kā arī pārstāvjiem dota iespēja daudzus jautājumus no-

skaidrot inspekcijā uz vietas.

Pārstāvību darbība.

Latvijas pastāvošo ārzemju pārstāvību darbība ir ļoti plaša; tā izpaužas
no vienas puses Latvijas kā valsts, no otras — mūsu pilsoņu daždažādu interešu

aizstāvēšanā. Bez sava tiešā diplomātiskā un politiskā darba pārstāvības
piegriež jo lielu vērību kā saimnieciskai, tā arī kulturālai informācijai, cik to

atļauj katrreizējie apstākļi un ierobežotie līdzekļi. Izdod sevišķus biļetenus par

Latvijas lauksaimniecību, rūpniecību v. t. t. un piesūta tos laikrakstiem,
saimnieciskām organizācijām; veicina speciālnumuru sastādīšanu, apgādājot
tos ar ilūstrācijām, rakstiem un materiāliem par Latviju, notur priekšlasījumus
par Latvijas vēsturi un dzīves apstākļiem v. t. t., v. t. t.

Lielu darbu pārstāvībām deva un dod vēl tagad pavalstniecības lietas.

Pavalstniecības lietu regulēšanai Latvija noslēdza optācijas konvencijas ar

Padomju Krieviju un Ukrainu, ar Lietavu un ar Igauniju, lai palīdzētu kara

sākumā svešumā aizklīdušiem bēgļiem atgriezties dzimtenē un, cik iespējams,
pārvest arī savu mantu. Ārlietu ministrijai nācās ņemt dalību arī to pilsoņu
pavalstniecības nokārtošanā, kas, atrazdamies ārzemēs, sevišķi jūrnieki, nebija

paspējuši pavalstniecības likuma 2. pantā paredzētā termiņā izņemt Latvijas
pases.
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Latvijas pilsoņu interešu aizstāvēšanu Ārlietu ministrija arvienu uzskatī-

jusi par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem.

Lielu darbu veic mūsu pārstāvības, izpalīdzot mūsu valsts iestādēm,
sabiedriskām un saimnieciskām organizācijām un privātpersonām dažādu

uzdevumu izpildīšanā un sakaru nodibināšanā ar turienes iestādēm, firmām

un organizācijām. Tāpat personas un grupas, kas brauc zinātniskos nolūkos

uz ārzemēm, kā mūsu augstskolas mācības spēki, mākslinieki, žurnālisti, stu-

denti, atrod mūsu pārstāvībās ārzemēs pretimnākšanu, vajadzīgos norādījumus
un dažreiz pat materiālu pabalstu. Tiem pilsoņiem, kam ārzemēs nākas ciest

no turienes tiesu un administrātīvām iestādēm, mūsu pārstāvības izrāda va-

jadzīgo juridisko palīdzību. Ostu pilsētās mūsu konsuli izšķir un nokārto

konfliktus uz Latvijas kuģiem.

Tālāk ministrijai un pārstāvībām diezgan bieži nākas sniegt Latvijas

pilsoņiem atbalstu vīzu dabūšanā izceļošanai uz ārzemēm, kā arī uzturas termiņa

pagarināšanai. Tas izskaidrojams ar to, ka dažas valstis neizrādīja mūsu

pilsoņiem vajadzīgo pretimnākšanu, lai gan bija noslēgti nolīgumi.

Ministrijai nākas arī būt starpniecei dažādu dokumentu apgādāšanā
vai izprasīšanā no ārzemju iestādēm. Sevišķi daudz šādu lūgumu bija at-

tiecībā uz PSRS. Arī koroborācijas dokumentu izgādāšana no Lietavas un

Igaunijas iestādēm uz pierobežas īpašumiem, tāpat pensiju un apdrošināšanas

prēmiju izgādāšana prasīja samērā daudz laika. Visbiežāki pensiju lietas

nācās vest ar Ziemeļ-Amerikas Savienotām Valstīm un ar Lielbritāniju, kas

pienācās Latvijas pilsoņiem par piedalīšanos pasaules karā šo valstu bruņoto

spēku sastāvā.

Lai atvieglotu daudzās formālitātes, kas sevišķi pēckara gados radušās,

izceļojot un uzturoties ārzemēs, Latvija vienojusies ar šādām valstīm par sav-

starpīgu iebraukšanas un izbraukšanas vīzu atcelšanu:

1) Igauniju no 1925. g. 1. decembra

2) Itāliju „
1926.

„
1. jūlija

3) Somiju
„

1927.
~

1. jūnija
4) Austriju

„
1927.

„
1. jūlija

5) Vāciju „
1928.

„
1. jūlija.

Budžets un saimniecība.

leņēmumi. Kā zināms, visās valstīs Ārlietu ministrijas izdevumi ir stipri
lielāki par tās ieņēmumiem. Viscaur katru gadu valsts kase piemaksā ārlietu

resora uzturēšanai lielākas vai mazākas sumas_. Sakarā ar pasu vīzām, kas, sākot

pasaules karu, bija ievestas visās valstīs, Ārlietu ministrijas ieņēmumi bija
viscaur auguši, salīdzinot ar priekškara laikmetu. Pēdējos gados pastāv
tendence atcelt atkal pasu vizēšanu; vairākās valstīs vīzas jau atceltas; sa-

karā ar to samazinās arī ārlietu ministriju ieņēmumi. Tā piem. Vācijā
1925. g., kad vīzas vel nebija atceltas, ārlietu ministrijas ieņēmumi līdzinājušies
33% no ministrijas izdevumiem, bet 1926. g., pēc vīzu atcelšanas ar lielāko

daļu valstu, tikai — 7,4%. Tāpat Šveicē ārlietu resora ieņēmumi līdzi-

nājušies: 1924. g. — 220/0 ,
bet 1926. g. — 12% no ārlietu resora izdevumiem.

Arī mūsu kaimiņu valstu ārlietu resora ieņēmumi bijuši mazi: Lietavā 1927. g.
— 31% no izdevumiem; Igaunijā vēl mazāki, 1927. g. — 9,4%.
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Latvijā ārlietu resora vadība darījusi visu iespējamo, lai paceltu Ārlietu

ministrijas ieņēmumus. 1925. g. izstrādāja un apstiprināja jauno konsulāro

tarifu, ar ko pieauga konsulārie ieņēmumi; tomēr no otras puses ārlietu resora

ieņēmumi ir atkal samazinājušies ar: a) ārzemju pasu nodaļas pārvietošanu uz

lekšlietu ministriju, kur 1926./27. b. g. bija ieņemts pasu nodevu Ls 199.438; šīs

nodevas tagad ietilpst lekšlietu m-jas ieņēmumos; b) vīzu nodevu atcelšanu

ar dažām valstīm; c) apgrūtinātu pilsoņu izbraukšanu no dažām mūsu kai-

miņu valstīm un d) ceļotāju novirzīšanos pa citiem taisnākiem ceļiem.

Ārlietu ministrijas ieņēmumi pēdējos gados, pēc valūtas stabilizēšanas, ir šādi:

Budžeta gads leņemts Ls
KādsO/o no tā paša

& - gada izdevumiem

1921./22 517.909 240/0
1922./23 731.975 330/0
1923./24 943.988 480/0
1924./25 1.014.124 48%
1925./26 1.393.650 60%
1926./27 898.309 330/

0

1927./28 756.367 28%

Izdevumu budžets. Ārlietu ministrijas izdevumu budžets sadalās divās

daļās: centra un pārstāvību izdevumos. Pirmajā daļā ietilpst ministrijas iz-

devumi Rīgā, dalības nauda Tautu Savienībai, starptautisko delegāciju un

konferenču izdevumi un tie pārstāvību izdevumi, kurus centrālā iestāde

pārstāvībām atlīdzina pēc vajadzības. Šie izdevumi ir pārstāvību darbinieku

komandējumu un pārcelšanās izdevumi, informācijas sumas un pabalstu
kredīti Latvijas trūcīgiem pilsoņiem ārzemēs.

Otrā daļā ietilpst tie pārstāvību ārzemēs izdevumu krediti, kas atrodas

pārstāvju tiešā rīcībā un vajadzīgi sūtniecību un konsulātu uzturēšanai:

darbinieku algas, pārvaldes izdevumi, saimniecības izdevumi (telpu īre, apku-
rināšana, apgaismošana, aptīrīšana v. tml.), inventāra jauniegādāšanas kre-

diti un krediti reprezentācijas izdevumiem.

Centra izdevumu budžeta attiecības pret pārstāvību budžetu. Pēdējos
3 budžeta gados un tekošā gadā atvēlētās izdevumu budžeta sumas, salīdzinot

centra un pārstāvību kreditus, ir šādas:

Centra izdevumiem un rīcībā Pārstāvību rīcībā Kopā

1925. /26. b. g. Ls 697.407 jeb 30,40/0
Ls 1.596.403 jeb 69,6% Ls 2.293.810

1926./27. „„ ~822.444,, 32,30/0 ~1.656.048
„

67.70/ 0 „
2.518.492

1927. /28.
„„ „

676.744
„ 29,60/0 ~1.610.910

„
70,40/0 „

2.287.654

1928./29. „„ „
692.290

„ 28,0% ~1.765.598
„

72,0%
„

2.457.888

Ņemot vērā arī no rezerves fonda speciālām vajadzībām atvēlētās sumas,
pavisam izdots centrā un pārstāvībās:
1925./26. b. g. Ls 796.294 34,10/0

Ls 1.535.609 65,9% Ls 2.331.903

1926. /27.
„„ „

1.212.335 43,70/0 „
1.560.829 56,3<V0 „

2.773.164

1927./28.
„„ „

1.074.665 41,1%
„

1.634.575 58,90/0 „
2.709.240

Ja salīdzina Ārlietu m-jas izdevumu budžetu pēc lejāk minētās tabulas

ar mums līdzīgām kaimiņu un Vakareiropas valstīm, tad atrodam, ka Latvija
izdod ārlietu resora vajadzībām, rēķinot uz viena iedzīvotāja, mazāku sumu

nekā lielākā daļa no šai tabulā minētām valstīm. '
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Šī tabula rāda, ka Latvija nav izšķērdīga, atvēlot līdzekļus Ārlietu mi-

nistrijas un savu pārstāvību ārzemēs uzturēšanai. Tomēr algu ziņā mūsu

darbinieki ārzemēs nav nostādīti sliktāki kā mūsu kaimiņu Igaunijas un

Lietavas pārstāvji. Vecās Latvijai līdzīgas mazās valstis, nerunājot par lielajām
valstīm, atalgo savus pārstāvjus nesalīdzināmi labāk nekā Latvija.

Namu iegādāšana pārstāvību vajadzībām. Ārlietu ministrija piegriezusi
lielu vērību telpu jautājuma nokārtošanai pārstāvībās. Diemžēl valsts līdzekļi
nav atļāvuši iegādāt savus namus visās tais vietās, kur tas bijis izdevīgi un

vajadzīgs. Savi nami iegādāti mūsu pārstāvībām Londonā, Parizē, Berlīnē,

Varšavā un Tallinā. Būtu vēlams iegādāt namus arī Maskavā, Prāgā, Kauņā

un lielāku namu Tallinā, kur 1923. gadā iegādātais nams atzīts par mazu un

neērtu. Namu iegādāšana un atbrīvošana izmaksājusi kopā Ls 922.662. Namu

pašreizējā tirgus vērtība ir apmēram Ls 1.200.000.

Ārlietu ministrijas nami un kustama manta. Ārlietu ministrijas rīcībā

atrodas valsts nami Valdemāra ielā N° 3 un_l3. Pēdējo ministrija izlieto kā

ārlietu ministra dzīvokli. Namā N° 3 bez Ārlietu m-jas atrodas vēl Valsts

kancleja, ministru prezidenta un valsts kanclejas direktora dzīvoklis, Hipotēku

banka, Zemkopības ministrijas Mērniecības daļas telpas (divi 6-istabu dzivokļi);
divus 6-istabu dzīvokļus ministrija izīrē. Par abiem namiem samaksāts

Ls 902.786. Ārlietu ministrijas kustamas mantas vērtība 1927. g. 1. aprilī

bija: centrā — Ls 122.778, pārstāvībās — Ls 423.463.

Pabalsti trūcīgiem Latvijas pilsoņiem ārzemēs. Latvijas pārstāvības
ārzemēs izsniedz pabalstu aizdevumus mūsu pilsoņiem, kas dažādu apstākļu

dēļ tur nonākuši trūkumā. Pabalsti dod iespēju mūsu pilsoņiem atgriezties

atpakaļ uz dzimteni vai uzmeklēt jaunu darba vietu. Starp šiem pilsoņiem
ir liela daļa jūrnieku, kas pazaudējuši vietu uz kuģa; ir arī citi dažādi darba

meklētāji, ceļotāji mākslinieki, studenti, kas atgriežas izpildīt kara klausību;
ir arī trūcīgos apstākļos nonākuši ceļotāji. 1925./26. b. g. tādu pabalstu izsniegts
252 par Ls 16.016,25 no tiem atmaksāti Ls 5.497,96; 1926./27. b. g. pabalsti

izsniegti 251 personai par Ls 16.545,85, no tiem atmaksāti Ls 4.793,02;

1927./28. b. g. pabalsti izsniegti 294 personām par Ls 18.178, atmaksāti

Ls 11.176. Pabalstu atpakaļiekasēšana ir grūta, jo pārbraucēji dzimtenē bieži

paliek ilgāku laiku bez noteiktas nodarbošanās.

Iedzīvotāju
skaits

Ārlietu m-jas
izdevumi

(āda izdevumu

suma krīt uz

1 iedzīvotāju Budžeta g

Ls Ls

Latvija .

Igaunija .

Somija. .

1.850.000

1.110.000

3.365.000

3.365.000

2.518.492 1,36
2.287.654 1,25
1.400.000 1,27
1.400.000 1,27

3.902.850 1,16
4.273.290 1,26 ļ

(Šais sumas neietilpst visi ārlietu i
ministrijas centr. iest. izd.)

7.036.268 ļ 2 —

6.614.575 I 1,95
4.551.666 1,70

5.322.200 2 —

1926./27.
1927./28.
1926./27.
1927./28.

1926./27.
1927./28.

1926./27.
1927./28.
1925./26.

1926./27.

Dānija 3.390.000

3.390.000

Norvēģija 2.650.000

2.650.000
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/. pielikums.

Pārskats par Latvijas valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā

nodibinātām ārvalstu pārstāvībām Latvijā.

Valsts tapšanas pirmajā gadā Latvijā nodibinājās un 1919. gada 1. oktobri

pastāvēja šādas ārvalstu pārstāvības:

Sabiedroto pilnvarnieks Baltijas valstīs, ģen. Gough.

1. Lielbritānijas politiskā un militārā misija.
2. Francijas militārā misija un konsulāts.

3. Ziem.-Amerikas Savienoto Valstu konsulāts, Amerikas

Sarkanā Krusta komisija un Bērnu apgādības misija.
4. Holandes konsulāts.

5. Vācijas sūtniecība un konsulāts.

6. Zviedrijas konsulāts.

7. Dānijas konsulāts un Dāņu-krievu Sarkanā Krusta

misija.
8. Norvēģijas konsulāts.

9. Šveices konsulāts.

10. Brazilijas konsulāts.

11. Igaunijas sūtniecība un konsulāts.

12. Igaunijas militārā misija.
13. Beļģijas saimn. lietu ministra delegācija.
14. Lietavas sūtniecība un konsulāts.

15. Ukrainas konsulāts.

16. Polijas militārā misija.

1920. gada nodibināja savas sūtniecības un pārstāvības šādas ārvalstis:

Itālija, Ziemeļamerika,' Polija, Somija, Francija un

Pad. Soc. Rep. Savienība — kopā 6 ārvalstis.

1921. gadā — Zviedrija un Spānija (2).
1922. gada — Holande, Norvēģija un Beļģija (3).
1923. gada — Japāna atsūtīja savu delegāciju (1).
1923. gada — Ungārijā atsūtīja savu pilnvaroto (1).
1924. gada — Austrija (1).
1925. gada — Rumānija un Dānija (2).
1926. gada — tika iecelts Pāvesta Internuncijs Latvijā.
1927. gada — jau pastāvošais Čekoslovaķijas konsulāts tika pārvērsts

par sūtniecību.

1928. gadā Latvijā pastāv šādas ārvalstu diplomātiskās pārstāvības:

1. Vācijas sūtniecība.

2. Ziem.-Amerikas Sav. Valstu sūtniecība.

3. Austrijas sūtniecība.

4. Beļģijas sūtniecība.

5. Dānijas sūtniecība.

6. Spānijas sūtniecība.

7. Igaunijas sūtniecība.
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8. Somijas sūtniecība.

9. Francijas sūtniecība.

10. Lielbritānijas sūtniecība.

11. Ungārijas sūtniecība.

12. Itālijas sūtniecība.

13. Lietavas sūtniecība.

14. Norvēģijas sūtniecība.

15. Holandes sūtniecība.

16. Polijas sūtniecība.

17. Rumānijas sūtniecība.

18. Zviedrijas sūtniecība.

19. Čekoslovaķijas sūtniecība.

20. Pad. Soc. Rep. Sav. sūtniecība.

21. Pāvesta Internuncijs.

Bez diplomātiskām pārstāvībām Rīgā atrodas šādi konsulāti:

1. Ziem.-Amerikas Sav. Valstu konsulāts (karj.).
2. Argentinas konsulāts (karj.).
3. Austrijas konsulāts (goda).
4. Beļģijas konsulāts (goda).
5. Dānijas ģenerālkonsulāts (karj.).
6. Spānijas konsulāts (karj.).
7. Somijas konsulāts (goda).
8. Francijas konsulāts (karj.).
9. Lielbritānijas konsulāts (karj.).

10. Kanādas emigr. un imigr. aģents.
11. Haiti republ. konsulāts (goda).
12. Grieķijas ģenerālkonsulāts (goda).
13. Ungārijas konsulāts (goda).
14. Itālijas konsulāts (goda).
15. Lietavas konsulāts (karj.).
16. Norvēģijas konsulāts (goda).
17. Holandes konsulāts (goda).
18. Polijas konsulāts (karj.).
19. Portugāles konsulāts (goda).
20. Rumānijas konsulāts (goda).
21. Šveices konsulāts (goda).
22. Pad. Soc. Rep. Sav. ģenerālkonsulāts (karj.).

Liepāja pastāv 13 konsulāti.

Ventspili — 5 vice-konsulāti.

Daugavpilī — 4 konsulāti resp. vice-konsulāti.

Valka — 1 konsulārā aģentūra.

Pavisam kopā — 21 diplomātiskā pārstāvība un

45 konsulārās pārstāvības.
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2. pielikums.

Desmit gadu laikā

izdotās un iznākušās grāmatas svešvalodās par Latviju.

1919. gadā.

Franču valoda.

1. Mēmoire sur la Lettonie prēsentē par la Dēlēgation lettonne ā la Conference

dc la Paix.

2. La Latvia et la Russie. Arved Berg. Paris.

3. La Guerre et la vēritē. Arthur Toupine. Paris.

Angļu valoda.

1. Memorandum on Latvia. Addressed to the Peace Conferencv by the

Lettish Delegation.

1920. gadā.

Franču valoda.

1. Les droits dc la Lettonie ā faire partie dc la S. D. N. Genēve.

Angļu valoda.

1. Latvia and Russia. Berg, Arved. London. J. M. Dent & Sons.

2. Facts about Latvia. Ozoliņ, Jan A., Prof. London.

3. The Oldest European Nation and One of the Newly Liberated States.

Ozoliņ, Jan A., Prof. London.

1921. gadā.

Franču valoda.

1. La Lettonie, son dēveloppement et sa vie politique. Rome.

2. La Lettonie historique.
3. La dēmocratie lettonne au travail.

4. Rapide apergu sur l'histoire lettonne. T. Seifert.

Angļu valoda.

1. New Masters of the Baltie. Ruhl, Artur. New York, E. P. Dutton & Co.

Vācu valodā.

1. Die Zentraleuropāischen Randstaaten mit besonderer BerUcksichtigung
des Baltischen Dreibund - Problems Lettland, Estland und Litauen.

Frauenstein, Alfred M. Riga.

Itāļu valodā.

1. II popolo Lettonie c la Lettonia. Seifert, T. Roma.
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1922. gadā.

Franču valoda.

!. Memorandum dv Secrētaire General. Demande dc la Lettonie pour l'admis-
sion dans la S. D. N. Sociētē des Nations. Genēve.

2. La Republique dc Lettonie: documents, traitēs et lois. Paris.

3. La Lettonie. Ētat actuel et possibilitēs d'avenir d'une des Rēpubliques
Baltiques. Riga.

4. La Lettonie en 1921. Paris.

Angju valoda.

1. Memorandum by the Secretary General. Application of Latvia for Admis-

sion to the League of Nations. League of Nations.

2. Latvia. Actual Conditions and Possibilities m one of the Baltie Republics.
Riga. Governement Printing Office.

Itāļu valoda.

1. II pueblo leton y Lettonia. Seifert, T. Roma.

1923. gadā.

Franču valoda.

1. Les pays Baltiques et les relations avec la France. Paris.

2. La Lettonie. Revue des sciences politiques. J. Girard. Paris.

3. Mēmoire sur la situation ēconomique et financiēre dc la Republique
dc Lettonie. Rome.

4. L'āme dv peuple letton. Zālits, P. Riga.

Angju valoda.

1. Peoples of All Nations (Latvia by F. Farmborough) Hammerton, J. A.

London.

2. Latvia asa Transit Country. Ministry of Finance. Riga.

Vācu valoda.

1. Lettlands Bedeutungfiir die ostliche Frage. Crohn-Wolfgang, H. F. Berlin.

2. 60 Jahre lettischer Kunst. Sutta, Roman. Leipzig.
3. Lettland, Seine Entvvicklung zum Staat. Walters, M., Dr. Rom.

Itāļu valoda.

1. La Lettonia Economica. Hediger, Ernesto. Roma.

Dūņu valoda.

2. Lettland. Ducmans, Kari. K^benhavn.

1924. gadā.

Franču valoda.

1. La Lettonie — pays dc Transit et d'Exportation. Paris.

2. AperĢu sur le mouvement cooperatif. ~Konzums", Riga.
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Angļa valoda.

1. Geographic Magazine (Latvia by Mr. 0. Williams) New York.

2. Latvia asa Transit Countrv. Riga. Secohd edition.

3. Sons of Jacob. Rainis, J. London. J. M. Dent & Sons.

Vācu valodā.

1. Lettlands Kreditanstalten. Sievv, 8., Dr. Riga.
2. Das lettische Schrifttum. Wihgrabs, Georg. Riga.
3. Ausgevvāhlte Stūcke aus der lettischen Literatur. Riga.
4. Kurzer Umriss der lettischen Volkspoesie. Lautenbachs, Prof. Riga.
5. Lettland auf dem Weltholzmarkt. Meyer, Percy. Riga.
6. Lettland als Agrarstaat. Meier, Percy. Riga.
7. Der lettlāndische Flachshandel. Meyer, Percy. Riga.

1925. gadā.

Franču valoda.

1. La constitution dc la Lettonie. Casējus, Armand. Toulouse.

2. L'instruction publique en Lettonie. Riga.
3. Constitution dc la Rēpublique dc Lettonie. Riga.
4. Carte dc Lettonie. A. Ošiņš un P. Mantnieks. Riga.
5. Noms des lieux dc la Lettonie. Riga.
6. Deuxieme recensement dc la population en Lettonie le 10 fevrier 1925.

Bureau Statistique dc l'Ētat dc la Lettonie. 4 parties.
7. Les services dc l'Hygiene Publique en Lettonie. Caseneuve, Dr. Geneve.

Angļu valoda.

1. Latvia m the Making. Bihlmans, Alfr. Riga. Lamey, B.

2. Builder of New Rome and other Lettish Tāles. London. J. M. Dent & Sons.

3. Constitution of Republic of Latvia. Riga. Rigna.
4. The Dividing Line of Europe. Graham, Stephan. New York. D. Appleton & Co.

5. Report on the Economic and Industrial Conditions m Latvia. Lowdon, J.
London.

6. Latvia, Guiding Facts and Hints for Travellers. Luje, A. B. New York.

7. Latvia's Economic Life. Meyer, P. Riga. East Service.

8. Organisation of the Public Health Service m Latvia. League of Nations.

9. A grammar of the Lettish Language. Prince, John Dyneley. London.

J. M. Dent & Sons.

10. The New Baltie States and their Future. Rutter, Owen.

11. An Account of Lithuania, Latvia and Estonia. F. R. G. S., F. R. A. J.
London. Methuen & Co., Ltd.

12. Bevond the Baltie, London, Thorten Butterworth. Scott, A. MacCallum.

Vācu valoda.

1. Die Letten. G. Merkel. Riga.
2. Sechs Jahre lettlāndischen Aussenhandels. Meyer, Percy. Riga.
3. Die Industrie Lettlands. Meyer, Percy. Riga.
4. Ueber die Urheimat der baltischen Volker. Sanders, J., Doc. Riga.
5. Ein Vorlāufer G. Merkels — Dr. Gundling. Bihlmans, Alfr., Dr. Riga.
6. Die Wahrheit über mich und andere. Seltin (Gordfeld), Oberstleutn. Riga.
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7. Latwijas Werdegang. Bihlmans, Alfred. Riga.
8. Fūhrer durch Lettland. Bihlmans, Alfr., Dr. und Lamey, B. Riga.
9. Die Verfassung der Republik Lettland. Riga.

10. Lettland-Nummer. Deutsches Magazin. Nūrnberg.
H. Lettlands Volks- und Staatsvvirtschaft. Siew, 8., Dr. Riga. (1. Aufl.).

Italu valoda.

1
.

11 Concordato con la Lettonia. Giannini, Amedo. Roma.

Čeku valoda.

1. Lotyšsky Nārod a Republika Lotvšskā. Krasts, Ed.. inž. Praha.

Poja valoda.

1. Ļotwa Wsp6ļczesna. Cynarski, Jan. Warszawa.

1926. gadā.

Franču valoda.

1. La Littērature lettonne. Virza, Ed. Riga.
2. Vers l'Union Baltique. Pūsta, C. R. Paris.

3. Courte histoire agraire dc la Lettonie. Schwabe, A. Riga.
4. La Couronne d'airelles. Riga. Poruks, Jean.
5. La Lettonie ou Rēpublique latvienne. Pergameni, Ch. Bruxelles.

6. La Lettonie. La Revue Belge d'importation et d'exportation. Bruxelles.

7. L'Art letton. Bruxelles.

8. L'aventure allemande en Lettonie. Duparquet, Lt. Col. Paris.

9. Ētat dc l'Agriculture en Lettonie dc 1920—1925. Maldups, A. Riga.
10. La Lettonie d'aujourd'hui. Bihlmans, Alfr., Dr. Riga.
11. Le Peuple letton. Valters, M., Dr. Riga.

Angju valoda.

1. Latvia. Bihlmans, A., Dr. Encyclopaedia Britannica, 13-th edition, 2-nd

supplimentary volume. London.

Vācu valoda.

1. System der Handelsvertrāgeder Baltischen Randstaaten. Poliessky, R., Dr.

2. Geografische Karte Lettlands. Riga.
3. Die politischen Parteien Lettlands. Salts, A. Riga.
4. Die politischen und vvirtschaftlichen Grundlagen der baltischen Republik

Lettland. Bihlmans, A., Dr. Riga.
5. Baltengedanken und Baltenpolitik. Valters, M., Dr. Paris.

6. Das schone Lettland. (I. Aufl.) Riga.
7. Die Wirtschaftslage Lettlands. Kreewinsch, Edg., Legationsr. Berlin.

8. Aus dem lettischen Geistesleben. Krcewinsch, Edg. Berlin.

9. Lettland-Nummer. Deutsches Magazin. Nūrnberg.
10. Gemeindewirtschaft und Gemeindepolitik m Lettland. Zeitschrift fūr

Komunalvvissenschaft. Berlin. JSfe 10 (d. 25. Mai).
11. Lettlands Zolltarife. Widberg, D., Ing.-Techn. Riga.
12. Ostseehāfen. ~Der Osteuropa Markt" — I. Sonderausg., Kbnigsberg. H. 21.

13. Ostseehāfen. ~Der Osteuropa Markt" — 11. Sonderausg., Konigsberg. H. 22.

14. Latvijas muitas likums. (Lettlands Zollgesetz), Dundurs, E. Riga.
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Zviedru valoda.

1. Lettland for och nu. Ducmans, Kari. Stockholm.

1927. gadā.
Franču valodā.

ī. La Lettonie Pittoresque et sa vie actuelle. Bihlmans, A., Dr. et Pengerots, V.

Angju valoda.

1. Latvian Foreign Trade and Foreign Trade Policv. Zalts, A. Riga.
2. Latvijas Banka (The Banc of Latvia) 1922—27. Riga.
3. Latvia, the Baltie Riviera. Lamey, B. Riga.
4. Map of Latvia. Ošiņš, A. un Mantnieks, P. Riga.

Čeķu valoda.

I. 0. Lotvšsku. Bohm, Alois. Brno.

Somu valodā.

I. Latvia sen ja talous. Silvanto, Reino. Helsinki.

Vācu valoda.

1. Handbuch fiir Importeure und Exporteure. Griinstein, R. Riga.
2. Handelsadressbuch. Riedel, R. Riga.
3. Der Entwurf des neuen Lettlāndischen Strafgesetzbuchs. Bode, L.

Rechtsanw. Sonderdr. der Rigaer Zeitschrift fur Rechtswissenschaft. Riga.
4. Lettlands Volks- und Staatswirtschaft. Siew, 8., Dr. (11. Aufl.). Riga.
5. Lettlands Socialpolitik. Siew, 8., Dr. Riga.
6. Die Industrie Lettlands. Wollert, H., Dr. (Quellen und Studien) Berlin.

7. Die Wirtschaftspolitik Lettlands. P. K. Danzig.
8. Das sehone Lettland. Riga (ll.Aufl.).
9. Russland und die Ostsee. Schroeder, H., Dr. Riga.

10. Der Kleebau m Alt-Lettland. Mazversits, J., Dipi. Agr. Mitau.

11. Die Presse Lettlands. Grosberg, 0. Riga.

1928. gadā.
Franču valodā.

1. La Lettonie d'aujourd'hui. Bihlmans, A., Dr. Riga.
2. La Lettonie. Situation ēconomique. Riga (1927).
3. L'Ancienne frontiēre Slavo-Latvienne. Balodis, Fr., prof., Dr

4. Grammaire pratique dc la langue Latvienne ā l'usage des Etudiants.

Bcirrct Blcssc E

5. Recueil des principaux Traitēs eonclu par la Lettonie avec les Pays

Ētrangers. Albat, G. Riga.

Angļu valodā. •

1. The Teutonic Knights m Latvia. Oliņš, P. Dr. Riga, B. Lamey edition.

2. Latvian Political Economy. Zalts, A., cand. oec. Riga. The Riga Times

edition.

3. Ķemeri — Sulphur and Mud Baths of the State of Latvia. Riga.

4. Latvia m the Making. Bihlmans, A., Dr.

5. Latvia. Guiding Facts with hints for Travelers. Lule, A. B. New York.
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Vācu valoda.

1. Lettlands Kreditanstalten 1918—1928. Siew, 8., Dr. Riga.
2. Jahrbuch der Presse. L. Rakstn. un žurn. arodb.

3. Die Presse Lettlands. Latv. Rakstn. un žurn. arodb.

4. Kemmern. Staatlicher Moor- und Schwefelbad. Riga.
5. Lettland m Zahlen und Bildern. Presseabt. des Aussenministeriums.

6. Bericht iiber die Tātigkeit des Rigaer Borsenkomitees im Jahre 1927.

7. Handelsadressbuch Lett- und Estlands. 1928/29. Baltischer Verlag.
8. Lettland — Sondernummer. Deutsches Magazin N° 12/13. Niirnberg

Periodiski publicējumi.

Franču valoda.

1. Annuaire statistique dc la Lettonie. Bureau statistique dc la Lettonie

2. Bulletin statistique des pēches maritimes dc Lettonie. Ministēre dc

l'Agriculture.
3. Bulletin mensuel. Bureau dc statistique dc l'Ētat dc Lettonie.

4. Les sociēte's anonvmes. Bureau dc statistique dc l'Ētat dc Lettonie.

Vācu valoda.

1. Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga.
2. Wirtschaftliche Wochenschau.

Angju valoda.

1. Economic Review, appears 4 times a year — Banc of Latvia.

2. The Baltie Philatelist. Edited by G. H. Jaeger.
3. The Best Continental Short Stories of 1923—24.

4. The Best Continental Short Stories of 1924—25.

5. The Best Continental Short Stories of 1925—26 etc. Edited by R. Eaton

Boston, Small, Maynard & Co., Inc.

6. The Statetsman's Yearbook, appears yearly, London, Macmillan & Co.



3. Finanču ministrija.

Ilgie kara gadi izpostīja mūsu laukus un pilsētas; rūpniecības un iedzī-

votāju lielas daļas evakuēšana, okupācijas un lielinieku vara zemi saimnieciskā

ziņā galīgi ruinēja. Zemē bija apgrozībā dažādi mazvērtīgi maksāšanas līdzekļi.
Tiklab no rietumiem, kā austrumiem draudēja ienaidnieki. Tādos apstākļos
savu darbību 1918. gada rudenī K. Purina vadībā iesāka Finanču ministrija.
Ministrijas pirmais uzdevums bija sagādāt nepieciešamos līdzekļus valsts

iestāžu uzņēmumu un armijas uzturēšanai. Fiskālais princips arī noteica

ministrijas darbību pirmajos gados. Pirmie līdzekļi, kas ienāca valsts kasē

topošās valsts vajadzībām, bija ziedojumi un aizdevumi tiklab no privātiem
pilsoņiem, kā arī naudas iestādēm. Turpmākos līdzekļus deva valsts neatkarīb; s

5% iekšējais aizņēmums un dzērienu un tabakas akcīze.*) Taču šie līdzekļi ne-

spēja apmierināt visas prasības, kāpēc Pagaidu Valdība bija spiesta kara-
spēka vajadzībām rekvizēt pārtiku, zirgus un citus piederumus, apņemoties
izpirkt rekvizīcijas kvītes vēlāk. Valsts kases stāvoklis uzlabojās, kad dabūja
nelielu aizņēmumu no Lietavas tirdzniecības un rūpniecības bankas. Jo vairāk

tas uzlabojās pēc tam, kad 1919. gada martā ministrija izlaida pirmās valsts

kases zīmes.

Finanču ministrijas faktiskā izveidošanās sākās tikai 1919. gada vasarā,

pēc Pagaidu Valdības atgriešanās Rīgā. Tai laikā noorganizēja Kredita, Tiešo,
Netiešo un Valsts kases departamentu, kā arī ministrijas kancleju, ko sākot ar

*) Kādu stāvokli ieņēma finanču un jaunās valdības pabalstīšanas lietās mūsu kredīt-

iestādes mūsu valsts nodibināšanaspirmajā laikā, par to pievedīsim kā vēsturisku doku-

mentu 1918. g. 25. novembrī noturētās kreditiestāžu pārstāvju sēdes —
kurā ņēma dalību

J- Brigaders, J. Ansbergs, D. Golts, J. Purgals un K. Pūriņš — šādus protokolētus lēmumus:

1) Vienojās, ka tūliņ atceļami visi vācu okupācijas pārvaldes izlaistie noteikumikredit-

iestāžu lietās, izņemot noteikumus par morātoriju, kas būtu atstājami arī turpmāk

spēkā.
2) Nolemj uzstādīt vācu okupācijas pārvaldei prasījumu, lai piespiedu kārtā izmainītā

krievu nauda tiktu apmainīta atpakaļ, aprēķinot par vienu krievu rubli divus ost-

rubļus. (Verordnungsblatt N° 31 § 352.)
3) Atrod par vajadzīgu, ka naudas kurss līdz turpmākam būtu nokārtojams šādā

kārtībā: jāievēro abu valūtu katrreizēja tirgus vērtība, kas no Pagaidu Valdības

periodiski izziņojama.
4) Attiecībā uz Pagaidu Valdības priekšlikumu pabalstīt viņu ar naudas līdzekļiem

vai nu ziedojumu vai aizdevumu veidā, vienojās šādu pabalstu Pagaidu Valdībai

neliegt, bet sagaida, ka valdība no savas puses rūpēsies par mieraun kārtības uzturē-

šanu zemē, par ko iesniedz kreditiestāžu vārdā sevišķu rezolūciju.
5) Nolemj ieteikt kredītiestādēm naudu Pagaidu Valdībaiaizdot kā iepriekšēju iemaksu

uz valdības turpmāk izlaižamo pirmo iekšējo aizņēmumu.
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1920. g. 1. janvāri pārkārto par Vispārīgo departamentu, bet 1920.g. 16. septembrī

pārdēvē atkal par kancleju un galīgi likvidē 1923. g. 21. okt. Tai pašā gadā

ministrijā nodibina Zemes kredita pārvaldi ar departamenta tiesībām, kuras

uzdevums ir kārtot agrāko zemes banku aizdevumu lietas. Pārvaldi 1920. g.

1. nov. pievieno Kredita departamentam.

Atjaunotā kara darbība pret lieliniekiem un sekojošās cīņas ar Bermonta

karaspēku prasīja aizvien lielākus līdzekļus no valsts kases, kāpēc ministrija,

saskaņā ar Tautas Padomes pieņemtiem likumiem, stājās pie pastiprinātas
valsts kases zīmju emitēšanas. Šim nolūkam Kredita departaments 1919. g.
vasarā ierīkoja valsts naudas spiestuvi.

Kara darbībai izbeidzoties, valsts kases stāvoklis nedaudz uzlabojās, un

valdība varēja sākt domāt par citiem neatliekamiem uzdevumiem, kā: satiksmes,

apsardzības, skolu, tiesu un citu nepieciešamu vajadzību atjaunošanu. Tai

laikā redzamus ienākumus valsts kasei sāka dot arī valsts monopoli, akcīzes,
muitas un citi nodokļi un Kredita departamenta ārzemes valūtas nodaļas
valūtas operācijas.

Ar labo lauku ražu, pārveidotu finanču politiku, sabalansējot un likvi-

dējot liekas iestādes un uzņēmumus, nākošais 1921. un 1922. gads uzrāda

strauju valsts saimnieciskā stāvokļa uzlabošanos. Līdz 1921. gada vasarai

ārējās tirdzniecības politiku, un pa daļai arī valūtas politiku, vadīja Tirdznie-

cības un rūpniecības un Apgādības ministrija. Mēģinādama regulēt ārējās
tirdzniecības bilanci, Tirdzniecības un rūpniecības ministrija balstījās uz

dažādiem aizliegumiem. Sevišķi nelabvēlīgu iespaidu mūsu valūtai atstāja

rīkojums, pēc kura Apgādības ministrijai bija piešķirtas ārzemju izvedpreču

pirkšanas priekšrocības" līdz 25% apmērā. Šo tiesību Apgādības ministrija
izlietoja jo plaši un maksāja importieriem valsts valūtā. Pēdējie meklēja
ārzemes valūtu un ar saviem piedāvājumiem dzina Latvijas rubļa kursu zemē.

Savkārt ārzemes valūtas trūkuma dēļ uz ārzemēm neizlaida mūsu eksport-
preci, kamēr 25% no izvedamo preču vērtības nebija nodots ārzemes valūtā

Finanču ministrijai, saņemot pēc kursa pretvērtību Latvijas rubļos. Bieži vien

eksportieriem nebija vajadzīgās ārzemju valūtas, jo par precēm to parasti
saņēma tikai pēc preču nodevuma ārzemēs, kāpēc radās vajadzība šos 25%

uzpirkt šepat uz vietas, kas radīja Latvijas rubļa piedāvājumus un atkal

dzina rubļa kursu uz leju. Lauksaimniecībai un tirdzniecībai atdzīvojoties,
Apgādības ministrijas operācijas nebija vairs tieši vajadzīgas. Tādēļ Tirdznie-

cības un rūpniecības un Apgādības ministriju likvidēja, pirmo — 1921. g.
19. jūlijā, bet otro — tā paša gada 30. aprīlī. Tirdzniecības un rūpniecības

ministrijas Muitas, Jūrniecības un Rūpniecības departamentus, ar tiem pa-
šiem nosaukumiem, pievienoja Finanču ministrijai, bet Apgādības minist-

rijas lietu likvidācijai nodibināja Valsts uzņēmumu likvidācijas departamentu.
Pēdējo, pēc galveno lietu izbeigšanās, 1922. gada 1. aprīlī likvidē, un tā

nenobeigtās likvidācijas lietas nodod Kredita departamenta galīgai iz-

beigšanai. Nākošā gada 1. aprīlī likvidē Valsts kases departamentu, pie-

vienojot tā kases operācijas Valsts krāj- un kreditbankai (dibināta 1921. g.

1. oktobrī no Kredita departamenta ārzemes valūtas un krājkases nodaļas).
No Krāj- un kreditbankas vēlāk izveidojās tagadējā Latvijas banka? kas savu

darbību atklāja 1922. g. 1. novembrī.

Ar 1920. g. 11. augusta likumu visus valsts aizdevumus koncentrēja
Kredita departamenta kredita nodaļā. Ar saimnieciskās dzīves atjaunošanu,



it sevišķi uz laukiem, šī nodaļa izdarīja ļoti plašas aizdevumu operācijas. Tā

radās pamats ierosināt jautājumu par Valsts zemes bankas dibināšanu. Pēdējo
nodibināja 1922. gadā, pievienojot tai Zemes kredita pārvaldes lietas un

uzdevumus un Kredita nodaļas lauksaimniecībai izsniegtās aizdevumu lietas.

Pēc tam, kad saimnieciskā dzīve radīja noteiktu vajadzību pēc ilgtermiņa
bankas pilsētas nekustamu īpašumu kreditēšanai, 1924. gada septembrī no-

dibināja Latvijas hipotēku banku, kas no Kredita departamenta pārņēma

jau izsniegtās līdzīgas aizdevumu lietas. Visas šīs pārgrozības izdarītas galvenā
kārtā ministra Ringolda Kalninga laikā.

Paasinoties saimnieciskai krizei, finanču ministra un ministru prezidenta
A. Alberinga laikā ierosināta kredita procentu normas pazemināšana, nosakot

procentu augstākos apmērus līdz 12% gadā, neaprēķinot nekādus citus porto
izdevumus ne tiešā, ne arī slēptā veidā, paredzot šo noteikumu pārkāpējiem
bargākus sodus. Ar Saeimas piekrišanu šie noteikumi stājās spēkā 1927. gada
1. janvārī. 1928. gadā procentu norma pazemināta visām Valsts bankām,
arī muitas tarifs mīkstināts. Līdz ar to ministrijas darbībā arvienu vairāk

sāk valdīt tautsaimnieciskais princips senākā fiskālā principa vietā.

Ņemot par pamatu darbā gūtos norādījumus, ministrs V. Bastjānis

izdarīja tālāku reorganizāciju ministrijas departamentos. Rūpniecības un

Kredita departamentu apvienoja Valsts saimniecības departamentā, bet

Tiešo un Netiešo nodokļu departamentu apvienoja vienā Nodokļu depar-
tamentā. Šī reorganizācija nobeigta 1927. gada 1. februārī.

I. Valsts saimniecības departaments.

Valsts saimniecības departaments nodibināts 1927. gada 1. februārī

no apvienotā Kredita un Rūpniecības departamenta, pievienojot tam tkā

nodaļu Netiešo nodokļu departamenta linu monopola pārvaldi.

Agrākais Kredita departaments nodibinājies 1919. gada vasarā

tūliņ pēc valdības atgriešanās no Liepājas. Tai ietilpa: 1) Departamenta
kancleja, ko 1920. g. pārdēvē par vispārīgo nodaļu. Pēdējo 1926. gadā likvidē,
sadalot tās pienākumus starp Tirdzniecības un banku un jaundibināto
Administrātīvo nodaļu; 2) Valsts aizņēmumu un valūtas nodaļa, ko 1920. gada
sākumā pārveido divās atsevišķās nodaļās; 3) Valsts banku nodaļa; 4) Privāto

kreditiestāžu nodaļa; 5) Valsts krājkases un kooperātīvā kredita nodaļa.

levērojot reorganizācijas ministrijas citos departamentos un Apgādības
m-jas likvidāciju, Kredita d-tam pievienoja šādas iestādes: 1) 1922. g.

1. decembrī Valsts kases d-ta valsts grāmatvedības un valsts budžetu nodaļu,
no kurām pirmās pienākumi 1927. g. pavasarī pievienoti Valsts budžetu

nodaļai, bet otrā, kā atsevišķa nodaļa, pastāv vēl tagad; 2) Zemes kredita

pārvaldi — 1920.~g. 1. nov. (ar nodaļas tiesībām), bet ar Valsts zemes bankas

nodibināšanu pēdējās pienākumi pievienoti šai bankai; 3) Apdrošināšanas

nodaļa (bij. Apdrošināšanas d-ts) pievienota d-tam 1921. g. 1. maijā;
4) bij. Apgādības m-jas un vēlākā Valsts uzņēmumu likvidācijas d-ta pie-
nākumi — 1922. g. 1. jūlijā un 5) Ministrijas kanclejas pienākumi — 1923. g.
21. oktobrī. Kredita d-ts savā pastāvēšanas laikā attīstīja rosīgu darbību

finanču, kredita, tirdzniecības un valsts budžeta organizēšanā un izkopšanā,
valūtas nostabilizēšanā, naudas reformas un valsts norēķinu izveidošanā.
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Par departamenta direktoriem bijuši: Jānis Rapa, Vilis Vītols, Aleksandrs

Kārkliņš, Roberts Baltgailis (kā v. i.) un Jānis Miezis (no 1927. g. febr.).

Rūpniecības veicināšanas darbs. Rūpniecības organizēšanai, veicināšanai

un pārraudzībai 1918. gada beigās toreizējā Tirdzniecības un rūpniecības

m-jā nodibināja Rūpniecības d-tu. ~Liepājas laikā" d-ts darbību pārtrauca
un atjaunoja atkal 1919. gada jūlijā inž. K. Rezevska vadībā. Dažus mēnešus

priekš tam Ziemeļlatvijas Civīlpārvaldē bija nodibināta Rūpniecības
nodala inž. Vitckopfa vadībā, bet Civīlpārvaldei likvidējoties šo nodaļu ar

1919. gada U aug. pievienoja Rūpniecības d-tam. Priekš kara Latvijas

teritorijā darbojās ap 800 lielāku rūpniecības uzņēmumu ar apm. 130.000strād-

nieku, kas ražoja preces par apm. 200 milj. zelta rubļu gadā; 1918. gadā bija
atlikušās tikai drupu kaudzes. 1915. g. pēc Krievijas valdības pavēles evakuēja
uz lekškrieviju gandrīz visas fabrikas, kā ražošanas līdzekļus, tā arī materiālu

krājumus: 20.000 vagonu mašīnu un to daļu un 16.000 vagonu materiālu

vairāk kā 500 milj. zelta rubļu vērtībā. Ar fabrikām aizplūda uz Krieviju
arī lielākā daļa mūsu kvalificēto strādnieku. Tūliņ pēc valsts nodibināšanās

pacēlās jautājums par rūpniecības atjaunošanu, lai apmierinātu armijas
un iedzīvotāju vajadzības un samazinātu importu. Nekādu preču krājumu
vairs nebija; tos bija aizvedušas dažādas okupācijas varas, un visu nepiecie-
šamo vajadzēja ievest no ārzemēm. Tomēr nebija ne ražošanas līdzekļu, ne arī

privātas iniciatīvas. Tāpēc valdība bija spiesta ierīkot dažas fabrikas, lai

ražotu nepieciešamo armijas apgādei un lauksaimniecībai mašīnas un

darba rīkus. Darbus uzsāka Liepājas kara ostas darbnīcas, Jelgavas lauksaim-

niecības mašīnu fabrika, Zasulauka linu austuve, Jelgavas marmelādes fabrika

v. c. Šo uzņēmumu pārzināšanai 1919. gada decembrī nodibinājās Valsts

fabriku virsvalde ar uzdevumu pārraudzīt arī īpašnieku pamestos uzņēmumus
un mantas.

Sākumā visu vērību vajadzēja griezt mazāku rūpniecības uzņēmumu
atjaunošanai un jaundibināšanai. Kārtojot kredita jautājumu, jo privātu
naudas iestāžu nebija, valdība nodibināja t. s. 105 milj. (L. rbļ.) fondu

rūpniecības atjaunošanai Rūpniecības departamentā. Ar aizdevumiem gribēja

atjaunot vispirms tās rūpniecības nozares, kas pārstrādā šejienes izejvielas,
kā papīra, papes, kokapstrādāšanas, sausa koka destilācijas, stērķeļu, tekstila

vai cementa.

Sākumā valdīja liels mašīnu trūkums, jo pie toreizējām cenām

mašīnas ievest no ārzemēm bija gandrīz neiespējami. Radās domas par vienas

lielas mašīnfabrikas būvi, tomēr reālizēt to neizdevās. Kad noslēdza mieru

ar Krieviju, valdība tūliņ ķērās pie rūpniecības reevakuācijas, bet rezultāti

bija mazi. Tikai nedaudzi uzņēmumi pārveda savas mašīnas, bet arī tās bija
stipri bojātas un darbam nederīgas. Tādā kārtā rūpniecības atjaunošana
tikai ļoti gausi virzījās uz priekšu, un tādēļ pacēlās balsis par valsts iejaukšanos

rūpniecības atjaunošanas darbā un izstrādāja pat likumprojektu par to

nepieciešamo uzņēmumu pārņemšanu valsts rīcībā, kuru īpašnieki tos nevē-

lētos atjaunot. Likumu neizdeva, bet radās likums par dažādiem atvieglo-

jumiem rūpniecības atjaunošanā. Likums paredz, ka rūpniecības iestāžu

atjaunošanai vai jaunu rūpniecības iestāžu dibināšanai 5 gadu laikā var

ievest bez muitas mašīnas, aparātus un to piederumus, izbūvei vajadzīgos
materiālus un kurināmo, bet triju gadu laikā arī pusfabrikātus. Tāpat rūp-
niecības iestādes, kas uzsāk darbību triju gadu laikā, ja tās nedod peļņu,
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atsvabināmas no tirdzniecības un rūpniecības papildu nodokļa, nekustamu

īpašumu nodokļa un vērtības pieauguma nodokļa. .1921. g. šo likumu atvietoja
vispārīgais muitas tarifs.

Jauno uzņēmēju un mazāku rūpnieku vajadzībām nodibināts sevišķs
technisks birojs ar uzdevumu — sniegt padomus un izstrādāt projektus.

Departaments uzņēmās arī tieši tirdznieciskas funkcijas: apgādāja rūpniekus
ar oglēm, koksu v. c. materiāliem, kā arī organizēja ražojumu pārdošanu

šejienes un ārzemju tirgū. Dažas preces, kā piem. papīru, d-ts pats iepirka
no fabrikām un pārdeva tālāk. Lai rastu noņēmējus mūsu ražojumiem ārzemēs,
departaments lielu vērību piegrieza izstādēm. Tā noorganizēja Latvijas
rūpnieku piedalīšanos Milānas izstādē, vēlāk Maskavas izstādē un citur.

Pārstāvniecībās ārzemēs organizētas paraugu izstādes. Noorganizēja
arī Rīgas izstādi, ko vēlāk pārņēma šim nolūkam nodibināta akciju sabied-

rība. Vērību piegrieza arī ūdensspēku izmantošanai, nokārtojot
to ar attiecīgiem likumiem.

Atceļot 1921. g. licenču sistēmu tirdzniecībā un izstrādājot jaunu muitas

tarifu, mēģināja panākt atvieglojumus šejienes rūpniecībai. Rūpniecības ražo-

jumiem tika ievestas aizsargmuitas un sevišķi atvieglojumi vajadzīgo mašīnu

un materiālu ievešanai. Tāpat izvedmuitas tarifā paredzēts, ka rūpnieki
var saņemt ievedmuitas atmaksu par ārzemju izejvielām, izvedot gatavus
ražojumus uz ārzemēm, ko tagad rūpnieki dara plašos apmēros. Vēlāk, 1923. g.,
izdeva arī likumu par brīvteritoriju tiesību piešķiršanu rūpniecības iestādēm,
kas ražo eksportam.

Sakarā ar lata stabilizēšanu jāatzīmē rūpniecības krize 1921. g. beigās un

1922. g. sākumā, kas atstāja smagu iespaidu uz rūpniecības attīstību. Krizes

cēloņi: rubļa kursa celšanās, vispārīgais naudas trūkums, dārgais dzinējspēks,
lielie nodokļi, dažas nelabvēlības muitas tarifā, apgrozības kapitālu trūkums,

neapmierinoša labuma ražojumi un zināma neuzticība ekonomiskai politikai.
Krizi samērā viegli pārcieta, kaut gan daži uzņēmumi uz laiku bija spiesti

pārtraukt savu darbību, jo kursa celšanās radīja zināmu pārkārtošanos saim-

nieciskā dzīvē.

Amatniecības veicināšanai un kvalificētu strādnieku sagatavo-
šanai d-tā nodibināta sevišķa sekcija, kuras uzdevums bija sniegt amat-

niekiem techniskus aizrādījumus un informēt par preču noņēmējiem, kā

arī rūpēties par amatniecības resp. arodskolu dibināšanu. Vēlāk arodskolu pār-
zināšanu pārņēma Izglītības ministrija. Ar Rūpniecības d-ta nodibināšanu

kā atsevišķa nodaļa nodibinājās arī fabriku inspekcija, kuras uzdevums

bija pārraudzīt aizsardzības līdzekļus rūpniecības iestādēs un uzraudzīt tvaika

katlus. Vēlāk nodibināts arī elektrības uzņēmumu inspektora postenis.

Fabriku inspekcijas darbs sākumā bija sevišķi grūts, jo visi agrākie
archīvi bija gājuši zudumā. Bija jāķeras pie ziņu ievākšanas caur pagastu
valdēm un citādā ceļā. Tas prasīja lielas pūles, bet pamazām arī katlu uzrau-

dzību izdevās nokārtot, un 1922. gada 1. janvārī jau bija reģistrēti 3040

tvaika katlu. Tagad jau visi ap 4500 tvaika katlu atrodas rūpniecības

nodaļas pārraudzībā, un lielākai daļai, ap 3000, no tiem jau izsniegtas jaunas
katlu grāmatas, izdarot attiecīgas revizījas un hidrauliskas pārbaudes.

Inspekcija sāka darboties pēc bij. Krievijas likuma, bet drīzā laikā noskaid-

rojās, ka nepieciešami jauni noteikumi. Izstrādāja jaunus noteikumus
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par atļauju izsniegšanu rūpniecības un elektrības uzņēmumiem, par aizsardzības

līdzekļiem rūpniecības iestādēs un par tvaika katlu uzraudzību.

Vēlāk Rūpn. d-ts pamazām atraisījās no financēšanas un komerciālām

operācijām, tāpat arī likvidēja technisko biroju. Arī Rūpniecības d-ta pārziņā

pārņemtos valsts uzņēmumus pa daļai likvidēja un pa daļai pārorganizēja
saskaņā ar likumu par autonomiem valsts uzņēmumiem. Tā d-tam radās

iespēja samazināt savu sastāvu no apm. 100 ierēdņiem līdz 38 ierēdņiem un

kalpotājiem tagadējā rūpniecības nodaļā.

Rūpniecības d-ts nodibināts Tirdzniecības un rūpniecības m-jā, bet

šai ministrijai apvienojoties ar Finanču ministriju,pievienots pēdējai un 1927. g.

1. februārī, kad nodibinājās Valsts saimniecības departaments, pārveidots
par nodaļu. Pirmais departamenta direktors bija inž. K. Rezevskis, tad inž.

P. Titmans un vēlāk inž. J. Vāgels, tagadējais Valsts saimniecības departamenta
vicedirektors un Rūpniecības nodaļas priekšnieks.

Departamentā resp. nodaļā pastāv Mēru un svaru valde, Proves

un Patentu valde. Tāpat nodaļas techniskā pārraudzībā atrodas valsts

autonomie rūpniecības uzņēmumi: Liepājas kara ostas darbnīcas, Juglas
elektrības uzņēmums, Jelgavas cukurfabrika un Valsts papīru spiestuve.

Rūpniecības attīstība pēc kara

Mēru un svaru valde nodibināta 1919. gada novembrī. Sākumā

lietošanā bija Krievijas mēri un svari. Likums par metrisko sistēmu izdots

1921. g. 18. febr., un tas paredzēja šīs sistēmas ievešanu 1924. g. 1. jan-
vārī. Fakstiski Latvijas likums par mēriem un svariem izdots 1926. g.

11. jūnijā. Tā paša gada 12. nov. izdoti noteikumi par dedzināmās malkas

sagatavošanu, malkas mēriem un to zīmogošanu. Techniskie noteikumi par

svaru un atsvaru izgatavošanu un pārbaudīšanu izdoti 1927. g. 9. aprīlī.
Ar to metriskās sistēmas ievešanu var uzskatīt par nobeigtu. Līdz 1928. g.

1. janvārim pārbaudīti un apzīmogoti pavisam 1.261.377 dažādi mēri un

svari. Tagad Mēru un svaru valdi vada inž. K. Mežaks.

Proves valde savu darbību uzsāka 1922. g. 2. maijā. Daļa iekārtas

bija palikusi no bij. Krievijas proves iestādes, daļu uz mierlīguma pamata
izdevās saņemt no SSSR, bet lielākā daļa bija jāiegādājas no jauna.
Pārbaudīto priekšmetu daudzums līdz 1928. g. 1. aprīlim: noteikta prove

8.081 zelta un sudraba paraugos, pārbaudīti un apzīmēti 30.810.807 g zelta
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Strādnieku
Spēka mašīnas:

Dažādi mēchanismi
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un sudraba izstrādājumu un stieņu, 72.651 zelta un sudraba pulkstenis un

sakausēti 227.242 gr zelta. Valdes priekšnieks — kalnu inženieris A. Lielauss.

Patenta valde nodibināta 1920. gada 4. sept. Līdz 1928. g. 1. aprīlim
izsniegti 955 patenti, reģistrētas 4.744 preču nozīmes un reģistrēti 194 modeļi
un fabrikas zīmējumi. No 1925. g. 20. augusta Latvija pievienojusies

starptautisko rūpniecisko īpašumu aizsardzības savienībai. Valdes priekšnieks
— inž. J. Purics.

Tirdzniecība. Tirdzniecības veicināšanai un pārraudzībai bij. Tirdznie-

cības un rūpniecības m-jā pastāvēja Tirdzniecības d-ts, kurā ietilpa muitas,
importa, eksporta un informācijas nodaļas. Departaments pārzināja valsts

ārējo un iekšējo tirdzniecību, kā arī muitas lietas. Ārējās tirdzniecības laukā

pastāvēja pa daļai kontingentu sistēma, kas attaisnoja tirdzniecības pār-
raudzības koncentrēšanu departamentā, jo pēdējam bija iespējams vislabāki

novērtēt izdodamo ieved- un izvedlicenču lietderību. Saimnieciskai dzīvei

stabilizējoties, radās iespēja izdot 1921. gadā pirmo muitas tarifu, kas stājās

agrāko licenču vietā. Tarifiem bija tīri fiskāls raksturs. Ar jauno tarifu

izrādījās lietderīgāki nodot muitas lietas finanču resoram. Līdz ar to vajadzēja
pārkārtot Tirdzniecības d-tu. 1921. g. Tirdzniecības un rūpniecības m-ju
pievienoja Finanču m-jai; Tirdzniecības d-ta muitas nodaļu izveidoja par īpašu
d-tu, un atlikušās nodaļas likvidēja, pievienojot informācijas nodaļas un d-ta

kanclejas kodolu Finanču m-jas banku nodaļai. 1928./29. g. tirdzniecības

un banku nodaļa sadalīta patstāvīgās divi nodaļās.

Jāatzīmē, ka izstrādāts grozījums Sodu likumos, kas cīnās pret ļaun-

prātīgu bankrotu, tāpat likums par negodīgas konkurences apkarošanu.
Pārbaudīti un apstiprināti statūti 526 (1927./28. g. 42) akciju sabiedrībām

un 53 (5) paju sabiedrībām. No visām šīm sabiedrībām darbojas 396 akciju
un paju sabiedrības, bet pārējās sabiedrības nav nemaz nodibinājušās vai arī

vēlāk likvidētas.

Darbojošos akciju un paju sabiedrību kapitālu kopsumā ir apaļos
skaitļos 138 milj. latu. No šīs sumas sabiedrības pārsvarā ar latviešu kapitālu

reprezentē — 19 milj., vācu — 38 milj., ebreju — 38 milj., dažādu un jauktu —

42 milj. latu. mv ~~

Izdoti 19 dažādi uz akciju un paju sabiedrībām attiecīg
Naudas loteriju noteikumi apstiprināti 31 gadījumā. «

i

Ķredits. Pēc pasaules kara, okupācijas un lielinieku ran^"ltMTTtTē^fa*cres'
atradās neapskaužamā stāvoklī. Lielākā daļa no tām bija pārtraukušas

darbību, grāmatas un vērtības atradās Krievijā. Finanču ministrija 1919. gada
augustā uzaicināja kreditiestāžu valdes pieteikties ministrijā un atjaunot
darbību uz līdzšinējiem pamatiem. Bet pārreģistrēšanās un darbības atjauno-
šana noritēja ļoti gausi. Tā no 309 privātām kredītiestādēm, kas 1914. gadā

darbojās Latvijā, 1919. gada 1. janvārī bija reģistrējušās tikai 66, no tām 5 hi-

potēku bankas, 6 komerciāla kredita bankas, 23 savst. kredītbiedrības un tikai

32 kreditkooperātīvi resp. sīkkreditiestādes, lai gan pēdējo priekš kara bija 259.

Par jaunu iestāžu nodibināšanu valsts pastāvēšanas pirmajā gadā nevarēja

runāt, lai gan Tautas Padome kreditkooperātīvu dibināšanai bija nolīdzinājusi
ceļu, izdodama 1919. gada 5. sept. noteikumus par kooperātīvām sabiedrībām

un to savienībām.
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Tāda atturība kreditiestāžu darbības atjaunošanā nav izskaidrojama
tikai ar viņu izpostīto stāvokli vien, ko 1920. gadā, pēc miera noslēguma ar

Krieviju un reevakuācijas komisijas nodibināšanos, tikai niecīgos apmēros
izdevās uzlabot, bet gan galvenā kārtā ar apgrozības līdzekļu trūkumu, maksas

līdzekļu svārstīgumu tirgū un galvenā kārtā ar publikas neuzticību kredit-

iestādēm. Šo pārejas laikmetu sevišķi spilgti raksturo naudas maiņas kantoru

dibināšanas drudzis. Šai laikā nodibinājās ap 20 privātu kantoru, neskaitot

bankas un savst. kreditbiedrības, kas arī 1920. gadā un 1921. gada sākumā

galvenā kārtā nodarbojās ar naudas maiņas operācijām. Doto solījumu vietā —

rūpēties par Latvijas naudas kursu uzturēšanu — šie kantori lielos apmēros
nodarbojās ar spekulāciju. Lieta nogāja tiktāl, ka uz valdības priekšlikumu
Satversmes Sapulce izdeva speciālu likumu par naudas maiņas operācijām,
ar ko visus pastāvošos privātos naudas maiņas kantorus slēdza. Agrāko
kreditiestāžu atjaunošanās un jaunu nodibināšana, kā arī darbības pieaugšana

novērojama tikai no tā laikā, kad Finanču ministrija panāca Latvijas valūtas

kursa stabilizāciju un sāka no savas puses pabalstīt kreditiestādes saviem

līdzekļiem. Šīs operācijas vēlāk pārņēma Latvijas banka. Kreditiestāžu

skaits no 1919.—1928. g. pavairojies 10-kārtīgi (no 67 līdz 650) un pārsniedz

iedzīvotāju patiesās vajadzības. Tādēļ Finanču ministrija jau vairāk gadus
atpakaļ apturējusi tās pārziņā esošo banku un savstarp. kreditbiedrību

skaita pieaugšanu. Pret kreditkooperātīviem tādi soļi nav iespējami, jo tie

padoti 1919. g. 5. sept. likumam par kooperātīvām sabiedrībām un viņu savie-

nībām, kas paredz tikai reģistrāciju. Kreditiestāžu kapitāli desmit gadu
laikā strauji pieauguši. Salīdzinot pieaugumu ar 1919. gada noslēguma
datiem, izrādās, ka banku kapitāli 1924. gada 1. janv. pieauguši par 4244%,
bet 1928. g. 1. janv. jau vairāk nekā par 13094%. Savstarpīgo kreditbiedrību

pašu kapitāla pieaugums ir stipri mazāks un bija 1924. g. 1. janv. 619%,
bet 1928. g. 1. janv. 2107%. Totiesu ļoti pieņēmušies krāj-aizdevu sabiedrību

kapitāli: 1924. g. 1. janv. par 1120%, bet 1928. g. 1. janv. par 12308<Y0 .

Šis

straujais pieaugums izskaidrojams ar krāj-aizdevu sabiedrību skaita lielo

pavairošanos. Noguldījumu pieaugums, salīdzinot ar 1919. gadu, izveidojies
šādi: bankās 1924. g. 1. janv. par 10690/0, bet 1928. g. 1. janv. par 3669%,

savstarpīgās kreditbiedrībās — 1924. g. 1. janv. par 437% un 1928. g. 1. janv.

par 1150%, un krāj-aizdevu sabiedrībās — 1924. g. 1. janv. par 512% un

1928. g. 1. janv. par 2900%. Ne mazāk strauji pieņēmušies aizņēmumi

pret 1919. gadu. Procentuāli ņemot, šis pieaugums ir: bankās — 1924. g.

1. janv. 1040%, 1928. g. 1. janv. 4800%, kreditbiedrībās — 1924. g. 1. janv.
8670/0 ,

1928. g. 1. janv. 31670/ p un krājkasēs 1924. g. 1. jānv. 10067% un

1928. g. 1. janv. 68400%. Kreditiestāžu aizdevumu operācijas salīdzinājumā
ar 1919. gadu izveidojušās šādi: bankās 1924. g. 1. janv. pieaugums bija 1567%,
1928. g. 1. janv. 8533%; kreditbiedrībās—l924. g. 1. janv. 590%, 1928. g. l.janv.
1900%; krājkasēs — 1924. g. 1. janv. 26350/0,

1928. g. 1. janv. 171500;

0.

Tā

kā privātās kreditiestādes nevarēja apmierināt valsts prasības pēc kapitāla,
tad valdība nodibināja valsts krāj- un kreditbanku, ko 1922. gada 1. nov. pār-
vērta par ~Latvijas banku", piešķirot tai emisijas tiesības. 1922. g. 2. maijā

nodibināja Valsts zemes banku agrārreformas financēšanai un ilgtermiņa kredita

izsniegšanai lauksaimniekiem, bet 1924. g. 22. sept. sāka darboties Latvijas

hipotēku banka, kuras uzdevumos ietilpst pabalstīt ar ilgtermiņa aizdevumiem

pilsētu namniecību, rūpniecību, amatniecību un kuģniecību. Visu triju valsts

kreditiestāžu statūti izstrādāti Valsts saimniecības departamenta banku nodaļā.
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Privāto kreditiestāžu pārraudzības un darbības regulēšanai Valsts

saimn. departamenta banku nodaļa izstrādājusi vairākus papildinājumus
kreditlikumā, no kuriem sevišķi minams 1925. g. papildinājums ~Par kredit-

iestāžu pārraudzību un revīzijām" un bez tam 1921. g. likums par čeku,
1923. g. likums par naudas maiņas un ārzemes valūtas operācijām, 1923. g.
likums par kreditiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem
un iesniedzamām ziņām, 1924. g. ~Papildinājumi noteikumos par kooperātīvām
sabiedrībām", 1926. g. savst. kreditbiedrību normālstatūti, kā arī dažu agrāko
likumu pārstrādājumi pārāk augsto aizdevumu procentu samazināšanai, no

kuriem vēlāk izveidojās Saeimas izdotais
~

Likums par aizdevumu procentu
normu".

Sakarā ar izdotiem likumiem par kreditiestāžu revīzijām banku nodaļa,
sākot ar 1925. g., izdarījusi līdz 1928. g. 1. aprīlim 39 revīzijas vispārīgās kre-

dītiestādēs, pie kam revīzijas izdarītas 23 reizes bankās, 10 reizes savst. kredīt-

biedrībās un 6 reizes lombardos. No 1924. g. 1. jūl. līdz 1927. g. 1. apr. izrevidēti

186 kreditkooperātīvi. Pēc 1927. g. likuma par kooperātīvu sabiedrību un viņu
savienību revīzijām spēkā stāšanos banku nodaļa pārtrauca kreditkooperātīvu
revīzijas, un šis pienākums pārgāja uz jaundibināto kooperātīvu revīzijas
padomi Tieslietu ministrijā. Bez tiešiem uzdevumiem banku nodaļas
uzdevumos ietilpst bij. Krievijas akciju banku Latvijas nodaļu likvidācijas
vadīšana un pārzināšana saskaņā ar 1924. g. un 1925. g. papildinājumiem
likumā par akciju un paju sabiedrībām.

Valūta. Nenokārtotie naudas apgrozības apstākļi un sarežģītās ārzemju
valūtas operācijas prasīja sevišķu iestādi šo lietu kārtošanai. Sim nolūkam

finanču ministrs Erhardts noorganizēja Valūtas nodaļu, kas uzsāka savu darbību

1919. g. jūlijā ministra vadībā. Nodaļai uzlika par pienākumu noregulēt
Latvijas naudas sistēmu. Valūtas nodaļa ievāca ziņas par ārzemju valūtas

kursiem un uz šo kursu pamata pamatoja savas operācijas, izdarīja valsts

maksājumus ārzemēs, pieņēma caur Latvijas bankas pārstāvjiem ārzemēs naudas

pārvedumus uz Latviju, izsniedza valūtas izvešanas atļaujas un iekasēja 1%
izvednodokli. 1921. g. 16. aug. valūtas nodaļu pievienoja Valsts krāj- un kredīt-

bankai. 1919. g. 22. martā pieņēma likumu par valsts kases zīmju izlaišanu.

Emisijas tiesības atvēlētas kopā par L. r. 2.520.000.000. 1922. g. 2. aug. izdotie

„noteikumi par naudu" nosaka, ka mūsu naudas sistēma pamatojas uz zeltu

un par naudas vienību nosaka latu. Sākot ar 1925. g. izlaiž valsts kases

latu zīmes, galvenā kārtā rubļu zīmju apmaiņai. Valsts kases zīmju emisijas
stāvoklis: 1920. g. 1. janv. Ls 2.471.143,64, 1924. g. 1. janv. Ls 46.379.489,62,
1927. g. 1. apr. Ls 38.012.842,18.

levērojot valsts kases zīmju ātro nolietošanos un lielos izdevumus

jaunās zīmes izgatavojot, 1922. g. Finanču ministrija stājās pie sīkas metāla

naudas kalšanas. Oktobrī nodod Šveices firmai „Huguenin Frēres & Co."

pirmo metāla naudas pasūtījumu kopā par Ls 10.000.000, bet 1923. g. oktobrī

Anglijas valsts naudas kaltuvei sudraba 1 un 2 latu monētu kalšanu.

Pa visu laiku izkalta sīka metāla nauda — bronzas un niķeļa — par
Ls 10.199.900 — un sudraba — Ls 25.000.000. — Izkaltā metāla nauda gandrīz
visa nodota Latvijas bankai apgrozības vajadzībām, rezervē atrodas Ls 2.508.500.

Valsts paradi. Valsts pastāvēšanas pirmajos desmit gados izlaisti divi

iekšējie aizņēmumi. Pirmais no tiem ir Latvijas Tautas Padomes 1918. g.
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5. dcc. sēdē pieņemtais
~Latvijas neatkarības iekšējais īstermiņa 5% aizņē-

mums", ko likums noteica līdz 10.000.000 rbļ. krievu cara naudā, bet kas pēc
tam faktiski izlaists par 5.000.000. Latv. rubļu. Šī aizņēmuma reālizācija
notika brīvības cīņu visasākā momentā, un iedzīvotāji dzīvi piedalījās tā pirk-

šanā, tā ka obligācijas sen jau vairs nav fondu tirgū dabūjamas.

Nepieciešamu vajadzību apmierināšanai Latvijas Tautas Padomē 1920. g.
18. martā pieņēma likumu par jauna iekšējā aizņēmuma izlaišanu, ko nosauca

par ~Latvijas iekšējā 1920. g. 4% aizņēmumu ar prēmijām". Aizņēmuma lie-

lumu noteica līdz 50.000.000 Latv. rubļiem, kas pēc tagadējā kursa ir

Ls 1.000.000. Aizņēmuma obligācijas pārdotas apmēram par 50ū /
0 .

Ar patstāvīgas valsts nodibināšanos un tās izcīnīšanu radās arī valsts

ārējie parādi. Ārējo parādu Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm $ 5.605.000

un Lielbritānijas valdībai £ 2.112.500.

Parāds Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm radies ar kara materiāla,
preču un dažādu uzturas līdzekļu piegādāšanu. Parāda atmaksa nokārtota

ar līgumu, pēc kā parāds nolīdzināms 62 gados, t. i. līdz 1984. gadam, ar

attiecīgiem pusgada maksājumiem. Parāds Lielbritānijas valdībai cēlies ar

materiālu piegādi un pakalpojumiem Neatkarības kara laikmetā, kā arī par

Latvijas karaspēka daļu pārvešanu no Vladivostokas uz Latviju. Tas regulēts
ar attiecīgu līgumu starp abām valstīm un nomaksājams 30 gados ar maksā-

jumiem pusgados.

Bez augšā minētiem parādiem Latvijai bija arī citi brīvības cīņu laikā

radušies parādi. Tos Latvijas valdība atmaksājusi šādos apmēros: Igaunijas
valdībai par militāras palīdzības sniegšanu atbrīvošanas cīnu laikmetā

Ig. Mk. 30.000.000, Norvēģijas valdībai par siļķu iepirkumiem Kr. 6.738.127,50,
Metai & Chemical bankai par preču piegādi £ 775.000, Anglijas valdībai par

palīdzības kredītiem £ 20.169.1/10, Francijas valdībai par kara materiāliem

Frs 11.811.371,79.

Jautājums par ārējā aizņēmuma nepieciešamību vēlākām vajadzībām
radās tūliņ pēc mūsu saimnieciskās dzīves nostabilizēšanās, kad valdībai bija

jāsāk gādāt par izpostītās lauksaimniecības atjaunošanu un jaunu dzelzceļu
un spēka staciju būvi. 1925. gada sākumā valdībai ienāca pirmie ārējie
aizņēmuma piedāvājumi. Līdz šim ienākušo piedāvājumu skaits sniedzas

pāri par trīsdesmit. Ar dažām kapitālistu grupām Finanču ministrija vedusi

diezgan ilgas sarunas un aizņēmumu nenoslēdza tādēļ, ka noteikumi Finanču

ministrijai nebija pieņemami. Sakrāti bagātīgi materiāli par līguma slēgšanas
techniku, izstrādāti līguma teksti, prospekti, aprēķini un ieinteresētām

ārzemju kapitālistu grupām sniegta plaša informācija par mūsu financiālo un

saimniecisko stāvokli.

Valsts naudas rezerves. Ar 1924. g. 30. jūn. valsts budžeta likumu no-

dibināja Valsts rezerves fondu, un visus budžeta izpildījuma atlikumus ieskaitīja
šai fondā. Tā kā valūtas iepirkšanai izlietoti iepriekšējo gadu valsts kases brīvie

līdzekļi, tad arī valūta uzskatāma kā valsts rezerves.

Valsts rezerves fondā 1927. g. 1. apr. Ls 70.061.343,86, bet 1928. g. 1. apr.

Ls 75.085.733,41.

Zelta fonds. Tūliņ pēc likuma par vienīgo maksājamo līdzekli Ministru

Kabinets 1920. g. 20. martā izdeva rīkojumu par Valsts zelta fondu, kas
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nolemts valsts kases zīmju nodrošināšanai un metāla naudas kalšanai. Zelta

fondu sastādīja: 1) zelta lējumi un ārzemju metalnauda, kas iepirkti ar valsts

līdzekļiem, 2) ziedojumi un 3) konfiscētais zelts un vērtslietas. Bez tam finanču

ministram bija piešķirtas tiesības iepirkt zeltu un dažādas vērtslietas zelta fondam

ar brīviem valsts kases līdzekļiem, kā arī ar sevišķiem budžeta kreditiem.

Zelta fonds 1928. g. 1. apr. uzrāda šādas sumas:

Zelts stieņos Ls 14.732.890,75
Brīvie līdzekļi

„
573.098,61

Nereālizētas vērtības
~

418,29

Ls 15.306.407,65

Valsts aizdevumi. levērojot kara laikā izpostīto saimniecisko dzīvi

un naudas trūkumu privātu uzņēmēju un naudas iestāžu rokās, valstij vaja-
dzēja piedalīties saimnieciskās dzīves atjaunošanā valsts aizdevumu veidā uz

atvieglotiem noteikumiem. Tamdēļ 1920. g. 11. aug. izdots likums par valsts

aizdevumiem, nodibinot šim nolūkam saimnieciskās dzīves atjaunošanas
fondu. Šai fondā ieskaitīti visi valsts aizdevumi, un šim nolūkam budžetā

uzņemtie krediti.

Fonda stāvoklis un pieaugums šāds:

1922. g. 1. aprīlī Ls 14 milj.
1924. g. 1.

„ „
30

„

1927. g. 1.
„ „

89
„

1928. g. 1.
„

~140
„

Līdz Valsts zemes un Latvijas hipotēku banku nodibināšanai visus aiz-

devumus valsts, pašvaldību, kreditkooperātīvu un privātu saimniecību vaja-
dzībām izsniedza bij. kredita nodaļa. Līdz 1927. g. 1. aprīlim izsniegtie
aizdevumi sniedzās kopā līdz Ls 32.968.005,31.

Pašvaldību saimnieciskais stāvoklis, lai gan stipri uzlabojies, vēl joprojām
grūts, un pašvaldības nespēj kārtot savus maksājumus par aizņemtām sumām.

Tamdēļ 1925./26. un 1926./27. gadu budžetos paredzēja pabalstu par 1 milj.
latu gadā, bet šogad Saeima pieņēma speciālu likumu par pašvaldību parādu

nokārtošanu, dzēšot no aizdevumu (1927. g. 1. sept.) kopsumas 4 milj. latu.

Tādā kārtā no visiem pašvaldības parādiem dzēstas 3 /
4, un ar to §is sasāpējušais

jautājums uzskatāms par nokārtotu.

Aizdevumu atlikumi 1928. g. 1. jūlijā:

rūpniekiem un kuģniekiem Ls 710.292,23
bankām un kooperātīviem ~

128.709,27
labības kaltēm un tirgus regulēšanai 132.000,—

pašvaldībām „
3.048.534,70

dažādiem mērķiem (valsts iestādēm un uzņēm.)
„

2.234.481,90

Kopā. .

Ls 6.254.018,10

Privātsaimnieciskiem mērķiem izsniegto aizdevumu kārtošanai Finanču

ministrija bijusi spiesta vairākos gadījumos paturēt ūtrupēs nosolītās vērtības,

starp tām lielākus rūpniecības uzņēmumus un citus nekustamus īpašumus,
vai arī meklēt ceļus, kā ieķīlātos rūpniecības uzņēmumus paglābt no izūtrupē-
šanas. Tādā kārtā valsts pārziņā pārgājušas „Jelgavas cukura fabrika",

„J. Zandbergs un biedri" ķieģeļnīca un A./'S. ~Lini" 5 linu fabrikas un īpašumi.
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Par nenokārtotu uzskatāms mūsu labības tirgus stāvoklis. Tāpēc, sākot

ar 1927. g. rudeni, šī jautājuma nokārtošanai Finanču ministrija spērusi pirmos
soļus, izsniegdama sabiedriskām un kooperātīvām organizācijām īstermiņa
aizdevumus iekšzemes labības tirdzniecības operāciju paplašināšanai.

Apgādības lieta likvidācija. Latvijas tapšanas laikā radās vajadzība
pēc iestādes, kas vadītu pārtikas un citu pirmās vajadzības priekšmetu iegādā-
šanu, sagatavošanu un izdalīšanu armijai un civiliedzīvotājiem, un lai regulētu
preču tirgu. Minētos pienākumus izpildīja Apgādības ministrija. Apgādības
ministrija uzlika lauksaimniekiem obligātoriskas nodevas, vajadzības gadī-
jumā izdarīja rekvizīcijas, zirgu mobilizācijas un iepirka preces kā uz

noslēgtu darījumu pamata, tā izlietojot pirkšanas priekštiesības uz impor-
tētām precēm 25% apmērā. Visu Latvijas teritoriju sadalīja 10 ap-

gādības apgabalos un 52 iecirkņos. Apgādības apgabala pārvaldes un

iecirkņi sadalīja lauksaimniekiem uzliktās nodevas un tās ievāca, kā

arī pēc vajadzības izdalīja. Rekvizīcijas izdarīja speciāli šim nolūkam

ieceltas rekvizīcijas komisijas. Pārtikas vielu sadalīšanu un izdošanu

armijai un pilsētu iedzīvotājiem pārzināja lekšējās apgādības departa-
ments. Technisko pasākumu nodaļa sagatavoja dažādus audumus, ādas,
apavus, zirgu lietas vai ziepes pirmā vietā armijai, kā arī visiem pilsoņiem.
Vēlāk ministrija ar saviem ražojumiem apgādāja arī kooperātīvus.

Ār_ējo tirdzniecību, kā preču iepirkšanu un preču tirgus regulēšanu iz-

pildīja Ārējās apgādības departaments. Visu ministrijai atvēlēto kreditu

un norēķinu centrālizēšanai nodibināja Saimniecības departamentu. Ministrija
nodarbināja (1921. g.) 755 ierēdņus. Kara darbībai izbeidzoties un iestājoties
normālākam dzīves ritmam, Apgādības ministriju ar 1921. g. likumu likvidēja.
Ministrijas lietu likvidēšanai 1921. g. 1. jūnijā nodibināts Valsts uzņēmumu
likvidācijas departaments. Likvidācijas d-ts darbojās no 1921. g. 1. jūn.
līdz 1922. g. 31. martam. Šai laikā likvidēta niecīga daļa lietu, tāpēc ka depar-
taments vadīja visu valsts ierēdņu naturāliju iepirkšanu, sagatavošanu un

izdošanu. 1922. g. 1. apr. atlikušos likvidācijas darbus pārņēma bij. Kredita

departaments, bet preču krājumus par Ls 3.600.000 — Ārējās tirdzniecības

birojs. No 1922. līdz 1927. g. 31. martam lielākā daļa norēķinu, iztrūkumu un

zudumu lietu skatīta cauri un nokārtota; likvidēti preču krājumi un piedzīti

parādi, kopā par Ls 13.390.209,38. No 1927. g. 1. apr. līdz 1928. g. 31. martam

iekasēts no parādniekiem Ls 44.027. Nenoskaidrotas palikušas prasības par

apm. Ls 450.000, kuru piedzīšana saistīta ar laiku un tiesāšanas gaitu.

Valsts budžets. 1919. gadā, kad valsts iestādes sāka organizēties, tās

tekošām vajadzībām un algām saņēma no Valsts kases avansus. Bieži gadījās,
ka iestādes sedza savus izdevumus arī tieši no iekasētām sumām, bez Valsts

kases starpniecības. levadot pakāpenisku pāreju uz kārtēju valsts saimniecību,
1919. g. jūlijā nodibināta Valsts budžetu nodaļa. Nodaļa izstrādāja vairākus

pagaidu likumprojektus un rīkojumus kreditu atvēršanas kārtībai, viņu izlie-

tošanai valsts vajadzībām. No 1919. g. augusta līdz gada beigām kredītus

piešķīra pa mēnešiem, no 1920. g. janvāra līdz 31. martam — pa trim mēne-

šiem, un no 1920. g. 1. aprīļa — jau veselam saimniecības gadam.

Apskatot valsts budžeta projektu sastādīšanas un apstiprināšanas gaitu,
varam to iedalīt divos lielākos laikmetos. Pirmajam laikmetam pieskaitāmi
budžeta projekti par 1920. g. 1. ceturksni, 1920./21. un 1921./22. saimn. gadiem.
Otram — visi turpmākie budžeta projekti.
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Uzstādot pirmos budžetu projektus, valsts iestādēm trūka praksē pārbaudīta
pamata, kādēļ papildkreditu pieprasījumi ar kārtēju izdevumu rakstiem ienāca

no ļoti daudzām iestādēm visā budžeta projektu sastādīšanas laikā. Tāpat
liels kavēklis budžeta sastādīšanā bija resoru nesaskaņotie štati, atalgojumu

apmēri un darbības robežas. Lai ienestu daudzmaz skaidrību šai jautājumā,
nodaļa noturēja daudzas starpresoru komisiju sēdes un pielika daudz pūļu

saskaņotu algu sarakstu izstrādāšanai un pārvaldības paralēlisma novēršanai,

koncentrējot vienādus uzdevumus pēc iespējas vienā resorā. Daudzās budžeta

apspriedes un papildinājumi 1920. g. 1. sept. budžeta projekta sastādīšanu novil-

cināja, un to varēja iesniegt Ministru Kabinetam tikai martā. Ar to bija
likts pamats pirmajam kaut arī nepilnīgam Latvijas valsts budžetam uzbūves

un klasifikācijas ziņā.

Ar sevišķām grūtībām bija savienota 1920./21. g. budžeta projekta sastādī-

šana. Ar vienas daļas valsts teritorijas atbrīvošanu no ienaidnieka visu valsts

iestāžu darbībaslauks paplašinājās, un ar to pieauga ierēdņu štati un operātīvo iz-

devumu apmēri. Vēl vairāk budžeta sastādīšanu apgrūtināja valsts svārstīgā
valūta. Bez Latvijas valsts kases zīmēm cirkulēja vēl cara rubļi, domes nauda,

kerenkas, ostnauda, vācu markas un pilsētu boni. Naudas zīmju inflācija radīja
iedzīvotājos neuzticību Latvijas rubļiem, un to vērtība strauji slīdēja uz leju.
Sastādīt budžetu, kad naudas kurss katru mēnesi grozās, gandrīz nav iespējams.
To nācās pastāvīgi pārgrozīt un pārstrādāt. Cik grūts bija šī budžeta projekta
sastādīšanas un sabalansēšanas darbs, var spriest jau no tam, ka Ministru

Kabinets, 1920./21. g. budžeta projektu pieņemot, nostrādāja septiņus mēnešus

un to varēja iesniegt Satversmes Sapulcei ar pusgada novēlojumu. Šis budžeta

projekts uzbūves un sagrupējumu ziņā stiprā mērā atšķīrās no 1920. g. 1. cet.

budžeta projekta. Lai mākslīgi nepalielinātu budžetu ar valsts uzņēmumu
apgrozījumu sumām, tad dažu valsts uzņēmumu un valsts monopolu kop-
ieņēmumus un kopizdevumus ieveda atsevišķā valsts speciālo uzņēmumu

budžetā, bet kopējā valsts budžetā uzņēma tikai šo budžetu atlikumus, piemaksas
un rīcības kapitālus. Kopējā budžeta projektā jau bija tūkstoš paragrāfu,
pantu un literu ar motivējumiem un paskaidrojumiem pie tiem.

Ar katru jaunu emisiju Latvijas naudas vērtība pastāvīgi kritās, kam

līdz auga dzīves dārdzība un savkārt valsts izdevumi un budžeta deficiti.

1921./22. gada resoru paredzētie izdevumi pārsniedza pieckārtīgi paredzamos
valsts ieņēmumus. Šādu budžetu sabalansēt nebija ne mazākās izredzes. Ar

Ministru'Kabineta piekrišanu Valsts budžetu nodaļa sastādīja spaidu budžetu

saimniecības gada pirmajiem trim mēnešiem, uzņemot tai tikai pavisam nepie-
ciešamos izdevumus. Šais trīs mēnešos valdība cerēja panākt naudas un nodokļu

reformu, kā arī valdības iestāžu radikālu reorganizāciju un samazināšanu, lai

atlikušā saimniecības gada deviņiem mēnešiem sastādītu budžetu zelta valūtā

un bez deficita. Tomēr labais nodoms neizdevās, un nācās izstrādāt jaunu
budžetu visam 1921./22. saimniecības gadam.

Triju mēnešu spaidu budžets, kas faktiski reālizējās bez deficita, atstāja
labu iespaidu uz valsts finanču nostiprināšanu un gada budžeta sastādīšanu.

Tā kā budžets nebija pieņemts, tad resoriem arī turpmākos četros mēnešos

atvēlēja tikai kreditus nepieciešamām vajadzībām, un tie noslēdzās bez deficita.

Cenšoties pēc valsts budžeta sabalansēšanas, bija jāķeras pie valsts iestāžu

samazināšanas, likvidējot Apgādības un Tirdzniecības un rūpniecības minist-

riju, panākot ar to ierēdņu samazināšanu par 1000, un arī daudzu iestāžu
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un uzņēmumu izbeigšanu. Tādā kārtā no resoriem uzstādīto 16,5 miljardu
rubļu lielo budžetu samazināja līdz 9,8 miljardiem jeb par 44%. Tomēr arī

šai budžetā paredzētos izdevumus nebija iespējams segt ar ieņēmumiem, kamdēļ
nācās izstrādāt jaunu spaidu budžetu 1921./22. saimn. g. pēdējiem trim

mēnešiem, samazinot kopā izdevumus vēl par 1,5 miljardiem rubļu. Tādā

kārtā ar spaidu līdzekļiem valsts ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanā

1921../22. budžeta gads, kā pirmais Latvijas pastāvēšanas laikā, noslēdzās

bez deficita.

Visi trīs pirmā laikmeta budžeta projekti nonāca likumdevējā iestādē

ar lielu novēlojumu. Satversmes Sapulces budžeta komisija tos gan apsprieda,
bet likumdevējas sankciju tie neieguva, jo budžeta gads jau beidzās. Sankcio-

nējot valsts saimniecības darbību no Latvijas tapšanas laika līdz 1922. g.

31. martam, izstrādāja priekšlikumu — pieņemt valsts izdevumukreditu lielumu

minētam laikmetam Ministru Kabineta atzīto faktisko izdevumu lielumā. Ar

to arī noslēdzās valsts budžeta projektu sastādīšanas pirmais laikmets.

Otrā laikmetā 1922.,23. un turpmāko piecu saimniecības gadu budžeta

projektu sastādīšana noritēja daudz normālākos apstākļos. Valsts iestādes

bija paguvušas jau puslīdz noorganizēties, saimnieciskā dzīve nostiprināties
un Latvijas naudas kurss stabilizēties. Daudz grūtības ikgadus radīja tikai

resoru uzstādītie pārmērīgi lielie izdevumu posteņi, kas vairākkārt pārsniedza
Valsts kases maksātspējas. Sastādot valsts budžetu projektus, Finanču m-ja
vadījās no tā viedokļa, ka izdevumu budžetiem jābūt ne lielākiem, kā to atļauj
paredzamie ieņēmumi, t. i. budžetam jābūt sabalansētam. Bija jāpieliek daudz

pūļu, lai panāktu nepieciešamo līdzsvaru. Izdevumu samazināšanai un saska-

ņošanai ar paredzamiem ieņēmumiem valsts budžetu nodaļa ikgadus noturēja
250—300 starpresoru budžetu komisiju sēdes ar Valsts Kontroles un resoru

pārstāvju piedalīšanos. Šais apspriedēs panāca gan izdevumu samazināšanu,
bet ne tādos apmēros, kā to prasīja valsts financiālais stāvoklis. Ar nesaudzīgiem
strīpojumiem resoru uzstādīto budžeta projektu izdevumu posteņus sama-

zināja 40—50% apmērā. Sabalansētie budžeti atstāja labu iespaidu uz saim-

nieciskās dzīves un Latvijas valūtas nostiprināšanu, jo jauni Valsts kases zīmju
izlaidumi budžetu deficitu segšanai nebija vajadzīgi. Faktiski ieņemts

1922./23. g. 147,7 milj. latu, 1923./24. g. 163, 19261/27. g. 165 un 1927./28. g.

163,6 milj. latu. Pēdējos gados budžets devis nelielus atlikumus.

Sākot ar 1925./26. saimniecības gadu budžeta projekti sastādīti uz

jauniem pamatiem. Pamatojoties uz 1924. g. 30. jūnijā Saeimā pieņemtā jaunā
budžeta likuma, no budžeta projektiem strīpoja visas valsts uzņēmumu, regāliju
un monopolu apgrozījumu sumas, iepriekšējo gadu atlikumus un sumas veco

rēķinu nokārtošanai par notecējušo gadu. Izdevumus sagrupēja saskaņā ar

jaunizstrādāto izdevumu klasifikāciju arī pēc priekšmetu sistēmas, bet ne vairs

pēc resoriem vien, kā tas bija līdz šim.

Valsts kase un grāmatvedība. Pirmā valsts kases nodaļa nodibināta

1918. g. 18. novembrī Rīgā. Pārējās valsts kases nodaļas atvērtas 1919. g. —15

un 1920. gadā — vēl 7. Sākumā visas Valsts kases darbojās piemē-

rojoties bij. Krievijas rentējas iekārtai. Pirmie noteikumi par valsts

kases iekārtu izdoti Liepājā 1919. g. 25. martā ar nosaukumu ~Rīkojums

par Valsts kases iekārtu". Valsts kases operātīvie un grāmatvedības noteikumi

~Vispārējie noteikumi valsts kasei un viņas nodaļām" apstiprināti 1921. g.

12. nov. Valsts kases dažādās iestādes vēlāk apvienoja vienā Valsts kases d-tā,
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kam bez valsts kases nodaļām padotas arī Budžetu nodaļa un Centrālā grāmat-
vedība. Pēdējās uzdevums bija galvenā kārtā sakārtot, pārbaudīt un klasificēt

pēc valsts budžeta iedalījumiem valsts kasēs izdarītu operāciju dokumentus

un dotValsts Kontrolei pārskatus par valsts ieņēmumiem, izdevumiem un kases

apgrozījumiem vai pārzināt nepareizi valsts ieņēmumos iemaksāto sumu

atmaksas.

Grāmatvedības uzdevums bija ļoti grūts. No Latvijas tapšanas laika

bija sakrājies daudz nenokārtotu dokumentu par vairāk gadiem. Tekošā

darbībā katru mēnesi nāca klāt pāri par 40.000 dokumentu. Valsts kases

d-tu likvidēja 1922. g. 1. aprīlī, uzliekot valsts kases pienākumus Valsts krāj-
un kreditbankai un vēlāk Latvijas bankai. No šī laika valsts kases centrālā

grāmatvedība savu darbību izbeidza, jo pēc jaunās iekārtas, kas dibināta uz

tekošu rēķinu sistēmu, operāciju dokumentus Krāj- un kredrtbanka (vēlāk

Latvijas banka) nosūta tieši tekošu rēķinu īpašniekiem, kas savkārt norēķinās

ar Valsts Kontroli tieši. Mēneša un gada pārskatu norakstus par budžetu

izpildīšanu iestādes iesūta Valsts budžetu nodaļai kopsavilkuma sastādīšanai.

Apdrošināšanas lietas. 1920. g. sākumā lekšlietu ministrija nodibināja
Apdrošināšanas departamentu, kā pārziņā ar valdības 1920. g. 19. marta

noteikumiem nodeva visu apdrošināšanas uzņēmumu pārraudzību. Veicinot

apdrošināšanas, kā svarīgas saimnieciskas nozares, attīstību, 1920. gada
29. martā izdoti noteikumi par apdrošināšanas akciju sabiedrību un pilsētu
un miestu savstarpīgo apdrošināšanas biedrību pieņemto ugunsapdrošinājumu

obligātorisku pārapdrošināšanu Apdrošināšanas d-tā. Ar 1921. g. pielaista
arī tiešā valsts īpašumu apdrošināšana, kā noteikumi izdoti 1922. g. 1. jūnijā.

1920. g. Apdrošināšanas d-ts pievienots Finanču ministrijai kā atsevišķa

nodaļa. Iniciatīvu apdrošināšanā traucēja vācu okupācijas laikā nodi-

binātās ārzemju apdrošināšanas biedrības, no kurām 1919. g. Latvijā

darbojās 11 biedrības. Šīs ārzemju biedrības 1921. g. likvidētas. No 1920. līdz

1924. gadam nodibinājās 10 šejienes akciju apdrošināšanas biedrības un

strauji sāka pieaugt savst. apdrošināšanas biedrību skaits, no kurām 1919. g.

darbojās tikai deviņas. Šo apdrošināšanas biedrību noorganizēšanās prasīja
no apdrošināšanas uzraugu iestādes daudz darba, jo vajadzēja pārbaudīt biedrību

statūtus un polišu noteikumus, dot vajadzīgos paskaidrojumus un aizrādījumus
apdrošināšanas lietās, kā arī 1926. g. un vēlāk pārbaudīt šejienes apdrošinā-
šanas biedrību darbību.

No pieņemtiem tiešiem apdrošinājumiem Apdrošināšanas nodaļa paturē-

jusi savā pašatbildībā, vadoties no apdrošināto risku īpašībām, sumas līdz

finanču ministra apstiprinātiem maksimumiem, pārapdrošinot pārējo daļu

apdrošināšanas biedrībās, par ko saņemta komisija no ugunsriskiem 300/0 un

no valoru, transportu un stiklu pārap'drošinājumiem 17,5%. Pieņemtie mājlopu

apdrošinājumi nav pārapdrošināti. Izpildot valdības noteikumus, apdrošinā-

šanas akciju sabiedrības un pilsētu un miestu savst. apdrošināšanas biedrības

obligātoriski pārapdrošina Apdrošināšanas nodaļā 25% resp. 10% no visiem

biedrības noslēgtiem ugunsapdrošinājumiem. Daļu no pieņemtiem pārapdro-

šinājumiem nodaļa patur savā atbildībā, bet pārējo daļu pārapdrošina (retrocedē)

apdrošināšanas biedrībās. No pieņemtiem pārapdrošinājumiem nodaļa atlī-

dzina apdrošināšanas biedrībām 20% komisijas no prēmijas, bet par pārapdro-

šinātiem (retrocedētiem) riskiem saņem no biedrībām 30% komisijas. Darbojas:
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10 akciju apdrošināšanas biedrības, 36 pilsētu un miestu savstarpējās apdroši-
nāšanas biedrības, 16 apriņķu pašvaldību apdrošināšanas iestādes un 396 pa-

gastu savstarpīgās apdrošināšanas biedrības.

Nodaļas darbības laikā ieņemts no apdrošināšanas biedrībām un no

Apdrošināšanas nodaļas operācijām Ls 3.157.897,64 valsts nodokļa un

Ls 1.466.100,72 zīmognodevu. Nodaļa nav saņēmusi nekādus valsts pabalstus,
bet no 1920./21. g. ieguvusi tīru peļņu kopā Ls 1.683.816,93. Šī suma sastāda

Apdrošināšanas nodaļas apdrošināšanas fondu.

Linu monopols. Ar Pagaidu Valdības 1919. g. 27. marta rīkojumu
ievests valsts linu monopols. Pēdējā uzdevumā izmantot lauksaimnieku ražotos

linus, kā toreizējos apstākļos vienīgi pieejamo eksportpreci līdzekļu iegūšanai,
ar ko nostiprināt un uzcelt valsti. Līdz 1922. gadam, maksājot linu ražotājiem
samērā zemas cenas, valdība skatījās uz linu monopolu kā galveno valsts kases

ienākumu (valūtas) avotu. Tālākos gados cenas vairākkārt paaugstināja, un

tās tuvinās pasaules tirgus cenām. Sākot ar 1927. gadu linu monopola gal-
venais uzdevums nav vairs tikai gādāt valsts kasei ienākumus, bet arī rūpēties

par linu kultūras pacelšanu un uzlabot linu apstrādāšanu. Linu monopola
ienākumi valsts budžetā tagad paredzēti tikai ieguldītā kapitāla procentu ap-

mērā, bet pārējā peļņa saskaņā ar 1928. g. 28. janvāra likumu tiek budžeta gada
beigās atmaksāta linu ražotājiem sevišķu piemaksu (prēmiju) veidā.

Linu sējumu platība vislielākā bija 1925. g., kad tā pārsniedza priekškara

platību par apm. 10000 ha. Sējas platības pieaugums galvenā kārtā vedams

sakarā ar linu cenu pakāpenisku paaugstināšanu. Turpmākos gados, cenām

pazeminoties, arī samazinās sējas platība.

Linu iepirkšanu no ražotājiem monopola nodaļa (senāk, līdz 1927. g.,

pārvalde) izdara caur linu pieņemšanas punktiem, kuru koncesijas izdotas linu

ražotāju organizācijām, privātām sabiedrībām un privātām personām.

Linu pieņemšanas punkti:

Linu monopola pastāvēšanas pirmajos gados pieņemšanas punktu kon-

cesionāri Vidzemē un Kurzemē bija galvenā kārtā privātpersonas un otrā

vietā stāvēja ražotāju organizācijas, turpretim Latgalē ražotāju organizāciju
līdz 1922. g. nemaz nebija, bet darbojās vienīgi privātas sabiedrības un privāt-

personas. Vēlākos gados ražotāju organizāciju koncesionāru skaits strauji

pieaug un Vidzemē ņem pilnīgu pārsvaru par privātuzpircējiem.

Linus iepērk par cietām, Finanču ministrijas noteiktām (~Valdības
Vēstnesī" izsludinātām) cenām. Augstāku stāvokli linu cenas sasniedza

1924./25. g., kad arī savākts vislielākais daudzums linu. Linu cenām pasaules

tirgū krītoties, sašaurinājās arī linu raža.

919./20.
920./21.
921./22.
922./23.
923./24.

924./25.

925. /26.
926./27.

g- •
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g- •

g- •

a
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g- •
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143

182

196

216

270
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248



Ražotājiem linu cenas maksātas

Budžeta gadi Par birkavu

1919. /20 L.R.771 —

1920./21
„

3233—

1921./22 Ls 171,99
1922./23 „

183,46
1923./24

„
194,92

1924./25
„ 311,22

1925./26
„

263,72
1926./27

„
203,11

1927./28 „
337,42

Bez tam, pēc 1927./28. g. operācijas gada beigām izmaksāts 8% prēmijas, tā ka

faktiski maksāts par birkavu Ls 364,42.

Linu monopolu ieveda ar nolūku gūt valstij lielākus ienākumus, tādēļ
valsts pastāvēšanas pirmajos gados valdība nevarēja maksāt ražotājiem pilnas
tirgus cenas un savāca linus par samērā zemām cenām.

Pavisam izvests uz ārzemēm no 1919. g. 134.020 t. Pārstrādātas

šejienes vajadzībām tikai 22.925 t jeb nedaudz vairāk par 17%, jo trūkst

pārstrādājamo fabriku un tirgu pārstrādātām linu precēm.

Eksports uz katru linu pircēju ārvalsti ikgadus svārstās sakarā ar

katras valsts tirgus konjunktūru. Visā monopola pastāvēšanas laikā uz

galvenām eksporta zemēm izvests linu šādos samēros:

Beļģiju un Franciju 52,9%

Angliju 34,30/0
Vāciju 9,80/0
Citām valstīm 3%

Citu valstu starpā atzīmējams eksports uz Čekoslovaķiju.

Linu šķiedra parasti iepirkta un punktos pieņemta par zemāku cenu nekā

pārdota, kamdēļ linu monopols valstij devis prāvu pelņu.

Linu monopola peļņa:
Budžeta gadi

1919./20 Ls 3.458.982,62
1920./21 „

3.417.163,86

1921./22 „
7.874.389,56

1922./23. „
10.493.535,06

1923. /24 „
6.121.248,37

1924./25 „
10.155.531,14

1925./26 „
4.012.025,08

1926. /27
„

1.657.469,66
1927./28. „

3.700.962,42

Kopā. .
Ls 50.891.307,77

No 1927./28. b. g. peļņas Ls 7.789.962,47 tiek atmaksāts linu ražotājiem
Ls 4.089.000,— prēmiju veidā.

Žurnāls ~Ekonomists". 1920. g. 15. martā Finanču ministrija sāka

izdot žurnālu ~Ekonomists". Žurnāla uzdevums apgaismot un sniegt in-

formāciju par svarīgākiem saimnieciskiem, finanču un technikas jautājumiem.
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Paralēli latviešu izdevumam ministrija izdeva arī žurnālu angļu valodā ~The
Latvian Economist". Ekonomists" iznāk divas reizes mēnesī, 9—12 drukas

lokšņu apmērā, un ~The Latvian Economist"—reizi mēnesī. ~Ekonomistā"

publicējami akciju sabiedrību statūti, kreditiestāžu bilances un citi obligāto-
riski ziņojumi. Sākot ar 1927. g. jūliju ~The Latvian Economist" kā mēneša

žurnāls vairs neiznāk. Viņa vietā Finanču ministrija izdod saimniecisku

gada pārskatu angļu un vācu valodā.

Izdevniecības 1927./28. saimniecības gads noslēgts ar atlikumu, kamēr

iepriekšējos gados izdevniecība strādājusi ar zaudējumiem, jo ~The Latvian

Economist" izdošana maksāja pārāk dārgi. No 1927./28. g. atlikuma del-

dēti 45.932,93 lati veco parādu. Paredzams, ka 1928./29. gadā izdosies nokārtot

parāda atlikumu.

Valsts piemaksas ~Ekonomistam" iepriekšējos saimniecības gados

svārstījušās ap 10.000 latiem gadā. Žurnālu iespiež apm. 1000 eksempl.,
maksa par burtnīcu senāk Ls 2,—, tagad Ls 1. Žurnāla pirmais redaktors un

direktors A. Kārkliņš, bet no 1927. gada jūlija — J. Bokalders.

Valstspapīru spiestuve. Pirmajā valsts pastāvēšanas laikā vērtszīmes

pagatavoja privātās litografijās valsts ierēdņu uzraudzībā. Kad Tautas

Padome un Pagaidu Valdība atgriezās Rīgā, Valstspapīru spiestuves vajadzībām
Finanču ministrija nonomāja A. Grosseta grafisko iestādi Rīgā, kur 1919. g.

28. jūlijā iesāka 5 rbļ. valsts kases zīmju iespiešanu, nodarbinot ap 30 strād-

nieku. 1919. g. septembrī iesāka 10 rbļ. valsts kases zīmju iespiešanu, un mē-

neša beigās spiestuvē jau strādāja ap 150 dažādu arodu speciālistu un palīga
strādnieku. Oktobrī sāka iespiest 100 rbļ. valsts kases zīmes. 1919. g. 23. oktobrī

vienu spiestuves daļu evakuēja uz Helzinkiem, Somijā, kur iesāka iespiest
5 rbļ. un 25 rbļ. valsts kases zīmes. 1921. g. Valstspapīru spiestuve pār-

vietojās valsts namā L. Maskavas ielā N° 11, ko remontēja un speciāli ierīkoja
spiestuves vajadzībām.

Tagad spiestuve izveidojusies par pirmklasīgu mākslas grafisku iestādi.

Spiestuvē iekārtotas šādas darbnīcas: Mākslas-gravēšanas darbnīca, vara

drukas darbnīca, litogrāfija, tipogrāfija, galvanoplastikas darbnīca, foto-

techniskā darbnīca un grāmatsietuve.

Valstspapīru spiestuve sāka strādāt ar Kredita departamenta aiz-

devumu. Bez tam spiestuves līdzekļus palielināja ar atskaitījumu no spie-
stuves tīrās peļņas. 1927. gada 31. martā spiestuves kapitāls bija pieaudzis
līdz Ls 1.465.042,60, t. i. Kredita d-ta aizdevumam Ls 926.802,76 bija pie-
skaitīta daļa spiestuves peļņas Ls 538.239,84 apmērā un sadalījās šādi:

Nekustams īpašums . . .Ls 221.923,35
Inventārs

„
509.149,48

Rīcības līdzekļi ... .. „
733.969,77

Ls 1.465.042,60

Izlaisto ražojumu vērtība no 1919. g. — Ls 4.421.107,25, bet darbi-

nieku skaits tagad 267.

No 1919. g. 10. nov. spiestuvi vada prof. R. Zariņš.

Jelgavas cukurfabrika. Jelgavas cukurfabrika būvēta kā cukurbiešu,
tā arī jēlcukura pārstrādāšanai. Fabrikas cēlējai, I Latvijas cukur-

fabrikas akc. sabiedrībai, nebija izdevies sagādāt nepieciešamo rīcības



kapitālu, kamdēļ tā nonāca maksāšanas grūtībās, un to 1927. g. jūlijā nono-

māja uz trim gadiem Finanču ministrija.

Salīdzinot ar jaunpasākumiem ārzemēs, cukurbiešu audzēšana Latvijā
attīstās normāli, kas redzams no šīs tabulas:

Cukurbiešu ražots: 1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g.

tonnas 60 1300 6500 10600

1927. gadā cukurbiešu sējumu platība pavairojusies, salīdzinot ar

1926. gadu, par 70% un sasniedza 629 ha. No 1927. gada cukurbiešu kultūras

rezultātiem redzams, ka, salīdzinot ar Vācijas ražu, mūsu raža pārsniedz
Meklenburgas Strelitcā sasniegto caurmēra ražu par 4,5 t, bet neaizsniedz

augstāko ražu Vācijā, kas atzīmēta Bavārijā, par 16 t no ha, un tā tad līdzinās

apm. pusei no Bavārijā gūtās caurmēra ražas.

Atvieglojot lauksaimniekiem pāreju uz cukurbiešu kultūru, Finanču

ministrija izsniedza 1927. gadā 299 cukurbiešu audzētājiem ar sējplatību
321 ha pavasarī un vasarā avansus: skaidrā naudā — Ls 42.085,49 un māk-

slīgos mēslos — Ls 5.693,29. Avansu saņēmēji nodevuši 5.516.564 kg biešu

par Ls 265.895.

Remonta laikmetā no 13. aug. līdz 9. nov. 1927. g. fabrika nodarbināja
caurmērā 110 strādniekus dienā, bet biešu pārstrādāšanas laikā tieši fabrikā —

caurmērā 370 un sētas darbos, pie oglēm, cukurbietēm, graizījumiem, kaļķiem —

apm. 200 strādniekus dienā.

1927. gada ražošanā iegūts:

1848,090 kg brutto kristalcukura,

29,920
„

netto starpprodukta ā Ls 480—

90,668
„ ~

pēcprodukta āLs 420,—

387,000
„

melases

6327,594 ~ graizījumu

843,600
„

filtrkaļķu.

Attiecībā uz jēlcukura pārstrādāšanu jāatzīmē, ka pie cenu starpības
zem £ 2.-/- par tonnu starp jēlcukuru un kristalcukuru, kāda pastāvēja pag.

gadā, rafinēšana varēja nest zaudējumus, tālab arī cukura fabrika no

tālākas rafinēšanas atturējās.

II. Valsts autonomie uzņēmumi.

Latvijas banka. Latvijas valdība jau drīz pēc valsts nodibināšanās bija
nolēmusi dibināt emisijas banku, un šis viņas lēmums sastapa nedalītu pie-
krišanu kā politiskās, tā saimnieciskās aprindās. lemesls, kādēļ Latvijas

banku patiesībā nodibināja daudz vēlāk, meklējams pirmo neatkarības gadu

ārkārtīgi smagajos apstākļos.

Karam izbeidzoties, Latvijas saimniecība pamazām sāka atveseļoties,
kaut gan neatrisinātas valūtas un finanču problēmas, kā arī krītošais Latvijas

rubļa kurss radīja diezgan lielas grūtības. Kad 1921. gadā izdevās saskaņot

valsts izdevumus ar ieņēmumiem un stabilizēt Latvijas valūtas biržas kursu,

kamēr izdevīga raža uzlaboja tirdzniecības bilanci, radās iespēja nopietni

stāties pie emisijas bankas dibināšanas. Valdība nolēma tādu dibināt, dodot

tai nosaukumu „Latvijas banka". 1922. g. 19. sep.tembrī Ministru Kabinets
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apstiprināja tās statūtus. Banku nodibināja kā autonomu valsts uzņēmumu,
kas darbojas patstāvīgi, saskaņā ar saviem statūtiem. Viņai vienīgai piešķīra
tiesību emitēt banknotas. Latvijas bankai uzdeva regulēt naudas apgrozību
valstī, veicināt tirdzniecību un lauksaimniecību ar .īstermiņa kreditiem un

izpildīt valsts kases operācijas. Tā pārņēma visus likvidējamās ~Valsts krāj-
un kreditbankas" aktīvus un pasīvus un saņēma no valsts 10 milj. latu lielu

sākuma pamatkapitālu.

Latvijas bankas darbību visā tās pastāvēšanas laikā var iedalīt trīs

laikmetos. Pirmais darbības laikmets (no 1922. g. 1. novembra līdz 1923. g.

vidum) norisinājās labvēlīgas saimnieciskas konjunktūras apstākļos, pie izdevīgas
maksājumu bilances. Tā raksturīgā pazīme ir liels ārzemju valūtas pie-
plūdums un vēl maz attīstīti krediti. Otrs laikmets (no 1923. g. vidus līdz

1926. g. rudenim) ilga apmēram trīs gadus. Tā raksturīgās īpatnības ir

sliktāki saimnieciskie apstākļi, tirdzniecības un maksājumu bilances augoša
pasivitāte, ievērojama kreditu ekspansija un sakarā ar to augošs preču
imports, ārzemju valūtas krājumu pakāpeniska samazināšanās un, beidzot,
pirmie, vēl diezgan nenoteiktie un maz sekmīgie bankas centieni ierobežot

kreditu attīstību. Trešais laikmets iesākās 1926. g. rudenī, kad banka pārgāja
uz noteiktu importa ierobežošanas kreditpolītiku. Šis virziens turpinās joprojām
bez ievērojamām pārmaiņām. To raksturo saimniecisko apstākļu un tirdz-

niecības bilances uzlabošanās, kā arī ārzemju valūtas pieplūdums, kas ārkārtīgi
nostiprinājis Latvijas bankas stāvokli attiecībās ar ārzemēm.

Bankas darbība tās īsajā pastāvēšanas laikmetā attīstījusies ļoti

strauji. Darbību atklājot, tās kopbilancē bija tikai 32,5 milj. latu,

kurpretim š. g. 1. augustā tā bija izaugusi līdz 289,8 milj. latu, tā tad gandrīz

deviņkārtīgi pavairojusies. Darbības attīstības straujā gaita izskaidrojama
ar bankas apgrozības līdzekļu pastāvīgo pieaugumu. Apgrozības līdzekļu
lielāko daļu devusi valsts, kuras dažādo depozitu sumas bankas rīcībā tās

darbības laikmetā izaugušas no 6 milj. līdz 100,6 milj. latu. Tas noticis

galvenām kārtām uz ikgadējo budžetu pārpalikumu rēķina, ko neieskaitīja
nākošo gadu budžetos kā ieņēmumus, bet pievienoja valsts rezervēm, kas

sakarā ar to gadu no gada augušas. Tāpat arī bankas noguldījumu un tekošo

rēķinu pieaugumā no 14,9 līdz 64,9 milj. latu galvenā loma vienmēr bijusi
valsts iestāžu un autonomo uzņēmumu noguldījumiem, kas parasti sastādījuši
2/ 3 no kopsumas. Privātiem tekošiem rēķiniem un noguldījumiem nekad nav

bijusi izšķiroša nozīme bankas attīstībā, jo tie sastāda ne vairāk kā 10% no

viņas līdzekļu kopsumas.

Banknotu emisija nav sasniegusi sevišķi lielus apmērus, jo blakus

banknotām apgrozībā ir arī valstskases zīmes un metalnauda, kuru kopsumas

atļautie apmēri sastāda naudas apgrozības minimumu Latvijā, ko banka

tikai papildina ar savu naudas zīmju emisiju vajadzīgā daudzumā. Savas

emisijas tiesības banka vienmēr izlietojusi ļoti uzmanīgi un atturīgi, turē-

damās pie principa, lai apgrozībā izlaistās banknotas vienmēr būtu nodroši-

nātas ne tikai 50% apmērā ar zeltu un stabilu ārzemju valūtu, bet pārējā daļa
ar īstermiņa vekseļiem, kā to prasa bankas statūti, bet gan uzturējusi pilnu

100% zelta un ārzemju valūtas segumu, īstermiņa vekseļus šim nolūkam

nemaz neizlietojot. Tā š. g. 1. augustā bankas emisija 41,4 milj. latu apmērā

bija nodrošināta līdz 209% ar zelta un ārzemju valūtas segumu vien, ne-

izmantojot īstermiņa vekseļus kā nodrošinājumu.
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Bankas kapitālu pieaugumu regulē tās statūti. Ikgadus 25% no

iegūtās tīrpeļņas ieskaita pamatkapitālā, līdz tas būs sasniedzis 25 milj. latu,
un 10% — rezerves kapitālā. Pieskaitot 1927. g. peļņas attiecīgo daļu,
bankas kapitāli pašlaik sasnieguši kopā 21,2 milj. latu, tā tad viņas pastāvē-
šanas laikā tie apmēram dubultojušies. Pārējiem bankas līdzekļiem svarīgas
nozīmes nav. Apgrozības līdzekļu kopsumā, kas, banku dibinot, bija tikai

27,9 milj. latu liela, š. g. 1. augustā sasniegusi 233,2 milj. latu.

Bankas līdzekļi visā tās pastāvēšanas laikā izlietoti divos pamata
virzienos: 1) kreditējot Latvijas saimniecisko attīstību visās tās nozarēs,
cik to atļauj bankas statūtu nosacījumi; 2) uzkrājot stabilas rezerves zeltā

un ārzemju valūtā — emisijas segumam un ārzemju maksājumu vajadzībām.
Šo divu līdzekļu izlietošanas veidu attīstības gaita nav bijusi paralēla, bet

bieži pat gluži pretēja.

Tagad banka, pēc daudziem pārbaudījumiem priekšējos gados, kreditus

piešķir" galvenā kārtā mūsu pašu ražojošām nozarēm un eksportam, atturoties

no mums pieciešamu patēriņa preču importa balstīšanas. Uzņēmumus, kuru
darbība tieši neveicina ražošanu iekšzemē, kam Latvijā trūkst dabiska pamata,
vai kas rīkojas nesolīdi un pastāv vienīgi ar kreditu palīdzību, banka nepabalsta.
Turpretim solidiem ražojošiem uzņēmumiem aizdevumus ne tikai neaprobežo,
bet, skatoties pēc sniegtiem nodrošinājumim, pat palielina un atver jaunus
kreditus, kādēļ arī kreditu kopsumā nesamazinās. Mūsu uzņēmumi jau bauda

īstermiņa kreditus viņu darbībai piemērotā lielumā, un kā viņiem trūkst, tas

ir ilgtermiņa kredits, kādu Latvijas banka, pēc sava uzdevuma un darbības

rakstura, viņiem nevar piešķirt. īstermiņa kreditu vispārīgs paaugstinājums
arī neveicinātu iekšzemes ražošanu, bet gan, kā tas agrākos gados novērots,

pavairotu patēriņa preču ievedumus no ārzemēm, kas pasliktinātu mūsu

stāvokli un, nesamērīgi ar mūsu līdzekļiem, pavairotu ārzemju valūtas pie-

prasījumu.

Šis virziens bankas kreditpolītikā ir zināmā mērā sekmējis to, ka mūsu

ārējā tirdzniecībā starpība starp importa un eksporta kopsumām arvienu

samazinājusies, un tirdzniecības bilance jau nonākusi apmēram līdzsvara

stāvoklī. Bez tam mūsu maksājumu bilanci uzlabojuši lielāki ārzemju kapitāla

ieguldījumi. Ar 1927. gadu sācies atkal pastāvīgs ārzemju valūtas ieplūdums
Latvijā, un tās krājumi Latvijas bankā vairojas, sasniegdami līdz šim vēl

nebijušus apmērus. Š. g. augusta sākumā to kopsumā bija 77,9 milj. latu,
bet kopā ar bankas zeltu 86,6 milj. latu. Šīs lielās rezerves atļauj bankai

pavairot arī kreditu kopsumu, ciktāl tas var nākt Latvijas saimnieciskai attī-

stībai par labu. No bankas aizdevumu kopsumas š. g. 1. janvārī bija saņēmuši:

lauksaimnieki, viņu organizācijas un lauku kreditiestādes kopā 29,8%,
tirdzniecība 13,8%, rūpniecība 27,7% un pilsētu kreditiestādes 28,7%.

Bankas darbības koprezultāts visā tās pastāvēšanas laikā skait-

liski parādās 24,8 milj. latu lielajā tīrpeļņā, no kuras valsts saņēmusi 13,2 milj.
latu, un gandrīz visa pārējā suma ieskaitīta bankas kapitālos, kas no 10 milj.
latu izauguši līdz 21,2 miljoniem. Tas tomēr nav svarīgākais bankas darbības

panākums: galvenais ir tas pozitīvais iespaids, ko tās darbība atstājusi uz

Latvijas saimniecības attīstību, ar kreditiem dodot iespēju ražot un apgrozīt
vērtības, pie tam visu laiku uzturot lata kursu iekšzemē un ārzemēs absolūti

stabilu. Nedaudz gados Latvijas banka izaugusi par ievērojamu financiālu

centru, kas regulē iekšzemes naudas tirgu un savu ievērojamo stabilo rezervju
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dēļ bauda plašu uzticību ārzemēs. Latvijas bankas pirmais galvenais direktors

Edgars Švēde, no 1926. g. — K. Vanags.

Valsts zemes banka. 1922. g. 21. marta sēdē Satversmes Sapulce pieņēma
Valsts zemes bankas statūtus, kas stājās spēkā ar izsludināšanu, 27. martā.

Bankas operācijās statūti papildināti ar Ministru Kabineta 1924. g. 16. sept.
lēmumu par zemes pirkšanu un pārdošanu un pārvaldē — ar Ministru Kabineta
1924. g. 4. okt. lēmumu par bankas padomi. Citādi statūtos izdarīti mazāk

ievērojami grozījumi, no kuriem daži tomēr darīja stipru iespaidu bankas

iekšējā darbības kārtībā,.

Savu darbību banka iesāka 1922. g. 2. maijā, pēc tam, kad Ministru

Kabinets ar 27. aprīļa rīkojumu bija tai noteicis tuvākas darbības aploku,
nododot tās ziņā veselu rindu agr. Zemes kredita pārvaldes un Kredita d-ta

kredita nodaļas lietu, kā arī uzdodot bankai turpmāku aizdevumu izsniegšanu
kara nopostītām un jaunierīkojamām lauksaimniecībām. Šādā kārtā nosprau-
stais darbības aploks pats par sevi noteica arī bankas operāciju veidu.

Ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumus nevarēja saņemt ne jaunsaimniecības,
kuras tikko sāka piešķirt, ne arī izpostītās vecsaimniecības, tādēļ ka uz tām

pa lielākai daļai stāvēja nenokārtotas mantojumu lietas vai arī skaitījās agrāki

hipotēku parādi, ko dokumentu trūkuma dēļ nebija iespējams drīzā laikā

nokārtot. Tā kā valsts palīdzība tikpat vieniem, kā otriem bija nepieciešama

ātri, tad Zemes bankai aizdevumi bija jāizsniedz uz īsu, līdz trim gadiem,

termiņu pret nodrošinājumu ar galviniekiem, piemērojoties 1920. g. 11. augusta
noteikumiem par valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu. Pie tam jaun-
saimniecībām aizdevumus izsniedza: līdz 1923. g. pēc piešķiršanas apriņķa
zemes ierīcības komitejā, bet vēlāk tikai pēc galīgas piešķiršanas Centrālā

komitejā.

No pašas pirmās dienas Zemes bankai tomēr bija jāpatur vērā, ka

izsniedzamie aizdevumi ar laiku būs jāpārved uz ilgu termiņu ar kārtēju
amortizāciju. Šis apstāklis sevišķi svarīgs, noteicot aizdevumu sumas apmēru,
kas nedrīkst pārsniegt 3/

4 aizņēmējas lauksaimniecības nekustamas mantas

vērtības. Kā ikkatrai ilgtermiņa kredita iestādei Zemes bankai bija nepie-
ciešamas negrozīgas normas aizdevumu nodrošinājumam ņemamo nekustamo

mantu taksācijai un, ievērojot stipri aprobežotos rīcības līdzekļus, arī notei-

kumi, kādos gadījumos un kādos apmēros banka aizdevumus izsniedz.

1925. g. sākumā — pēc tam, kad bija iecelta un stājusies darbā bankas pa-

dome — šos noteikumus un instrukcijas pārstrādāja un papildināja, un

1925. g. izdevums, ar nedaudziem grozījumiem, ir spēkā līdz šim.

Pēc sava rakstura Zemes bankas darbībā izšķirami divi veidi: nokārtot

vecas hipotēku saistības, kas apgrūtina lauku nekustamas mantas, un veicināt

lauksaimniecību un lauku rūpniecību, izsniedzot jaunus aizdevumus. Veco

hipotēku parādu nokārtošana pa daļai tiek prasīta ar likumu, kā piem. uz

valsts zemes fondā ieskaitītām zemēm gulošie parādi, zemnieku māju izpirkšanas
maksu atlikumi, likvidēto agrāko Krievijas valsts un privātu zemes banku

aizdevumi; pa daļai šo parādu nomaksu nekustamo mantu īpašnieki izdara

labprātīgi, uz Zemes bankas pieprasījumu, ar jaunu aizdevumu ingrosēšanu.
Lai gan veco parādu attiecību materiālais saturs ar 1920. g. 18. marta

likumu ir samazināts līdz niecīgumam, tomēr šo attiecību formālā izbeigšana

nepieciešama, un tās nokārtošanai Zemes banka piegriezusi pienācīgu vērību.
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Jaunu aizdevumu izsniegšanā bankas darbībā izšķiramas trīs nozares:

agrārās reformas financēšana, pastāvošo vecsaimniecību atjaunošana pēc

kara postījumiem un tālāka izveidošana un lauksaimniecības rūpniecības
attīstīšana. Visās šais nozarēs valsts aizdevumi bija jau sniegti no Finanču

ministrijas Kredita departamenta priekš Zemes bankas darbības sākuma.
Banka ir pārņēmusi: 0,7 milj. latu jaunsaimniecībām, 3,4 milj. latu vecsaimnie-

cībām un 2,2 milj. latu lauku rūpniecības pasākumiem izsniegtu aizdevumu.

Še vēl pievienojami no valsts zemes fonda piešķirto saimniecību izpirkšanas
maksas parādi ar 36,7 milj. un dažādu šķiru lauksaimniecībām izsniegtie
aizdevumi būvkokos ar 2,6 milj. latu valstij pienākošās vērtības, tā ka banka

pavisam pārņēmusi aizdevumus par 45,6 milj. latu.

No visiem bankas aizdevumiem krīt uz- saimniecību pirmās ierīces

izdevumiem, kas ražošanu tieši neveicina, 110,18 milj. latu jeb 81%, bet uz

ieguldījumiem tieši ražošanas pacelšanai 25,45 milj. latu jeb 19%. Šāds aiz-

devumu sadalījums izskaidrojams ar to, ka vairāk steidzamie saimnieciskie

uzdevumi bija kara nopostītās lauksaimniecības atjaunošana un agrārā reforma.

Šāda aizdevuma sadalījuma pareizību pastiprina arī tas apstāklis, ka Zemes

banka rīkojas ar publiskiem, valsts līdzekļiem. Ja valsts līdzekļu izlietošana

attaisnojama kara postījumu izlabošanas vai agrārās reformas nolūkiem, tad

aizdevumi no valsts līdzekļiem gluži privātsaimniecisku mērķu veicināšanai

mazāk saprotami.

Līdz 1927. g. beigām Zemes banka ieguvusi lauku nekustamas mantas

10891 ha kopplatībā, no kuras 9497 ha jau sadalīti 472 mazsaimniecībās.

Uz šīm zemēm, pirms viņu pārdošanas, banka pa daļai izpilda pirmos vairāk

nepieciešamos meliorācijas darbus.

Latvijas hipotēku banka. 1924. g. 7. augustā apstiprināja bankas sta-

tūtus. Tā paša gada 16. sept. noturēja pirmo bankas padomes un valdes

apvienotu sēdi. 1924. g. 22. sept. atklāja bankas operācijas.

Latvijas hipotēku banka nodibināta kā valsts uzņēmums ilgtermiņa
aizdevumu izsniegšanai pret nekustamu mantu pilsētās un tādās apdzīvotās

vietās, kam pilsētas raksturs. Banku pārvalda Ministru Kabineta iecelta padome

un valde. Par bankas operācijām un drošību atbild valsts. Aizdevumus

banka izsniedz ķīlu zīmēs, vienīgi pret pirmajām obligācijām. Izsniegumi
nedrīkst pārsniegt: dzīvojamām ēkām 50—60%; rūpniecības pasākumiem

40—50% no taksētās un bankas valdes atzītās imobila vērtības. Ķīlu zīmes

izlaiž uz uzrādītāju, bet ja klients to vēlas, arī uz vārdu. Ķīlu zīmes nes 8%

augļu gadā. Ķīlu zīmju augļi atsvabināti no kuponu nodokļa. Izlaistās

ķīlu zīmes izņem no apgrozības un dzēš tirāžas kārtībā. Tirāžētās ķīlu zīmes

banka uzpērk pēc nominālvērtības. Kuģniecības vajadzībām, blakus aizdevu-

miem ķīlu zīmēs, banka izsniedz aizdevumus arī naudā. Līdzekļus šim nolūkam

dod valsts. Šādus aizdevumus, bez nekustamas mantas,, var nodrošināt ar

kuģiem resp. citiem ūdenssatiksmes līdzekļiem un drošām rokas ķīlām.

Nospraužot vadošās līnijas kreditpolītikā, banka turējās pie šādiem

pamatprincipiem: 1) aizdevumi izsniedzami vienīgi produktīviem, ilgtermiņa

rakstura ieguldījumiem namniecībā, rūpniecībā un kuģniecībā; 2) aizdevumu

augļu procentam, izejot no apstākļiem naudas tirgū, jābūt iespējami zemam,

lai nodrošinātu kreditējamo pasākumu eksistenci, bet reizē ar to arī pietiekoši
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augstam, lai pievilktu noņēmējus bankas izlaistām ķīlu zīmēm; 3) aizdevumu

termiņam jāatbilst investējamo kapitālu amortizācijas periodam.

Uzsākot operācijas, bankas pirmie līdzekļi bija: Ls 1 milj. pamatkapi-
tālam un Ls 1,92 milj. bankas izlaisto ķīlu zīmju uzpirkšanai. Bez tam bankai

nodeva pārvaldīšanai un likvidēšanai agr. Kredita d-ta īstermiņa aizdevumu

lietas par Ls 4,52 milj. kopsumā. Tagad bankas pamatkapitāls jau sasniedzis

Ls 4,00 milj. Bez tam vēl uzkrāts sevišķs rezerves kapitāls Ls 0,82 milj. apmērā.
Inventāra kapitāls Ls 0,04 milj. Bilance 1928. g. 1. augustā Ls 39,38 milj.
Izsniegti aizdevumi: namniecībai — Ls 14,99 milj.; rūpniecībai —

Ls 9,41 milj. un kuģniecībai — Ls 0,91 milj. Četru gadu laikā izsniegti
aizdevumi par Ls 25,31 milj. kopsumā. Atmaksāti aizdevumi par Ls 2,14 milj.
1928. gada 1. augustā aizdevumu konts uzrāda Ls 23,17 milj.

Kuģniecības aizdevumi izsniegti galvenā kārtā tvaikoņu pirkšanai ār-

zemēs. Ar bankas palīdzību iegūti septiņi lielāki tirdzniecības tvaikoņi,
uzbūvēts viens buru kuģis, astoņas liellaivas un vairākiem ūdenssatiksmes

līdzekļiem izdarīti kapitālremonti.

Bez tiešiem aizdevumiem attiecīgo mērķu sekmēšanai banka centusies

atbalstīt tos arī idejiski. Viņa izlieto visu iespaidu, lai racionālizētu un regulētu
celtniecību, lai novērstu dažādus blakus apstākļus, kas paasina dzīvokļu trū-

kumu pilsētās. Banka seko mūsu rūpniecības attīstībai un ražojumu tirgum.
Ar saviem kreditiem un aizrādījumiem banka veicina to rūpniecības nozaru

attīstību, kam dabisks pamats mūsu zemē, un kas ražo eksportam, pārstrādājot
šejienes izejvielas, vai arī mašīnu importu.

Bankas operācijas katru gadu paliek rosīgākas. Bez kārtējiem aiz-

devumiem namniecībai un rūpniecībai nākuši klāt aizdevumi valsts zemes

fonda piešķirto zemju izpirkšanai, aizdevumi pilsētu būvniecībai uz 1928. g.
14. jūnija likuma pamata, bankas rīcībā nododamo valsts budžeta atlikumu

sumu izlietošana, Latvijas bankas īsterm. aizdevumu pārvešana ilgtermiņā v. 1.1.

Samērīgi operāciju attīstībai pieaugusi arī bankas tīrā peļņa. Pirmais

1924./25. darbības gads noslēgts ar Ls 0,27 milj. tīras peļņas. Nākošais 1926. g.
devis Ls 0,32 milj., bet 1927. gads jau uzrāda Ls 0,52 milj. Līdzīgi rezultāti

sagaidāmi arī 1928. darbības gadā.

Par bankas operācijās (ķīlu zīmēs, īstermiņa aizdevumos, fondos v. t. t.)

ieguldītiem valsts kapitāliem banka maksājusi valstij augļus: 1924./25. g. —

Ls 0,62 milj., 1926. g. — Ls 0,72 milj., 1927. g. — Ls 0,83 milj. Kopā
Ls 2,17 milj. Bez tam saskaņā ar bankas statūtu 63. p-tu iemaksāta valsts

ieņēmumos daļa no tīras peļņas (tūkstošos Ls): 1924./25. g. —Ls 27,03,
1926. g. —Ls 32,33 un 1927. ģ. —Ls 52,37. Kopā Ls 111,73. Bet pavisam

kopā — valsts kapitāla augļus ieskaitot — par noslēgtiem trim darbības gadiem
iemaksāti valsts kasē Ls 2,28 milj.

Liepājas kara ostas darbnīcas. Tās atrodas ap 10 km atstatu no Liepājas
pilsētas, kara ostā. Darbnīcu teritorija aizņem ap 650.000m 2 zemes platības,
kur atrodas doki, darbnīcas, noliktavas, administrācijas un citas ēkas, kopā

ap 50 dažādu ēku, neieskaitot sīkās, kā šķūņus, palieveņus un sargu būdas.

Darbnīcas celtas gadus 30 atpakaļ bijušās Krievijas Baltijas jūras flotes kuģu

remontiem, kā arī flotes bāzes vajadzībām. Pasaules kara sākumā visa darbnīcu

iekārta evakuēta uz Krieviju. Okupācijas laikā darbnīcās darbus tikai



121

pa daļai atjaunoja kara kuģu remonta vajadzībām. Vāciešiem Liepāju
atstājot, darbnīcas pārņēma Liepājas pilsēta un darbu turpināja mazā apmērā.
1919. g. martā Liepājas pilsēta nodeva darbnīcas Latvijas Pagaidu Valdībai,
un tās joprojām darbojas kā valsts uzņēmums.

1922. g. 1. aprīlī darbnīcas pārorganizēja par autonomu valsts uzņēmumu.
Pirmā kārtā saveda kārtībā dokus dažāda tilpuma kuģu remontiem, kā arī

jaunu dzelzs un koka prāmju, burinieku, tvaika un motoru laivu būvei. Tāpat

pamazām atjaunotas kara gados cietušās un izpostītās ēkas.

Lielu kuģu remontam tiek lietoti divi 190 m (katrs) garie sausie doki.

Doku vārti 30 m plati, ar 9,3 m dziļumu. Katra doka tilpums 56000 m3.

Ūdeni no sausiem dokiem izpumpē 6—7 stundās. Ūdens izpumpēšanai ir

patstāvīga pumpju stacija dokos. Laivu būvei un remontam ir īpaša trīs-

stāvu ēka, savienota tieši ar atsevišķu kanāli ar galveno jūras kanāli.

Darbnīcās uzstādītas pavisam 130 dažādas darba mašīnas metāla un

koka apstrādāšanai un 39 tvaika katli, kā arī 17 dažādas celtspējas celtņi.
Elektrību dzinējspēka un apgaismošanas vajadzībām ražo patstāvīga maiņu
strāvas centrāle, kurā uzstādītas divas Lavala sistēmas turbīnas 500 HP katra.

Šī centrāle bez darbnīcu vajadzībām dod strāvu visai Kara ostai un Liepājas

galvenām dzelzceļa darbnīcām. Bez šīs maiņu strāvas centrāles darbnīcās

atrodas arī līdzstrāvas centrāle, ko kā neracionālu likvidēja pēdējos gados.
Darbnīcām ir sava ūdensvada centrāle, kas apgādā ar ūdeni ne tikai darbnīcas,
bet visu Kara ostas rajonu.

Darbnīcu pastāvēšanas laikā, kā autonomā valsts uzņēmumā, izpildīti
šādi izcilus minami darbi: Ventspils 45 ton. torņa celtnis, 8 celtņi Rīgas muitas

dārzam, 4 lieli katli Rīgas elektriskai stacijai, Rīgas pontonu tilta atjaunotā
daļa. No jauna iesākta vagonu būve un pagatavoti 3 jauna tipa bagāžas vagoni
ar dzelzs stāvu un 6 platsliežu ar dzelzstāvu pasažieru vagoni. Kā atsevišķas

plašas nozares minamas lauksaimniecības mašīnu un darba rīku būve un kuģu
remonti. Bez minētiem darbiemdarbnīcās nodarbojas ar mašīnu būvi un remontu

Liepājas rūpniecības vajadzībām. Tāpat izpildīti darbi kara resora vajadzībām.

Darbnīcas vada inž. Ķerpe.

Juglas elektrības uzņēmums. Vācu okupācijas laikā izbūvētās augst-

spraiguma līnijas pārgāja valsts īpašumā, un nodibinājās Juglas elektrības

uzņēmums. Sākumā uzņēmumu pārvaldīja Satiksmes ministrija, bet no

1922. gada tas pārvērsts par valsts autonomu uzņēmumu Finanču ministrijā.

Kā enerģijas avotu sākumā izmantoja rentējamos ūdens kritumus uz

mazās Juglas upes bijušā Brūnsa fabrikas un Augstpriedes dzirnavās. Karā

izpostīto bij. Brūnsa fabriku atjaunoja, uzceļot speciālu ēku spēkstacijas

vajadzībai. Pastāvēšanas laikā abi ūdens kritumi pārgājuši valsts īpašumā,

un bez tam vēl pievienotas Dobelnieku un Ceplīšu dzirnavas.

Juglas un Augstpriedes kritumi pilnīgi izmantoti un elektrificēti, un

pašlaik tiek elektrificēts kritums Dobelnieku dzirnavās.

Juglas centrālē ūdens turbīnas uzstādītas 240 HP

Augstpriedes ~ „
100 HP

Dobelnieku
„ „ „ „

300 HP

Ceplītī
„ „ „' var uzstādīt 75 HP

715 HP
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Bez tam Juglas centrālē darbojas tvaika lokomobile 120 HP.

Uzņēmums apkalpo ar savu, apm. 500 km garu augstspr. un zemspr.

tīklu Rīgas apkārtni, dodot enerģiju apgaismošanai un lauku rūpniecības

vajadzībām. Kā tālākie apkalpošanas rajoni atzīmējami:

Jugla Ropaži-Inčukalns-Sigulda.
ļugla-Carnikava.
jugla-Mīlgrāvis-Vecāķi-Daugavgrīvas cietoksnis.

Jugla-Stopiņi-Doles sala.

Jugla-Ogre-Lielvārde.

Jugla Baldone-Vecmuiža-lecava.

Ražotā enerģija pieaugusi no apm. 10.000kvh pirmā gadā līdz 652.000kvh

pagājušā gadā. Juglas spēkstaciju vada inž. Burķevics.

III. Muitas departaments.

Muitas iestāžu dibināšana un attīstība. Galvenās rūpes pēc Latvijas
republikas nodibinājuma bija līdzekļu sagādāšana valsts kasei. Valsti un pilsoņus
karš bija izpostījis, rūpniecības nebija nekādas, uz visas teritorijas norisinājās

kara darbība. Šādos apstākļos par tiešiem nodokļiem nebija ko domāt. Dabiski,
ka viens no valdības pirmiem soļiem bija piegriezties muitas nodokļiem.

Jau 12. dienā pēc Latvijas nodibinājuma sāk strādāt pirmā Latvijas
muitnīca Liepājā. Pirmais muitas priekšnieks St. Jazdovskis ar 6 ierēdņiem,
3 muitas uzraugiem, 1 sargu un 1 apkalpotāju, kas uz ātru roku sameklēti,
uzsāk Liepājas muitas darbību 1918. gada 1. decembrī. Darbības apstākļi
bija ārkārtīgi grūti. Vācu okupācijas iestādes vēl nebija likvidējušas savu

darbību, visi satiksmes ceļi bija viņu rokās un viņu uzraudzībā. Liepājas
ostā ienāca un izgāja gandrīz vienīgi vācu kara kuģi. To reto tirdzniecības

kuģu kapteiņi, kas iebrauca Liepājas ostā, apkalpojot okupācijas iestādes,

negribēja atzīt Latvijas muitas iestādes un padoties viņas rīkojumiem. Pat

vēl pēc 5 mēnešu darbības Liepājas muitai izcēlās konflikts ar kuģu ~Holsatia"

un ~Lena" kapteiņiem, kas atteikušies nodot muitai savu kuģu mēru grāmatas.
Ļoti daudz grūtību bija arī ar ārzemju preču kontroli, jo tās neoficiāli bez

preču dokumentiem ieveda gan vācu kara kuģi, gan privātu kuģu personāls

kopā ar kara materiāliem. Bez tam preces plūda iekšā arī pa zemes ceļu gar

jūrmalu no Palangas puses un pa dzelzceļu no Klaipēdas. Ilgajos kara

gados preču krājumi jau sen bija iztukšoti, un tirgotāji mēģināja iegūt preces

nelegālā ceļā, lai izvairītos no licenču meklēšanas vācu okupācijas iestādēs,
kas visu laiku pūlējās paturēt savās rokās noteikšanu un kontroli par tirdz-

niecību. Šie kara laika tirgotāji nevēlējās maksāt ne muitas nodokļus, ne arī

izpildīt citus Pagaidu Valdības izdotus noteikumus. 1918. g. 10. decembrī

sāka darboties Rīgas muita, bet jau 3. janv., komunistiem tuvojoties, darbību

vajadzēja pārtraukt.

Viss darba smagums pirmajā Latvijas pastāvēšanas laikā gūlās uz muitu

priekšniekiem, jo viņu rīcībā nebija pietiekoši daudz ierēdņu, kam muitas likumi

un darbība būtu bijuši pazīstami. Atrast piedzīvojušus muitas darbiniekus

nebija iespējams, jo Krievijas muitas dienestā latviešus uzņēma ar lielām
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grūtībām, un no tiem pašiem Latvijā pirmā laikā atradās ļoti maz, kopā ar uz-

raugiem apm. cilvēku 10—12, kas Krievijas muitās bija ieņēmuši mazākus amatus.

Ar Tautas Padomes lēmumu Latvijā atstāti spēkā visi agrākie Krievijas
likumi, to starpā arī muitas likums. Tomēr pat šo veco muitas likumu grāmatu
nekur nevarēja atrast. Vēl 1925. gadā dažās muitas iestādēs nebija likumu

grāmatu. Šo trūkumu izdevās novērst tikai 1926. g. sākumā ar privātu izdevumu,
kurā bija sakopoti visi vecie likumi un jaunie pārgrozījumi, kā arī no jauna
izdotās instrukcijas un rīkojumi. 1918. gadā nebija nekādu jauniem apstākļiem

piemērotu instrukciju un nekādu rīkojumu, jo centrālo iestādi, Muitas nodaļu
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijā, nodibināja tikai 1919. g. 1. decembrī.

Līdz tam laikam katram muitas priekšniekam bija jāstrādā pēc saviem perso-

nīgiem ieskatiem. Par noteiktāku muitas darbību var runāt tikai no 1919. g.
6. aprīļa, kad publicēts pirmais Latvijas ievedmuitas tarifs. Salīdzinot taga-
dējo smago darba gaitu ar toreizējo, jāatzīst, ka toreiz telefoniski vai

mutiski principiāli rīkojumi un pavēles bija parasta lieta, un tos bez ierunas

izpildīja. Par to gan smagi bija jācieš vēlākos gados, kad Valsts Kontrole

ķērās pie .šī laikmeta lietu pēcrevīzijas un prasīja attiecīgus dokumentus, kādu

daudzos gadījumos nemaz nebija.

Miera stāvoklim iestājoties pieauga arī iekšējais preču patēriņš un radās

iespēja izvest Latvijas ražojumu pārpalikumu uz ārzemēm. Tirdzniecība sāka

pamazām atzelt, sāka atjaunoties arī kara gados pārtrauktā starptautiskā
dzelzceļsatiksme, kādēļ radās vajadzība pēc jaunu muitnīcu atvēršanas dzīvākos

satiksmes ceļos. Muitnīcu tīklu drīz vien paplašināja ar šādām jaunām muit-

nīcām: Strenčos (vēlāk, igauņu robežai atvirzoties atpakaļ, Saulē, Valkā)
1919. g. 16. dcc, Rūjienā 1919. g. 16. dcc, Reņģē — 1920. g. 2. febr., Meitenē—

1920. g. 5. febr., Daugavpilī — 1920. g. 18. febr., Neretā — 1920. g. 23. martā,
Ainažos — 1920. g. 24. aug., Zilupē — 1920. g. 26. sept., Eglainē — 1920. g.
29. okt., Rītupē — 1921. g. 22. febr. un Indrā — 1921. g. 15. sept.

Darbībai arvienu pieaugot, centrālā muitas nodaļa izrādījās par pārāk
atkarīgu orgānu, kādēļ 1921. gada augustā to pārdēvēja par departamentu,

pievienojot to Finanču ministrijai. Departaments sastāvēja no trim nodaļām:
tarifa, administrātīvās un kontrabandas. Šīm trim nodaļām vēlāk pievienojās
ceturtā, sevišķu uzdevumu nodaļa kontrabandas apkarošanai, kas pastāvēja
tikai samērā īsu laiku, līdz 1924. g. 1. aprīlim. 1925. g. 1. aprīlī nodibināta

grāmatvedības nodaļa, kas līdz tam ietilpa administrātīvā nodaļā.

Muitas iestāžu ienākumi ar katru gadu ievērojami pieauguši. No 1918.

līdz 1920. g. ieņemts pavisam 241.803 lati, 1920./21. g. — jau 3,2 milj. i.,
1921. /22. g. — 26,2 milj. 1., 1922./23. g. — 41 milj. 1., 1923./24,g. — 50,3 milj. 1.

un 1924./25. g. — nepilni 56 milj. lati. Pēc tam.pārejot no fiskālām un pat
prohibitām muitām uz mērenākām likmēm, muitas iestāžu ienākumi nākamos

gados pamazām samazinājās: 1925./26. g. līdz 51,6 milj. 1., 1926./27. g. līdz

49,7 milj. latu. Tikai 1927./28. g. sakarā ar izdevīgām koku materiālu

operācijām izvedmuitas ieņēmumi strauji pieaug, kamdēļ ar visu muitas ienā-

kumu sumas paceļas līdz 57 milj. latu. Vislielākais preču vairums iet caur

Rīgas muitu, kamdēļ arī pēdējā dod lielāko tiesu muitas ienākumu. Tāpat

galvenos ienākumus dod ievedmuita, kā tas redzams no pārskata par pēdējo
1927. /28. saimniecības gadu. Tajā ienācis no muitas pavisam Ls 57.038.985,24.
1928. /29. gadā līdz 1. septembrim ieņemti 25,7 milj. lati. Salīdzinot ar valsts
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ienākumu budžetu, redzams, ka pēdējos gados šie ienākumi sastāda apmēram;
vienu trešo daļu no visiem valsts ienākumiem.

Muitas iestādēs 1919./20. g. darbojās 135 ierēdņi un 180 kalpotāji, bet

1928./29. g. — 498 ierēdņi un 472 kalpotāji, t. i. kopā 970 cilvēki. No pēdējiem
498 strādā Rīgas muitā un 73 — muitas departamentā. Tagadējais depar-
tamenta direktors ir E. Dundurs un priekš viņa A. Pilsētnieks.

Muitas iestāžu ienākumiem pieaugot apm. 300-kārtīgi, personāla skaits

tai pašā laikā pavairojies tikai trīskārtīgi. 1920. gadā uz katru muitas darbi-

nieku ir apm. 700 Ls muitas ienākumu, bet 1927. g. jau — 60.000 Ls. Visos

pēdējos gados muitas ierēdņiem uzlikts arvienu vairāk pienākumu.

Salīdzinot muitas izdevumus, muitas administrācijas uzturēšanai pro-
centuāli no ieņēmumiem izdots: 1918./20. g. — 8,23%, 1920./21. g. — 4,01%,
1921./22. g. — 1,870/0 , 1923./24. g. — 2,550/0,

1925./26. g. — 3,730/0,
1926./27. g.

— 4,00% un 1927./28. g. — 3,40%.

Izdevumi pēdējos gados vairs neaug, kaut gan tirdzniecība attīstās,
tiek nodibinātas brīvteritorijas un privāto noliktavu skaits ir ļoti liels.

Svarīga nozīme preču apgrozībā piešķirama telpām, kurās uzglabā ievestās

izvedamās un tranzitējamās preces, jo vairums preču pirms to nomuitošanas

un tālāktransportēšanas īsāku vai ilgāku laiku glabājas muitas uzraudzībā.

1919. gada jūlijā, Rīgas muitai atjaunojot savu darbību, tās rīcībā atradās

tikai 6 noliktavas: 4 iežogotā muitas rajonā un 2 muitas nama sētā,

15446 m 2 kopplatībā. Šķita, ka ar šīm noliktavām pietiks, jo noliktavas bija
celtas tikai 1910. gadā un bija pilnīgi piemērotas toreizējās Rīgas muitas vaja-
dzībām, kaut gan toreiz caur Rīgas ostu importēja un eksportēja ievērojamu

daļu visas Krievijas ārējās preču apgrozības. Likās, ka jaunos apstākļos
Latvijas vajadzībām tās būs pilnīgi pietiekošas, jo ar Krievijas tranzitu

tādos apmēros kā agrāk nevarēja rēķināties. Varēja pieņemt, ka Rīgas muitas

paredzamā darbība, kā apjoma, tā arī ienākumu ziņā, būs mazāka vai, labākā

gadījumā, līdzīga priekškara darbībai. Nākotne rādīja, ka šie apsvērumi

bija maldīgi. Tagad visu Rīgas muitas noliktavu platība līdzinās jau apm.

65.000 m
2

un tiek izmantota visintensīvāki. Drusku citāda aina ir Liepājā
un Ventspilī, kur izmantojamo noliktavu platība ir gan stipri pieaugusi, bet

to izmantošana pēc uzplūdu laika 1921., 1922. un pa daļai 1923. gadā

gājusi ātriem soļiem atpakaļ.

Kustamas mantas pieaugums pēc budžeta gadiem.

Līdz 1922. gada 1. aprīlim par Ls 33.652, bet 1927./28. b. g. Ls 25.235,
laikā no 1922.—28. g. —Ls 278.341. Vislielākais kustamas mantas pieaugums

bijis līdz 1926./27. budžeta gadam, pēdējo ieskaitot, t. i. intensīvākā muitas

iestāžu organizācijas laikmetā, turpretim 1927./28. budž. gads jau uzrāda

kustamas mantas izdevumu krišanos, un šī parādība paredzama lielākā vai

mazākā mērā arī turpmākajos saimniecības gados. Šis apstāklis norāda uz

muitas iestāžu organizācijas perioda izbeigšanos un muitas iestāžu saim-

nieciskās dzīves stabilizāciju.

Muitas darbības atvieglināšanai ostu muitnīcas (Rīgas, Liepājas, Vents-

pils un Ainažu) apgādātas ar velkoņiem, motorlaivām un laivām. Bez tam

muitas iestādes, galvenā kārtā pierobežu muitnīcas un muitas punkti ap-

gādātas ar sauszemes satiksmes līdzekļiem, velosipēdiem (pierobežas muitās),



zirgiem (Reņģes muitā) un automobiļiem (Rīgas un Liepājas muitā). Šie

sauszemes satiksmes līdzekļi kalpo arī kontrabandas apkarošanai.

Preču saņemšanu no kuģiem un vagoniem, iekraušanu noliktavās, iz-

kraušanu no tām, preču vietu atsaiņošanu pārbaudei, izsvēršanu, apsargāšanu
un pa daļai arī piegādāšanu mājās veic lielākās muitnīcās (Rīgā, Liepājā, Vents-

pilī un Daugavpilī) sevišķi muitas arteļi. Šie arteļi slēdz līgumu ar Muitas

d-tu un strādā pēc biržu komiteju un finanču ministra apstiprinātas takses.

Rīgas muitā reģistrētas 52 spedicijas firmas, kas nodarbojas ar preču mui-

tošanu, pārsūtīšanu, inkaso un citām operācijām, un daži desmiti dažādu aģen-
tūru. Nenormāli lielais spediciju firmu skaits (priekš kara Rīgā tādu bija

apm. 15) pa daļai izskaidrojams ar ievedamo un cauri ejošo preču daudzuma

saskaldīšanu sīkās partijās. Priekš kara reisu kuģis ar 50 preču konosamentiem

skaitījās par retumu. Tagad turpretim tādam pat kuģim ar to pašu vai pat
mazāku kravu ir 400, 500 un pat vēl vairāk konosamentu. Protams darba

ziņā ir liela starpība, ja kuģis ar 3000 tonnu kravas pienāk 20, bet nevis I—21 —2

firmām. Tā paša kravas daudzuma nomuitošanai vajadzīgās formalitātes

jāizdara 20 reizes, vienas reizes vietā.

JāatzīmēTvēl viena parādība, kas novērojama pēckara gados: preču
pārsūtīšana pasta pakās. Pasta paku (ar precēm) kustība ievērojami pie-

augusi visās valstīs, bet Latvijā it sevišķi. Lielais tirgotāju skaits Latvijā
un viņu samērā sīkās apgrozības, kā arī vispārīgs naudas trūkums veicinājis

preču pārsūtīšanu pa pastu. Preces tādā veidā var pārsūtīt ļoti sīkām partijām,
piegādāšana norit ātri bez starpniekiem (speditoriem), droši un izmaksā

samērā lēti. 1919./20. gadā pasta paku apmaiņa ar ārzemēm vēl nenotika,
bet pienāca tikai vēstules un bandroles ar precēm. Tikai pēc attiecīgu kon-

venciju noslēguma: 1921. g. 1. janvārī ar Lietavu, 1921. g. 1. februārī ar Z.-A.

Sav. Valstīm, 1921. g. 19. septembrī ar Angliju, iesākās pasta paku apmaiņa
samērā niecīgos daudzumos. Ar Latvijas pievienošanos starptautiskai pasta
konvencijai, 1922. gadā, pasta paku apmaiņa sāka strauji augt. Bet sākot ar

1925. gadu tā it kā stabilizējusies. Patiesībā lietas apstākļi citādi, jo sākot ar

šo gadu pārsūtāmo pasta paku maksimālais svars vairākkārt paaugstināts.

Atzīmējot preču operāciju attīstību un apgrozības pieaugumu, nedrīkstam

paiet garām arī vienai no pagājušā laikmeta svarīgākām ēnas pusēm, proti,

preču kontrabandai un tās apkarošanai. Pastāvot augstām, fiskālām

muitām uz greznuma un dažām patēriņa precēm, kad muitas nodoklis vairāk-

kārt pārsniedza preču vērtību, bija ļoti vilinoši un ienesīgi visādiem

paņēmieniem izvairīties no muitas nodokļu samaksas. Lai cik grūti arī bija
valsts saimnieciskie apstākļi, atsevišķas pārtikušas pilsoņu grupas nespēja
atturēties no luksus preču patēriņa. Visi Latvijas pastāvēšanas pirmie gadi

kontrabandistiem bija zelta laiki, jo robežas garuma dēļ nosargāt bija pilnīgi

neiespējami un kontrabandu nācās tvert nevis tur, kur tas būtu vieglāk iz-

darāms, —uz pašas robežas, — bet gan valsts iekšienē. Labākā gadījumā
izdodas notvert tikai niecīgu daļu, nenākot uz pēdām pašai ievedēju organizā-

cijai. Tamdēļ arī skaitļi par aizturēto kontrabandu tieši dod ļoti maz, bet

netieši, ņemot vērā grūtos tveršanas apstākļus, gan var likt nojaust kontra-

bandas plašo attīstību. Notvertu kontrabandas gadījumu ziņā pirmā vietā

stāv jūras robeža ar 1857 gadījumiem un ar Ls 767.300 aizturēto preču vērtību.

Otrā vietā ir Lietavas robeža ar 2050 gadījumiem un 155.430 latiem.
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Aizturēto

Gadījumi preču vērtība

Ls

1919. g 15 7.034.68

1920.
„

686 86.639,42
1921.

„
914 137.737,46

1922.
„

548 259.239,44
1923.

„
462 82.801,84

1924.
„

1317 183.465,41
1925.

„
533 190.578,79

1926.
„

545 39.800,37
1927.

„ . ' 782 46.425,58
1928.

„
līdz I. augustam. .

685 42.318,31

Kopā 6487 1.076.041,30

Grūts un ļoti diskrēts darbs gulstas uz pierobežas muitnīcām, kas atrodas

uz dzīvākām dzelzceļsatiksmes līnijām, kā Valkā, Meitenē, Zemgalē, Reņģē,
Zilupē, Rītupē un Indrā. Še katrs ieceļotājs pirmo reiz sastopas ar Latvijas
likumiem, gūst pirmo iespaidu no valsts un tautas. Nepatikšanas un pār-
pratumi uz robežas ar muitas kontroli atstāj nospiedošu iespaidu. Šai ziņā
pēdējos gados stāvoklis uzlabojies. Atviegloti noteikumi pasažieriem, izstrā-

dāti tolerantāki muitas tarifi, piekopta darbinieku izlase, viņu inteliģences,
takta un rūtiņas uzlabošanai. Panākta vienošanās ar Igaunijas un Lietavas

muitas iestādēm par abu valstu darbinieku kopīgu muitas un pasu kontroli,
kas ievērojami atvieglo satiksmi un paātrina darbu.

Pierobežas satiksmes vajadzībām kalpo arī daudzi muitas punkti, kuru

preču caurlaišanas tiesības aprobežotas. To pastāvēšana izsaukta galvenā
kārtā no šejienes pierobežas tirgus satiksmes vajadzībām, un tie apkalpo

gandrīz vienīgi pierobežas apgabalus. Tādi muitas punkti ir piem. Pāvilostas

muitas punkts, Baltā krogus muitas p. (Reņģes muitnīcai padots), Lielezeres

muitas p., Vaiņodes, Priekules v. c.

Desmit pagājušos gados muitnīcu organizācijas darbs vēl nav uzskatāms

par nobeigtu. Gan panākta stabilitāte muitas iestāžu darbībā, nodibinājusies
uz gūto piedzīvojumu pamata noteikta prakse un sistēma, bet stāv priekšā
vēl liels darbs pašas sistēmas pārveidošanā: jārada jauns muitas likums,

piemērots jaunlaiku prasībām un specifiskiem Latvijas apstākļiem un

jāvienkāršo muitas darbu iekārta un formālitātes.

Muitas politika un likumi. Latvijas muitas politikas sākumi meklējami

Liepājā, 1919. gada 6. aprīlī. Šis pirmajs lakoniskais muitas tarifs ir tas pamats,
uz kā atbalstījās muitas politika līdz 1921. gada 20. jūlijam un kas ir raksturīgs
šim importa aizliegumu un licenču periodam. Ar šo tarifu noteiktas likmes

%% preču vērtībai. Lai novērstu vajadzīgās valūtas aizplūšanu uz ārzemēm,

ar šo tarifu un vēlākiem tā papildinājumiem bija aizliegts ievest dārgas grez-

numa preces, kā dzērienus, konservus, automobiļus un konditorejas preces.

Pirmās vajadzības preces bija brīvas no muitas vai bija apliktas ar ļoti
zemu muitu. Tas nebija protekcionisma, bet aizlieguma tarifs, jo nebija ko

aizsargāt, — rūpniecība un lauksaimniecība bija galīgi izputinātas, vajadzīgo

preču bads turpretim bija liels. 1920. gada novembrī valdība izdod jaunu

papildinājumu tarifā, ar ko ievedpreces sadalītas trīs kategorijās: a) pirmās

vajadzības precēs, kuru ievešanai nekādas atļaujas nav vajadzīgas, b) precēs,
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kuru ievešana aizliegta, un c) tā saucamās ~pieciešamās precēs", kuru ievešanai

vajadzīga sevišķa atļauja. 1921. gada 7. martā (Ring. Kalninga laikā) pastā-
vošo tarifu vēl stingrāk pārgrozīja, stipri paplašinot ievešanai aizliegto preču
sarakstu un paaugstinot procentuālo muitas nodokli daudzām precēm.

Tāda pat aizliegumu un licenču sistēma pielietota arī izvedtirdzniecībā.

Pirmais rīkojums preču izvešanai izdots 1918. g. 12. dcc, ar ko noteikts, ka

preces var izvest tikai ar sevišķu Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas
atļauju. Šis pagaidu izvedmuitas tarifs ar procentuālām likmēm no preču
vērtības pastāvēja līdz 1921. g. 17. sept. Bez tam izdeva noteikumu, ka

izvedmuita (uz kokiem) maksājama ārzemju valūtā. Lielu daļu iegūtās ārzemju
valūtas (līdz 80%) vajadzēja nodot valdībai apmaiņā pret Latvijas naudu.

Kas to nedarīja, tas izvešanas atļauju nedabūja. Izņēmumus pielaida tikai

pašvaldībām un kooperātīviem. Okupācijas varai atkāpjoties, lieliniekiem

un bermontiešiem apdraudot Latviju, uzticība pret Latvijas valsti un

naudu daudziem bija maza. Tirgotāji bēdzināja vēl atlikušās preces

un vērtības ārzemēs, pilsoņi mēģināja apgādāties ar drošāku valūtu, bet tā

bija vajadzīga visvairāk valdībai, lai varētu iepirkt ārzemēs visvajadzīgākās

preces un kara piederumus, kā arī noturēt Latvijas rubļa kursu. Tādēļ šādi

nenormāli apstākļi radīja aprādītos aizliegumus. Dzīvē šie līdzekļi tomēr

izrādījās par nederīgiem. Latvijas rubļa kurss necēlās, bet strauji krita, preces
un pārtikas produktus sāka slēpt un bēdzināt, dārdzība cēlās. Nelabvēlīgu
iespaidu tirdzniecībai atstāja arī rīkojums, ar ko Apgādības ministrijai
bija piešķirtas tiesības paturēt pirkšanas priekšrocību uz ievestajām precēm
līdz 25% apmērā, nodrošinot tirgotājiem to laiku apstākļos niecīgu peļņu.
Šo tiesību Apgādības ministrija izlietoja jo plaši un maksāja importieriem

Latvijas naudā.
_

Tie savkārt atkal meklēja ārzemes valūtu un Latvijas rubli

dzina uz leju. Ārzemju (kā arī Latvijas) valūtas ievešanai arī bija vajadzīga

atļauja, jo ar 1919. g. 26. augusta rīkojumu visāda nosaukuma naudas zīmju
ievešana un izvešana līdz 3000 l. r. uz personas bija aizliegta. Visi šie aprobe-
žojumi nāca par labu nelegālai kontrabandas tirdzniecībai.

Beidzot vajadzēja atzīt, ka turpināt muitas un tirdzniecības politiku
šādā virzienā nav iespējams. 1921. gads atzīmējams ar to, ka šī politika
radikāli tika grozīta. levedmuitas tarifam, kas stājās spēkā 1921. gada
20. jūlijā, par pamatu likta Krievijas tarifa klasifikācija un nomenklātūra,

atmetot preču vērtības muitošanu procentuāli un ievedot noteiktas cietas

likmes zelta frankos par kilogramu. Šis tarifs nes noteikti fiskālu raksturu,

vietām - pat prohibitīvu. Likmes noteiktas pēc principa, ka visas preces,

kurām nav pirmās vajadzības raksturs un kuru ievešana nav vēlama, aplieka-
mas ar tik augstu muitu, kas gandrīz līdzinās šo preču ievešanas aizliegumam.

Ja mantīgās šķiras sev tomēr atļaujas viņu patēriņu, tad valstij ienāk muitas

nodokļa veidā tāda pati suma un'dažos gadījumos pat vēl lielāka, kāda

izlietota šo preču pirkšanai ārzemēs. Atbalstot lauksaimniecību, atbrīvoti no

muitas mākslīgie mēsli, dzīvais inventārs, lauksaimniecības mašīnas. Masu

patēriņa priekšmeti aplikti ar mērenu muitu, pie kam uz dažiem patēriņa

priekšmetiem tā procentuāli ir diezgan augsta; ņemot vērā šo preču zemo

cenu un individuāli nelielo patēriņu, šis nodoklis uz katru atsevišķu patērētāju

negūlās pārāk smagi, bet valstij deva prāvus ienākumus.

Ar 1921. g. 15. oktobra (~V. V." 210. num.) izvedmuitas tarifu atmeta

aizliegumus un licences, dodot vietu brīvam eksportam. No izvedmuitas
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atsvabināja visus gatavus fabrikātus, atstāja muitu tikai galvenām jēlvielām
un lauksaimniecības ražojumiem, kuru izvešana plašos apmēros toreiz šķita
nevēlama (koki, sviests). Ka atrasts bija pareizais ceļš, to rādīja pati dzīve.

Tirdzniecības bilance strauji uzlabojās, muitas ienākumi pacēlās 10-kārtīgi,
un galvenais, Latvijas valūtas kurss, kas visu laiku bija krities, nostabili-

zējās un no tā laika sākot vairs nav krities
.

Atlikās tikai iesākto ceļu tālāk

nolīdzināt. Turpmākais solis uzsāktā virzienā bija 111 izvedmuitas tarifs,
kas stājās spēkā 1922. g. 7. februārī („V. V." 26. num.) un vēlāk tika papildināts

(1922. g. „V. V." 66. un 244. num.). Likmes tajā noteiktas, — tāpat kā 1921. g.

tarifā, — latos no kg (zelta fr.), un muitojamo preču skaits vēl vairāk sama-

zināts, atstājot muitu tikai uz koku materiāliem un citām jēlvielām. Lauk-

saimniecības produktu eksports, kas līdz tam sastādīja vēl niecīgu procentu,

pēc jaunā izvedmuitas tarifa spēkā stāšanās spēji pieauga. Sevišķi tas

sakāms par sviestu, olām un gaļas produktiem.

111 ievedmuitas tarifs, kas stājās spēkā 1922.gada jūnijā, un IV izved-

muitas tarifs ar papildinājumiem pēc būtības un gara daudz neatšķīrās no

iepriekšējiem. Šis ievedtarifs, tāpat kā iepriekšējais, ir noteikti fiskāla

rakstura. Vietām šīs fiskālās muitas bija pārspīlēti augstas, tās kaitēja arī

fiska interesēm, samazināja līdz minimumam muitas ienākumus no šiem

posteņiem, veicināja kontrabandu un demorālizēja tirgotājus un ierēdņus.
Kā audzinošs, aizsargošs faktors Latvijas rūpniecībai tas vispār arī attaisnoja
uz viņu liktās cerības. Kaut gan arī aizsarga muitas dažos gadījumos bija pārāk

augstas un veicināja tādu rūpniecības nozaru nodibināšanos, kas normālos

apstākļos tikai nīkuļotu, tomēr viena otra rūpniecības nozare nostiprinājās
tiktāl, ka bez grūtībām varēja strādāt arī ar zemākām muitas likmēm

(piem. papīra, tekstilrūpniecība).

Pēdējā 1928. g. tarifā atzīmējamas dažas pārmaiņas uz labo pusi.
No fiskālām muitām atteikties mēs vēl nevaram: nav tādu avotu un tuvākā

nākotnē arī nebūs, kas varētu atvietot tos 30% kopīgu valsts ienākumu,

ko dod muitas. Jaunais tarifs tomēr novērsīs tās pārmērības, kas var atsaukties

nelabvēlīgi uz valsts ienākumiem, kā arī uz pilsoņu morāli. Daudzas likmes

pazeminātas par 10 līdz 70%, piem. žāvētiem augļiem, zīda audumiem,
izšuvumiem. Minētās preces turpmāk ienāks legālā ceļā.

Rūpniecības aizsardzības labā jaunais tarifs novērš daudz trūkumu

agrākā tarifā. Līdz šim lielākā daļa mašīnu, ko Latvijā izgatavo un var

izgatavot, bija brīva no muitas. Jaunajā tarifā brīvas ir vienīgi Latvijā
neizgatavojamas lauksaimniecības mašīnas. Palielināta muita arī dažām

citām metalapstrādāšanas nozarēm, piem. velosipēdu rūpniecībai. Samazināta

diezgan ievērojami muita papīrrūpniecībai un tekstilprecēm. Totiesu pēdējā
nozare profitēs no dažiem pazeminājumiem uz nepieciešamiem palīglīdzekļiem
(piem. anilīnkrāsām).

Galvenākā jaunā tarifa atšķirība ir divējādās likmes, — maksimālās

un minimālās, — kuru nepieciešamība jau sen bija jūtama. Minimālās likmes

visā visumā maz atšķiras no agrākām, un tās piemēro to valstu precēm, kas

ar Latviju noslēgušas tirdznieciskus līgumus, ja pašos līgumos nav paredzēti
ierobežojumi vai paplašinātas tiesības.

Pēdējais, pēc skaita piektais izvedmuitas tarifs, kas stājās spēkā kopā
ar jauno ieved'tarifu, atšķiras no līdzšinējā galvenā kārtā ar to, ka viņš, sākot



ar 1930. g. 1. janvāri, atsvabina no izvedmuitas gandrīz visus zāģētus koku

materiālus. Tas ir faktors, kam piešķirama liela nozīme koku rūpniecībā
un tirdzniecībā, kas bez šaubām atstās labvēlīgu iespaidu arī uz tranzitu,
veicinot kaimiņu valstu kokmateriālu pārstrādāšanu Latvijā. Daudzi notei-

kumi, kas līdz šim atradās muitas likumā, tagad pārnesti uz tarifa vispārīgiem
noteikumiem, kā piemēram noteikumi par pasažieru un pārceļotāju mantām,
ievērojami atvieglojot un vienkāršojot līdzšinējo kārtību.

Kamēr muitas politika notecējušos 10 gados Latvijā pieredzējusi radikālas

pārmaiņas, muitas likumdošana attīstījusies lēnāk. Visa tagadējo muitnīcu

darbības iekārta, tāpat kā 10 gadus atpakaļ, dibinās uz vecās Krievijas
muitas likuma. Pieskaņojoties modernām brīvtirdzniecības tendencēm un

Latvijas īpatnējam ģeogrāfiskam un ekonomiskam stāvoklim, šie likumi daudz-

kārt grozīti un papildināti, atstājot tomēr pašu sistēmu neaizkārtu.

Svarīgākie papildinājumi šādi: 1924. gadā, saskaņā ar Barselonas kon-

venciju par tranzita brīvību, izdoti likumi un instrukcijas par preču tranzitu

caur Latviju, tranzitpreču novietošanu, uzglabāšanu un pārstrādāšanu.
Šie noteikumi dod iespēju izdarīt ar tranzitprecēm gandrīz visas tās pašas
operācijas, kādas parasti notiek brīvostās. Šāds pats mērķis — atvieglot
tranzita preču pārstrādāšanu —ir arī 1921. g. izdotam likumam par brīv-

ostām, kas gan līdz šim palicis uz papīra. Liela nozīme turpretim piešķirama
1923. g. likumam par brīvteritorijām. Uz šī likuma pamata eksportam ražojo-
šām rūpniecības nozarēm dota iespēja saņemt bez muitas ražošanai vajadzīgās
jēlvielas, pusfabrikātus, iesaiņojuma un ražošanai vajadzīgus citus materiālus,

mašīnas, kurināmo vai smēreļļas, t. i. visu, kas vajadzīgs fabrikas ierīkošanai,
uzturēšanai un ekspluatēšanai. Brīvteritorijas atrodas pastāvīgā muitas

uzraudzībā un savus gatavos ražojumus var brīvi izvest uz ārzemēm. Atstājot
viņus šejienes tirgū, par tiem jāsamaksā muitas nodoklis, kāds pienākas par

līdzīgiem ārzemes ražojumiem. Uz šī likuma pamata Latvijā darbojas
7 uzņēmumi: Liepājas linoleuma fabrika, superfosfātu fabrika, finieru fabrikas

„Daugava" un ~Julius Potempa", kā arī ~Sellier & Bellot" patronu fabrika,
Oehlricha eļļas rafinērija un Zvirgzdu salas konservu fabrika.

Liela nozīme piešķirama arī noteikumiem par ievedmuitas atmaksu

gatavu ražojumu eksportam. Šāda atmaksa principā ievesta jau 1921. g.
izvedmuitas tarifā (~V. V." 210) un tagad tiek praktizēta plašos apmēros.
1927. g. apm. 50 fabrikām atmaksātā ievedmuitas nodokļa suma pārsniedz

jau 1 milj. latu. Bez šiem abiem faktoriem (brīvteritorijām un ievedmuitas

atmaksām) rūpniecības ražojumu eksports būtu neiespējams.

No pārējiem svarīgākiem grozījumiem un jaunievedumiem jāatzīmē
1921. g. izdotais likums par diplomātisko bagāžu, kas ir viens no liberālākiem.

Nākotnē sagaidāms jauns muitas likums, kas izstrādāts pēc jaunākiem
ārvalstu paraugiem un, domājams, ievērojami vienkāršos visu muitas darbību,

novēršot daudzas formālitātes, kas tagadējam likumam pastāvot ir vajadzīgas.

IV. Jūrniecības departaments.

Jūrniecības departaments nodibinājās 1919. g. sākumā kā jūrlietu nodaļa

Tirdzniecības un rūpniecības ministrijā Liepājā, ar kuģniecības darbinieku

P. Dannebergukā nodaļas vadītāju. Pagaidu Valdībai atgriežoties Rīgā,
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Jūrlietu nodaļu pārveidoja par Jūrniecības departamentu. Departaments
iedalīts divās nodaļās: vispārīgā un valsts kuģu ekspluatācijas. Šai laikā

dažādas jūras un iekšējo ūdeņu kuģniecības iestādes darbojās vai nu pilnīgi
patstāvīgi vai dažādos resoros. Lai panāktu visu šo kuģniecības iestāžu sa-

skaņotu darbību un novērstu paralēlismu, kā arī lieku spēku un līdzekļu iz-

šķiešanu, Jūrniecības d-ta pirmais uzdevums bija rūpēties par visu rad-

niecisko valsts iestāžu apvienošanu Jūrniecības d-tā.

1919. g. jūnijā Liepājā nodibinājās ~Latvijas krastu apgaismošanas
valde", par kuras priekšnieku Pagaidu Valdība iecēla inž.-techn. K. Purnu.

Tā paša gada septembrī šī iestāde pārcēlās uz Rīgu, un to pievienoja Jūrniecības
d-tam kā Hidrogrāfisko nodaļu. Paplašinot darbību, 1920. g. pavasarī nodibi-

nāta īpaša kuģniecības nodaļa, bet 1921. g. septembrī — vispārīgā nodaļa

pārvērsta par administrātīvi saimniecisko nodaļu. 1919. g. jūlijā Satiksmes

ministrijā_ noorganizēta Ceļu un būvju virsvalde, ar četrām nodaļām, starp
tām arī Ūdensceļu valde, vēlāk direkcija, kas pārzināja iekšējos ūdensceļus.
Pēc apmēram divgadīgas darbības Ceļu un būvju virsvaldi Satiksmes mi-

nistrijā likvidēja, pie kam iekšējos ūdensceļus 1921. g. 1. septembrī nodeva

Jūrniecības d-ta Kuģniecības nodaļas pārziņā. Tādu pašu likteni piedzīvoja
1919. gadā nodibinātā Ostu būvju virsvalde un tai padotās Ostu būvvaldes:

visas tās likvidēja un 1921. g. 1. septembri pievienoja Jūrniecības d-tam kā

d-ta technisko nodaļu. 1921. g. atklāta vienīgā 4 klašu tālbraucēju jūrskola
Rīgā, nosaucot to Krišjāņa Valdemāra vārdā.

Pirmajā laikā aprobežoto naudas līdzekļu dēļ nekādus lielākus būv-

darbus un ostu padziļināšanu nebija iespējams izdarīt; visdzīvākā darbība

piekrita Valsts kuģu ekspluatācijas nodaļai, ko līdz 1920. g. febr. vadīja
F. Žiglevics, pēc tam V. Veidemans, bet sākot ar 1921. gadu — kapteinis
K. Rusmans. Šīs nodaļas rīcībā 1919./21. g. atradās visi prīzētie, konfiscētie

un rekvizētie jūras tirdzniecības kuģi, kā arī daži līdz galīgai īpašumu tiesību

noskaidrošanai privātīpašniekiem piederošie kuģi, tāpat neliels skaits velkoņu

un pāris citu sīkāku kuģu. Dažus šos kuģus pirmajos gados izlietoja kara
ministrijas pārvadājumiem, citus — satiksmei un privātam transportam.
Noskaidrojot galīgi īpašuma tiesības, tvaikoni ~Saratov", kā agrāko Krie-

vijas īpašumu, nācās 1923. g. atdot atpakaļ Padomju Krievijai, bet tvaikoni

~Windau" — tā agrākam īpašniekam. Tāpat kā nevajadzīgus vēlāk nodeva

atpakaļ dažus to agrākiem īpašniekiem rekvizētos un nomātos preču un

pasažieru tvaikoņus un prāmjus. Pašu Valsts kuģu ekspluatācijas nodaļu
1922. g. 1. apr. pārvērta par autonomu uzņēmumu Valsts kuģu pār-
valdē.

Ekspluatējot kuģus pēc privāto rēdereju principiem, t. i. nodarbojoties
ar visizdevīgākiem preču pārvadājumiem, ar amortizācijas un pa daļai rezerves

kapitāliem, kas uzkrājās no kuģu peļņas, 1924. g. nopirkts preču tvaikonis

~Venta", 1925. g. tvaikoņi ~Abava" un ~Gauja", bet 1928. g. — tvaikonis

~Bārta", tā ka tagad Valsts kuģu pārvaldei pieder 6 tālbraucēju tvaikoņi.

Darbojoties bez jebkādiem valsts pabalstiem, Valsts kuģu pārvaldes
kuģi, atskaitot visus izdevumus un amortizāciju pēc pārvaldes grāmatām,
devuši prāvu tīrpeļņu — no 1920. g. līdz 1926./27. g. Ls 359.322,94.

Jūrniecības d-ta vietējie izpildu orgāni ir ostas valdes un iekšējo ūdens-

ceļu rajonu pārziņi.



Vietējo orgānu, ostu valžu, uzdevumos galvenā kārtā ietilpst uzraudzība

par pastāvošu kuģniecības likumu un ostu obligātorisku noteikumu pildīšanu.
Savu uzdevumu pildīšanai ostu valžu rīcībā atrodas ūdens satiksmes līdzekļi
(velkoņi, motorlaivas, tvaika kuteri), ar kuriem mūsu ostas apgādātas bagātos
apmēros. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu pārzināšana uzticēta piedzī-
vojušiem tālbraucēju kapteiņiem (Liepājā J. Smiltniekam un Ventspilī K. Dins-

bergam, bet Rīgā līdz š. g. augustam nelaiķim J. Raudzepam), kādēļ ostu

pārvaldīšana noritējusi bez liekiem traucējumiem.

Ostu izbūve. Kara laikā ostas bija nonākušas chaotiskā stāvoklī,
aiz tiešiem kara postījumiem, kā arī aiz nepieciešama remonta un uzturēšanas

darbu trūkuma. Izpostītas un nodedzinātas bija ēkas un noliktavas, no-

ārdīti sliežu ceļi, sabrukušas krastmalas un estokādes, saspridzināti moli un

viļņlauži, no dabas spēkiem bojātas regulējamās ietaises, iznīcināti un sabojāti
celtņi un samazinājušies ūdens dziļumi. Visvairāk bija izpostīta Ventspils

osta, kurā 1915. gada sākumā speciāla sapieru komanda sistemātiski iznīcināja
ostas ietaises, saspridzinot molus, krastmalas un celtņus. No tiešās kara
darbības mazāk par citām cietusi Liepājas osta, kaut gan arī šeit bija sa-'

spridzināts kara ostas kanāļa tilts, ostas ieejās nogremdēti kuģi un no artilē-

rijas uguns bojāta bāka un dažas ēkas muitas un ostas rajonos, bet galvenā
kārtā ostas iestāžu bojājumi bija radušies aiz vajadzīgo remontu trūkuma.

Rīgas ostā noliktavas bija saspridzinātas un nodedzinātas vai stipri nopostītas;
lielā bāka Bolderājā iznīcināta, regulēšanas dambji bojāti un pa daļai nopostīti.
Dažādi postījumi bija izdarīti arī mazajās ostās un krasta punktos. Tāpat
lielāko tiesu bija pārtraukta ūdens līmeņu novērošana uz upēm.

Technisko līdzekļu trūkums un valsts grūtais financiālais stāvoklis

ļoti apgrūtināja darbību pirmos pēckara gados. Tikai 1921. gadā varēja iesākt

rosīgākus atjaunošanas darbus, pēc tam pakāpeniski pārejot uz jaunceltnēm
un atjaunojot jūras piekrastes un iekšējo ūdensceļu sistēmātisku pētīšanu.

Celtniecība ostas 6 gadu laikā prasījusi izdevumus kopā par Ls 6.480.000.

Ostu padziļināšanas izdevumi (neieskaitot algas techniskiem spēkiem

un izdevumus technisko līdzekļu uzturēšanai) no 1922./23. g. līdz 1927./28.

budžeta gadam bijuši kopā Ls 3.750.000 un iekšējo ūdensceļu regulēšanas
un tīrīšanas izdevumi kopā Ls 232.000, bet jūras piekrastes un upju pētī-

jumiem izdots — Ls 152.000.

Sakarā ar izdarītām jaunceltnēm un izlabojumiem ostu stāvoklis

ievērojami uzlabojies.

Der vēl tuvāki apstāties pie bāku un kuģniecības zīmju ierīkošanas

un jūras pētīšanas darbiem. Pasaules kara un Bermonta uzbrukuma

laikā gandrīz visas ierīces kuģošanas atvieglošanai un nodrošināšanai Latvijas

piekrastē bija iznīcinātas. Nebojātas palikušas tikai Papes, Ovižu un Kolkas-

raga bākas, taču apgaismošanas aparāti arī tām bija noņemti un aizvesti.

Pārējās bākas cieta no ienaidnieka artilērijas uguns, kas Akmeņraga,

Užavas un Daugavgrīvas bākas pilnīgi sagrāva. Pārņemot visas bākas Latvijas

valdības rokās, viena bāku daļa bija apgaismota ar vācu okupācijas varas

uzstādītiem pagaidu līdzekļiem, kurus nevarēja uzskatīt par apmierinošiem, un

vajadzēja sākt tos atjaunot. Apgaismotas bija bākas no Ovižiem līdz Papei,
bet Miķelbāka, Kolksraga bāka un visas bākas Rīgas jūras līcī bija izdzēstas.

Liepājas un Ovižu bākās uzstādītie aparāti darbojas vēl tagad. Ar laiku
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sagrautās bākas uzcēla jaunas, un tais uzstādīti modernākie acetilēngāzes

aparāti, piem. Daugavgrīvā 1921. gadā, Akmeņragā 1922. gadā, Užavā

1925. gadā un Miķelbākā 1926. gadā. Bez tam jauni aparāti uzstādīti vai-

rākām ostu ugunīm. Piekrastes ugunis tagad stiprākas nekā priekš kara, un arī

to skaits pavairots, jo garajā Vidzemes piekrastē, kurā priekš kara nebija ne-

vienas uguns (izņemot Ainažu ostu), tagad uzceltas divas bākas — Ķurm-

ragā 1923. gadā un Salacgrīvā 1925. gadā. Pie Lielupes Jāņraga sēkļos ierī-

kotas petrolejas vadugunis. Uguns bojas izliktas Bernātu sēkļu rajonā, pie

Liepājas, Akmeņragā, Ovižu sēkļos, Daugavgrīvā un pie Ainažiem. Bojas

apgādātas ar automātiskiem kaucējiem, bet Bernātu boja ar zvanu. Miglas
signālizācijas uzstādītas: Liepājas ostas vidus vārtos automātisks zvans

(1922. g.), Kolkasragā miglas sirēna (1923. g.), Ventspilī uz dienvidus mola

elektrisks miglas signāls —■ nautofons (1926. g.), Akmeņragā miglas sirēna

(1927. gadā). Akmeņragā līdz 1927. gadam miglas laikā signālus deva ar

rokas sirēnu. Miglas sirēna uzstādīta arī uz Ovižu ugunskuģa. Priekškara

ugunskuģi visi evakuēti uz Krieviju. Kolkasragā bākā 1925. g. uzstādīta

radiotelegrafa un tālruņa stacija, kas ziemas laikā ir svarīgs informācijas punkts
ledlauzim un pārējiem kuģiem.

Ikgadus Latvijas ūdeņos izliek 48 stoderes. Katru gadu izpētī jūras

dziļumus, un jau pilnīgi izmērīts kuģniecībai bīstamais Ovižu sēkļu rajons
un ieeja Ainažu ostā. Pētījumus izdara arī tvaikonis ~Hidrografs", kas ap-

kalpo bākas, izliek bojas un stoderus. Pēc izdarītiem mērījumiem sastādīta

un izdota jūras karte, kas aptver rajonu Ventspils-Kolkasrags-Roja. Bākās

divi reizes dienā izdara meteoroloģiskus novērojumus, un ziņas nosūta

meteoroloģiskam birojam Rīgā. Meteoroloģisku un ledus ziņu sniegšanas
kārtība, laiks un šifrs saskaņoti ar apkārtējo valstu šifriem. Ledus ziņu izpla-
tīšanas kārtība noorganizēta saskaņā ar Rēveles 1927. g. konferences lēmu-

miem. Ventspilī pie loču torņa 1927. g. ierīkota ledus stāvokļa signālizācija,
norādot ledus apstākļus kuģu ceļā no Ovižiem līdz Rīgai. Tas nepieciešams

kuģiem, kam nav radiostacijas un kas nevar saņemt pa radio sniegtās ziņas.

Latvijas ūdeņos sen nebija pētītas magnētiskās līnijas un jūras
kartēs magnētiskos virzienus uzdeva pēc novecojušiem datiem. Igaunijā
valsts rīcībā atrodas vienīgā speciāli magnētiskiem pētījumiem būvēta jachta

Eiropā, kamdēļ tika ievadītas sarunas par pētījumiem, un 1927. g. šos

pētīšanas darbus uz noslēgtā līguma pamata sāka jau izdarīt. Pētīšanas izdarīja

Latvijas un Igaunijas ūdeņos kopīgi Igaunijas ekspedīcija ar jachtu ~Cecilie",

un ekspedīcijā piedalījās Jūrniecības d-ta hidrogrāfiskās daļas pārstāvis. 1928. g.

vasarā Igaunijas ekspedīcija strādāja tikai Latvijas ūdeņos un pētīšanu pabeidza
pilnīgi.

Bez šiem kuģniecības nodrošināšanai nepieciešamiem darbiem vajadzēja
likvidēt arī kara laikā ierīkotos minu laukus, kas nopietni apdraudēja

kuģus. Hidrogrāfiskā nodaļa noorganizēja minu tralēšanu, ko pabeidza
1922. gadā. Tomēr atsevišķas minas vēl arvienu tiek izskalotas piekrastē.
Šādas minas iznīcināja vai atbruņoja Jūrniecības d-ta speciālists. Līdz

1923. gadam (ieskaitot) iznīcinātas 127 izskalotas minas, 1924. g. — 15, 1925. g.
— 36, 1926. g. — 15, 1927. g. — 8 un 1928. g. — 9.

Hidrogrāfiskā daļa ierīkojusi kuģniecības un zvejniecības vajadzībām
ostās un piekrastēs lielāku skaitu vētras brīdinājumu signālmastu —

1928. g. bija 28. Viena daļa zvejniecības vajadzībām ierīkotu signālmastu
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nodota Lauksaimniecības pārvaldes pārziņā; pašlaik Hidrogrāfiskā nodaļa
pārzina 9 punktus.

Kuģu kustība. Pēc sava izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa Latviju var

uzskatīt kā tiltu, kas vieno Ziemeļrietumeiropu ar Rīteiropu. Caur Latviju
iet arī vairāki svarīgi satiksmes ceļi no rietumiem uz austrumiem. Galvenā

loma šai satiksmē ir Rīgas, Liepājas un Ventspils ostām; Ainažiem un Pāvilostai

piešķirama nozīme gandrīz vai vienīgi piekrastes kuģniecībā. Preču un

pasažieru transports pēdējos gados intensīvi pieaudzis. Notecējušos
gados kuģu kustība ikgadus nepārtraukti augusi un tagad jau sasniegusi ap-
mēram pusi no priekškara apgrozības. Paplašinoties tirdznieciskiem sakariem

ar Krieviju, neapšaubāmi augs arī tranzits, kā arī pa Daugavu pludināmo
Krievijas un Polijas koku eksports.

Nodrošinot Rīgas ostas pieejamību kuģiem cauru ziemu, 1923. g. rudenī

W. Beardmore kuģu būvētavā Anglijā pasūtīja ledlauzi ~Krišjāni Val-

demāru". Būvdarbus nobeidza 1925. g. oktobrī, un būve izmaksāja 2,6 mil-

jonu latu. Ledlauzis kapteiņa K. Cērpa vadībā jau sekmīgi darbojies trīs ziemas

un izrādījies par piemērotu mūsu kuģniecības apstākļiem. 1927. gadā devis

atlikumu Ls 77.344,09, bet 1928. g. — 160.418,70. Aprēķinot atlikumu, nav

ņemta vērā ledlauža amortizācija, bet nav arī aprēķināti daudzie ekono-

miskie labumi, ko sniedz nepārtraukta kuģu kustības uzturēšana Rīgas ostā

ziemas laikā. Jāatzīst, ka ledlauzis ~Krišjānis Valdemārs" ir Rīgas kuģ-
niecības nepieciešama sastāvdaļa.

Pirmos pēckara gados no mūsu ostām vēl nebija nevienas kārtējas sa-

tiksmes kuģu līnijas ar ārzemēm; tagad tās nodibinātas gandrīz vai uz visām

ievērojamākām Vakareiropas ostām: Londonu, Hamburgu, Kopenhāgenu,

Ģenti, Roterdamu, Stokholmu, Stetini, Dancigu, Helsinkiem, Rēveli. Tas

stipri atvieglo un veicina mūsu ārējās tirdzniecības sakarus. Visas kārtējās
satiksmes kuģu līnijas gan vēl apkalpo ārzemju kuģi, kamēr mūsu pašu nedau-

dziem preču un pasažieru tvaikoņiem pagaidām jāapmierinās ar kārtējas sa-

tiksmes uzturēšanu starp Latvijas ostām un jūrmalas punktiem. Pieaugošā
kuģu kustība ievērojami pacēlusi valsts ieņēmumus no ostu un kravas no-

dokļiem, kas beidzamos gados dod kopsumā pāri par 2 miljonu latu gadā.

Jūļ-as tirdzniecības flote. Kaut gan latvieši jau sirmajā senatnēpazīstami
kā droši un izveicīgi jūrnieki un jūras zvejnieki, kuģniecība plašākos apmēros

attīstījās vienīgi sākot ar pagājušā gadsimteņa 60-tiem gadiem, kad uz Kriš-

jāņa Valdemāra ierosinājumu Krievijas valdība nodibināja Baltijas piekrastē

plašu jūrskolu tīklu. Jūrskolu izplatītās kuģniecības zināšanas daudzus pa-

mudināja ķerties pie kuģu būves. Sākumā būvēja galvenā kārtā buriniekus,
bet vēlāk tvaikoņus. Jau 1914. g. tirdzniecības flotes tonnāžā pirmo vietu ieņēma

tvaikoņi ar 51,4%, kupem sekoja burinieki ar 48,3°/0 ,
un beidzamā vietā stāvēja

buru motorkuģi ar 0,3% no kopējās netto tonnāžas. Lēnām, bet nepārtraukti
un ar labām sekām virzās uz priekšu uzsāktais tirdzn. flotes atjaunošanas

darbs, un koptonnāža tagad jau sasniegusi 87% no priekškara tonnāžas. Tas

viss panākts gandrīz vienīgi ar pašu izpostīto kuģu īpašnieku un jūrnieku
spēkiem, kas nav saņēmuši nekādu kara zaudējumu atlīdzību — tikai valsts

aizdevumu — kopsumā nepilni 3 miljoni latu. 1920.—1923. gadā no valsts

mežiem par pazeminātām cenām kuģu būvei un remontiem izsniegts būv-

materiāls.
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No 1920. gada Latvijā būvēti 20 burinieki un 4 buru motorkuģi ar 2879

brutto un 2476 netto tonnām. No ārvalstīm nopirkti BV2 gados 80 tvaikoņi,
11 buru motorkuģi un 13 burinieki ar 114.695brutto un 69.826 netto tonnām.

Reevakuēti no Pēterpils 1921. g. 13 kuģi ar 14.877 brutto un 9.126 netto

reģistra tonnām. Pārdoti ārvalstīm 16 kuģi ar 12.024 brutto un 7.457 netto

tonnām. Bojā gājis 51 kuģis ar 11.049 brutto un 8.798 netto tonnām. Bojā
gājušo un ārzemēm pārdoto kuģu tonnāžas procents, salīdzinot ar katru gadu
pērkamo kuģu tonnāžu, ir samērā zems. Bojā iet gandrīz vai bez izņēmuma
veci burinieki un mazāki tvaikoņi, bet ārzemēm pārdod mūsu jūras tirdznie-

cības apstākļiem nepiemērotus tvaikoņus. Tā kā vēl ir liela rezerve krietnu,

augsti kvalificētu jūrnieku, sevišķi kapteiņu un stūrmaņu, kuru algas ievērojami
zemākas par daudzām Vakareiropas jūras valstu jūrnieku algām, var droši

sacīt, ka flotes tālāka attīstība ies arī turpmāk tikpat straujā gaitā uz priekšu.

Kuģniecības likumprojektu izstrādāšana. Vairāki vēl spēkā esošie agrākie
Krievijas kuģniecības un jūras tirdzniecības likumi vairs neatbilst tagadējās

kuģniecības prasībām. Jūrniecības d-ts jau dibināšanas laikā stājās pie veco

likumu un noteikumu pārstrādāšanas. No svarīgākiem Latvijas Republikas
likumdošanas iestādēm izdotiem kuģniecības likumiem atzīmējami šādi:

1) Jūras tirdzniecības kuģu reģistrācijas un flāgas patentu izdošanas likums;

2) Kuģu izmērīšanas likums un instrukcijas;

3) Kuģošanas tiesību likums;

4) Kuģu hipotēkas un jūras prasību likums;
5) Jūr- un kuģu mechaniķu skolu likums;

6) Kuģu administrātīvo personālu likums;

7) Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanu noteikumi;

8) Kuģu tonnāžas, bāku un loču nodokļu likumi;
9) Kravu, ko ieved Latvijas ostās ar kuģiem ārzemju un piekrastes braucienos

nodokļa likumi;

10) Peldošo līdzekļu un pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadājamo materiālu nodokļa
likums un instrukcija;

11) Konvencija ostu nodokļu ņemšanai Latvijas un Igaunijas ostās no ārzemju
braucienu kuģiem;

12) Kārtējas satiksmes kuģu noteikumi;
13) Kuģu, laivu un plostu kustības Latvijas ostās obligātoriskie noteikumi;
14) Mazo kuģu un laivu reģistrēšanas un izmērīšanas noteikumi;
15) Dažādas takses un instrukcijas attiecībā uz Jūrniecības departamentam padoto

iestāžu darbību.

Sagatavots iesniegšanai Ministru Kabinetam tirdzniecības kuģu ap-

lūkošanas un pārbaudes un jūras tirdzniecības kuģu kalpotāju tiesību, pienā-

kumu, savstarpīgu dienesta attiecību un darba līguma slēgšanas likumprojekts.

Jūrniecības izglītības lietas. Pirmo un vienīgo 4-klasu jūrskolu, no-

sauktu Krišjāņa Valdemāra vārdā, Jūrniecības d-ts atvēra Rīgā 1920. g. rudenī.

Pirmajos gados darbojās vienīgi kuģu vadītāju nodaļa, bet sākot ar 1925. g.
rudeni — arī kuģu mechaniķu nodaļa, kurā tāpat kurss ir 4-gadīgs. Apvienotā

~Krišjāņa Valdemārakuģu vadītāju un mechaniķu skola" atrodas piedzīvojuša

jūrskolotāja, tālbraucēju kapteiņa Ernesta Kalniņa vadībā, bet kuģu mecha-

niķu nodaļu vada viņa palīgs, diplomēts I šķiras kuģu mechaniķis Eduards

Ogriņš. Notecējušā laikā šai skolā teorētisko kursu nobeiguši, iegūstot tiesības

uz tālbraucēju stūrmaņa grādu 66, tālbraucēju kapteiņu grādu 30, uz 111 šķiras

kuģu mechaniķa grādu 44.

Ar mūsu flotes straujo pieaugšanu un pavairotu pieprasījumu pēc kuģu

vadītājiem un mechaniķiem, skolnieku skaits ar katru gadu ievērojami pieaug.
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Beidzamā laikā jo asi sajūtams jaunāko kuģu mechaniķu trūkums, kamdēļ
jau šai rudenī paredzams atvērt 111 šķiras kuģu mechaniķu kursus Liepājā.

Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšana. Pēc 1926. g. 19. augusta
noteikumiem par kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanu Jūrniecības
d-ta kuģniecības nodaļa izdarījusi gandrīz visu notikušo tirdzniecības kuģu
bojā iešanas un sadursmju lietu iepriekšēju izmeklēšanu, nododot izmeklēšanas
materiālus 1926. gadā priekšsēdētāja J. Grota vadībā nodibinātās Kuģniecības
nelaimes gadījumu izmeklēšanas kolēģijas izlemšanai. Vairākos kuģu bojā
iešanas gadījumos Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanas kolēģija
konstatējusi noziedzīgu nodarījumu pazīmes, kādēļ šīs lietas nodotas proku-
roram, bet mazākas vainas gadījumos kolēģija aprobežojusies ar rājienu
izteikšanu vainīgiem vai kuģu vadītāju un mechaniķu diplomu atņemšanu
uz noteiktu laiku.

V. Nodokļu departaments.

Departaments savā tagadējā sastāvā radies 1927. gadā no divu departa-
mentu apvienošanas, kas no sākuma izveidojās patstāvīgi un neatkarīgi viens

no otra. Pirmais no tiem saucās Tiešo nodokļu, bet otrais — Netiešo nodokļu
departaments. Tiešo nodokļu departaments pirmo reizi minēts finanču ministra

1919. gada 11. jūlija pavēlē, pie kam par departamenta direktoru iecelts Augusts
Vinters.

Bez šīm centrālām iestādēm nodibinājās nodokļu inspekciju tīkls. 1919.g.
nodibināja Rīgā 8 inspekcijas, bet pārējā Latvijā — 7; 1923. gadā jau bija 40,
un pēc akcīzes inspekciju likvidējuma — 43, no kurām Rīgā 13, bet pārējā
Latvijā — 30. Kaut gan inspektoriem savā darbā nākas sadurties ar'vissvarī-

gākām sabiedrības interesēm, tie tomēr iemantojuši sabiedrības atzinību,
kas novērtē šo darbu neatkarīgi un objektīvi.

Akcīzes nodokļi bija viens no pirmajiem ieņēmumu avotiem jaunajai
valstij. Šo nodokļu pārzināšanai 1918. g. decembrī noorganizējās Akcīzes un

monopolu pārvalde ar K. Kalniņu priekšgalā, ko 1919. gada 1. jūlijā iecēla par

jaundibinātā Netiešo nodokļu departamenta direktoru.

1918. g. 10. dcc. Akcīzes un monopolu pārvalde pārņēma no vācu okupā-

cijas valdes savā pārziņā Rīgā darbojošās 2 tabakas fabrikas un 1 rauga un

spirta fabriku, kā arī dažas akcīzes nomaksas zīmes un lietas. Šai mēnesī

steidzami izstrādāja noteikumus par akcīzes nodokli no dažādām precēm.
Vēlāk vācu un lielinieku izdotos rīkojumus vajadzēja izsludināt par atceltiem

un līdz jaunu noteikumu izdošanai darboties pēc agrākiem krievu likumiem,

papildinot un pārstrādājot tos saskaņā ar jauniem apstākļiem.

Sākumā satiksmes traucējumi neļāva akcīzes uzraudzībai izplatīties
uz attālākiem apvidiem un pilnīgāka noritēja lielākos centros. Bez

tam vājā tirdzniecība un to produktu un vielu niecīgais ievedums un neattīstīta

ražošana, kā arī šo produktu krājumu izsikšana bija tie faktori, kuru dēļ akcīzes

uzraudzības darbība pirmajā laikā nevarēja uzrādīt lielas sekmes. Vēlāk, saimnie-

nieciskai dzīvei atzeļot un ievedot akcīzes nodokļus uz jauniem priekšmetiem,

paplašinājās arī akcīzes uzraudzības darbība.
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Sākumā akcīzes valde darbojās tikai Liepājā, bet vēlāk tādas nodibinājās
arī Cēsīs, Jelgavā, Rīgā un pēdējā Daugavpilī. Ar Apgādības ministrijas likvi-

dēšanu Netiešo nodokļu departamentam pievienoja arī Linu monopola daļu.

Šādā veidā Netiešo nodokļu departaments darbojās līdz 1927. gadam,
kad to apvienoja ar Tiešo nodokļu dep. vienā Nodokļu departamentā.
No bij. Netiešo nodokļu d-ta 5 nodaļām Nodokļu d-ta sastāvā iegāja
tikai divi: akcīzes un spirta monopola nodaļas; linu monopola nodaļu pievie-
noja Valsts saimniecības departamentam, bet pārējās 2 nodaļas likvidēja,
sadalot darbus starp pastāvošām nodaļām. Tai pašā gadā likvidēja arī akcīzes

valdes, uzdodot viņu funkciju izpildīšanu nodokļu inspekcijām. Ar Nodokļu
departamenta strauji pieaugošo darbu pastāvīgi pieaudzis arī ierēdņu skaits,
bet administrātīvie izdevumi samērā ar attiecīgos gados nomaksātiem nodok-

ļiem palikuši puslīdz vienādi.

Tiešo nodokļu depart. 1919. g. beigās skaitījās tikai 71 darbinieks, bet

Netiešo — 123; 1928. gadā Tiešo nodokļu nozarē strādāja 450, bet Netiešo

165 darbinieki. 1927./28. budžeta gadā nodokļu d-ta kopējais ierēdņu skaits

ir 608 ar izdevumu kopsumu Ls 1.927.907 jeb 4,20% no šai gadā nomaksātām

sumām valstij un 3,30%, rēķinot izdevumus attiecībā pret kopīgo valstij un paš-
valdībai samaksāto sumu.

Tiešie nodokļi un nodevas. Liels un atbildīgs uzdevums bija radīt

jaunā valstī jaunu nodokļu sistēmu. Bij. Krievijas sistēmu, kas piemērota
zemam iedzīvotāju kultūras līmenim, vienkārši pārņemt nevarēja. Jaunās

nodokļu sistēmas pamatā un tās izveidošanā mēģināts lietot modernā finanču

zinātnē atzītos principus. Kā sistēmas stūrakmens bija domāts progresīvais
ienākuma nodoklis. Fundēto ienākumu stingrākai aplikšanai ieveda reālos

nodokļus un kapitāla nodokļus, bet darba algām piešķīra atvieglojumus,
apliekot ar nodokli tikai 60% no saņemtās algas. Blakus minētiem no-

dokļiem vēl pastāv mantojumu un dāvinājumu nodoklis, zīmognodeva un

citi sīkāki nodokļi un nodevas. Nodokļu izveidošana notikusi nepārtraukti
visus šos gadus, pirmajos gadus gan vadoties vienīgi no fiskāliem mērķiem.

Personālais nodoklis. Valsts no personāliem nodokļiem ņem vienīgi
ienākuma nodokli. Pēdējais veidots pēc Prūsijas ienākuma nodokļa pa-

rauga, mēģinot pēc iespējas piemēroties maksātāja subjektīvai maksātspējai.
Nodoklis pirmo reizi ievests Latvijā 1920. gada 20. aprīlī. lecirkņu un ap-

riņķu komisijas īsā laikā paguva veikt lielu darbu. Pēc pirmiem noteikumiem

maksimālā neapliekamā suma bija 8.000 rbļ., bet mazākais nodoklis 48 rbļ.
lenākumus pāri par 400.000 rbļ. aplika ar nodokli 174.900 rbļ. apmērā, pie-
skaitot 4.500 rbļ. par katriem tālākiem 10.000 rbļ., ar ko procentuālais samērs

starp ienākumiem un uzlikto nodokli pie minimālām un maksimālām likmēm

mainās no 0,6%—45%. Šai laikā valstij par labu aprēķināja 2/3 un pašval-
dībai i/3 no uzliktās nodokļa sumas.

Noteikumi vairākas reizes papildināti un grozīti:

a) 1921. gada 22. februārī Satversmes Sapulcē pieņemti pārgrozījumi
un papildinājumi par ienākuma nodokli, pēc kuriem maksimālā

neapliekamā ienākuma suma noteikta 450 z. fr. ar zemāko likmi 1%,

pie kam no 2.000 z. fr. un vairāk nodoklis ņemams 50% apmērā.
Valsts no uzliktā nodokļa saņem pusi;
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b) 1922. gada 21. martā Satversmes Sapulcē no jauna nosaka maksimālo

neapliekamo ienākuma sumu Ls 1.200, ar zemāko likmi 0,06%, pie
kam no sumām pāri par Ls 150.000 ņem 25°/

0 ;

c) Ar 1927. gada 15. jūnija grozījumiem apliekamā ienākuma suma

paaugstināta no Ls 1200 līdz Ls 1.300, paaugstinot arī minimālo no-

dokļa likmi no 0,06% līdz 0,6%, atstājot maksimālo likmi agrāko 25%.
d) Ar 1928. gada 28. jūnija papildinājumiem neapliekamā suma paaug-

stināta no Ls 1.300 līdz Ls 2.000. lenākumi no nodarbošanās ar

lauksaimniecību, lopkopību, zvejniecību, zivkopību, putnkopību,
biškopību, sakņkopību, dārzkopību un pļavkopību uz laukiem un

ienākumi no lauku un pilsētu nekustamas mantas, ja tās izmanto-

šanai ir lauksaimniecības vai tās blakus nozaru raksturs, atsvabi-

nāmi no ienākuma nodokļa. Tāpat atsvabināmi no ienākuma

nodokļa ārzemēs esošo juridisko personu ienākumi.

Līdz tam ienākuma nodoklim bija noteikta tendence paplašināties;
tas aizvien vairāk izvirzījās tiešo nodokļu sistēmas pirmajā vietā.

Reālie nodokļi. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis. No sākuma

tirdzniecības un rūpniecības nodokli aprēķināja pēc agrākiem Krievijas liku-

miem, tos nedaudz grozot. 1920. gadā apstiprināti departamenta izstrādātie

„noteikumi par tirdzniecības un rūpniecības nodokli". Saskaņā ar šiem

papildinājumiem, aprēķinot procentuālo peļņas nodokli par labu valstij,
finanču resora orgāni aprēķina nodokli arī vietējām pašvaldībām par labu,
ņemot to kā piemaksu pie procentuālā peļņas nodokļa noteiktu procentu
apmērā. 1924. gada 20. dcc. izdots likums par tirdzniecības un rūpniecības
nodokli. Maksātāji plaši reprezentēti tirdzniecības un rūpniecības nodokļa
komisijās. Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis devis prāvus ienākumus

valstij un pašvaldības iestādēm: pa visiem notecējušiem gadiem valstij
20.389,300 latu un pašvaldībām 17.194,000 latu.

Nekustamas mantas nodokļi. Valsts sākumā ņēma vienkārši konstruētus

vienreizējus nekustamas mantas nodokļus. Vienreizējā nodokļa ņemšanai
no lauku nekustamas mantas 1919. g. 7. nov. izdeva noteikumus Tautas Pa-

dome. Pēc šiem noteikumiem nodokli ņēma valstij par labu Vidzemē un

Kurzemē divi rubļi un Latgalē vienu rubli no pūrvietas. 1920. g. 11. aug.

izdoti pārgrozījumi un papildinājumi minētos noteikumos, ar kuriem papildi-
nāti noteikumu 9.—10. p. ar to, ka apriņķa nodokļu komisijām tiesība at-

sevišķos gadījumos nodokli pavisam atlaist. Nodokļus ieveda 1919.—1920. g.

Vienreizīgā nodokļa ņemšanai no pilsētu un miestu nekustamas mantas

Tautas Padome 1919. g.
B.* nov. izdeva noteikumus, pēc kuriem nodokli ņēma

valstij par labu 3% apmērā no nekustamas mantas ienesīguma vērtības.

Šie noteikumi ar 1927. g. 19. februāra likumu atcelti.

1921. g. 16. sept. izdots valdības rīkojums par kārtējo nodokli no lauku

nekustamas mantas. Pēc šī rīkojuma nodokli ņēma ar 1921. g. sākot

valstij par labu Ministru Kabineta noteiktu % apmērā no nekustamas mantas

aprēķinātās ienesīguma vērtības.

Pēc 1922. g. 13. janv. izdotiem noteikumiem nodokli aprēķināja valstij
par labu 1% apmērā par gadu no nekustamas mantas aprēķinātās ienesīguma
vērtības. 1926. g. 10. dcc. izsludināts jauns Saeimā pieņemts likums par šo
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nodokli, pēc kā nodoklis ņemams valstij 0,2%, bet pašvaldībām ne vairāk

kā 1,3% no taksētās ienesīguma vērtības.

Tai pašā 1921. gada 16. sept. izdots rīkojums par kārtējo nodokli no

nekustamas mantas pilsētās un miestos. Pēc šī rīkojuma nodokli

ņēma valstij un pašvaldībām par labu sākot ar 1921. gadu Ministru Kabineta

katram gadam atsevišķi noteiktu % apmērā, bet ne vairāk kā 4% no ne-

kustamas mantas ienesīguma vērtības. Pēc tam izdoti pārgrozījumi rīko-

jumā: 1922. g. 14. janv., 1923. g. 17. dcc. un 1924. g. 21. jūnijā, ar kuriem

izdarīti vairāki pārgrozījumi un papildinājumi. Ar pēdējiem pārgrozījumiem
no nodokļa atsvabināta valsts un pašvaldību un labdarības iestāžu neku-

stama manta.

1926. g. 15. jūnijā izdots arī šai nolūkā jauns Saeimas pieņemts likums,

pēc kā kopīgā nodokļa suma 1,5% apmērā no ienesīguma vērtības dalāma

starp valsti un pašvaldību tādi, ka valsts saņem
X U, bet pašvaldības —

3/4
-

Nekustamas mantas nodoklis uz laukiem devis no 1919./20. g. lidz

1927./28.g. (ieskaitot) valstij Ls 5.904.400, pašvaldībai Ls 30.766.200, pilsētās —

valstij Ls 10.558.000 un pašvaldībai Ls 12.399.500.

Kapitāla renšu nodoklis. Šis nodoklis ievests ar Tautas Padomes 1919. g.
2. sept. lēmumu. Nodoklim ir divējādas likmes —no obligācijām un ķīlu zīmju

kuponiem, dividendēm un noguldījumiem uz tekoša rēķina ienākumiem ņem

5% apmērā, bet no speciālo tekošo rēķinu rentēm 0,396%. Bez tam par

1919. gadu ieveda vienreizīgu nodokli no kapitāla ienākumiem 20% apmērā.
Tāpat kā bij. Krievijā arī pie mums šo nodokli iekasē indirekti, t. i. renšu izmak-

sātājam uzlikts par pienākumu nodokli no izmaksas atvilkt un iemaksāt Latvijas
bankā. Financiālie rezultāti par šo nodokli nav samērā lieli. leņemts par

visiem notecējušiem gadiem 5% nodokļa Ls 1.876.282,67, 20% nodokļa
Ls 41.293.23 un 0,396% nodokļa — Ls 107.816,43.

Apgrozījuma nodokli. Pie šīs grupas pieder nodokļi, kam kā aplikšanas
objekts noder preču apgrozījums. Mums no šīs kategorijas nodokļiem pastāv
tikai viens, tā saucamais traktieru un viesnīcu apgrozījuma nodoklis

valstij par labu. Šī nodokļa rīkojums izdots 1921. gadā. No sākuma šo no-

dokli aprēķināja 15% apmērā no I šķiras uzņēmumiem un 10% apmērā no

II šķiras un dažāda veida vienreizīgiem izrīkojumiem. No 1922. g. 15. nov.

traktieru nodokļa rīkojums grozīts tādējādi, ka no II šķiras uzņēmumiem
un vienreizīgiem izrīkojumiem nodoklis netiek ņemts, bet I šķiras uzņēmumi
agrāko 15% vietā maksā 10% no mēneša apgrozījuma sumas. Financiālā

ziņā nodoklis nenozīmīgs un arī no finanču zinātnes viedokļa savā tagadējā
uzbūvē nav vairs attaisnojams.

Apgrozības nodokli: 1) Mantojumu un dāvinājumu nodoklis.

Mantojumu un dāvinājumu nodokli pārņēma no bij. Krievijas, kur to ieveda

1882. g., ar Pagaidu Valdības 1918. g. 19. dcc. rīkojumu, paaugstinot likmes

agrāko 1,5%—12%, līdz 2,5%—24%, atkarībā no mantotāja radniecības

pakāpes. Kaut gan likmes kāpj līdz 24%, tomēr no visiem mantošanas gadī-
jumiem 85% attiecas uz laulātiem draugiem un radniekiem, kam visiem attie-

cināma zemākā likme 2,5%.

2) Atsavināšanas nodeva pēc būtības ir gan nodoklis; tas pārņemts

līdzīgi mantojumu un dāvinājumu nodoklim no bij. Krievijas, paaugstinot
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vienīgi nodokļa likmi ar Pagaidu Valdības 1918. g. 19. dcc. rīkojumu no 4%
līdz 50/0.

3) Vērtības pieauguma nodoklis ievests 1918. g. 19. dcc, bet

1928. g. 6. jūnijā izsludināts jauns likums, kas ietilpst likumā par nekustamas

mantas atsavināšanu. Nodokļa likme aug līdz 25% no vērtības pieauguma, kas

pārsniedz 10%. Šis nodoklis dalāms starp valsti un pašvaldību uz pusēm.

Nodevas. No Nodokļu d-ta pārziņā esošām nodevām jāmin: 1) zīmog-
nodeva un 2) rakstu nodeva. Līdz 1921. g. 15.okt. bija spēkā bij. Krievijas likums

par zīmognodevu. 1921. g. 15. okt. izsludināts Latvijas valdības rīkojums, ar

ko agrākais Krievijas likums atcelts. Pēc minētā rīkojuma par zīmognodevu
tā ir dokumentu nodeva, kamēr agr. Krievijas likums izgāja no darījuma kā

aplikšanas pamata. Rakstu nodeva ievesta tikai 1926. gadā, un tā ir radniecīga
zīmognodevai.

Zīmognodeva devusi valstij ļoti prāvus līdzekļus: no 1919./20. g. līdz

1927./28. g. zīmognodevas kopā devušas Ls 39.702.120,43 un rakstu nodevas

Ls 773.812,85.

No nodokļiem, kas vairs nepastāv, jāmin vienreizējais 1918. g. 18. dcc.

ievestais kara peļņas nodoklis. Tas bija pats pirmais nodoklis.

Akcīzes. Akcīzes nodokli no spirta ņem no grāda vai vienas Vioo spaiņa
absolūta alkohola. Šā nodokļa ievākšanu iesāka jau 1918. gada decembrī,
tikko akcīzes un monopola pārvalde pārņēma spirta ražošanu savā uzraudzībā.

Sākot ar 1919. g. 1. jūl. līdz 1920. g. janv. akcīzes nodoklis uz spirta bija:
dzērienu izgatavošanai — 1 rbl. 20 kap. un techniskām vajadzībām — 1 rbl.

par grādu. Pēc tam, valsts izdevumiem pieaugot, vajadzēja pavairot arī valsts

ieņēmumus. Tādēļ spirta akcīzi līdz 1922. g. pastāvīgi paaugstināja, līdz tā

sasniedza Ls 1,— par grādu, kāda tā pastāv vēl šobrīd. 1919./20. g. spirta akcīze

ienesa pāri par Ls 100.000, bet pēc tam, kad ieveda valsts spirta monopolu,
šie ieņēmumi stipri sašaurinājās, jo par monopola spirtu akcīzi neaprēķina.
Tagad akcīze ienāk no spirtu saturošām vielām, ko ieved no ārzemēm un no

spirta dedzinātavām par spirta iztrūkumiem, spirtu glabājot un pārvadājot.

Akcīzes nodokli no rauga sākot ar 1919. g. jūliju ņem, apliekot rauga

iesaiņojumus ar bandrolēm. 1919. ņēma 1 rbl. par mārciņu. Rauga akcīzi

pastāvīgi paaugstināja, pie kam 1925' g. 26. martā tā jau bija Ls 1,30 par kg.

Akcīzes nodokli no liķieriem ņēma tūliņ, kolīdz akcīzes un monopola
pārvalde bija pārņēmusi šā nodokļa pārzināšanu no vācu okupācijas varas.

Sākumā pašiem savu nodokļa nomaksas zīmju nebija un vajadzēja iztikt ar

okupācijas varas bandrolēm, pārdodot par cenām, kādas tā bija ievedusi.

Pēc patstāvīgas likmes šā nodokļa ņemšana iesākās vēlāk pēc 1919. g. 1. jūlija.
Toreiz 1 spaini liķiera aplika ar 40 rbļ.; 1920. g. februārī šo nodokli paaugsti-
nāja līdz 100 rbļ/(2 lat.) par spaini; 1921. gada jūnijā — līdz 150 rbļ. (3 lat.)
par spaini, bet 1922. gada 1. maijā jau līdz Ls 1,60 par litru un pēdīgi 1924. gada
jūlijā līdz Ls 1,68 par litru.

1920. gadā izdeva īpašu likumu par spirta dedzināšanu, rauga un liķieru

izgatavošanu, atceļot krievu akcīzes likumu, pēc kā līdz tam laikam notika

minēto produktu ražošana un aplikšana ar nodokļiem.
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Pirmajā valsts pastāvēšanas laikā alu neatļāva vārīt, motivējot arto, ka

produkti, ko izlieto alus izgatavošanai, vajadzīgi tautas pārtikai. Varēja
izgatavot no labības produktiem vienīgi kvasu. Nodokli uz šādu kvasu ieveda

1920. g. aprīlī, nosakot 10 rbļ. par spaini; 1921. gada jūlijā pacēla likmi

līdz 20 sant. par stopu vai litru. Ar 1921. gada 16. dcc. likumu bija atļauts
vārīt arī alu, apliekot to ar 30 sant. no litra vai stopa. Līdz 1924. g. 1. jūlijam
akcīzi ņēma no gatava pārdodamā alus, apliekot pudelēs nopildīto alu ar

bandrolēm.

Šāda bandroļu sistēma diezgan labi neaizsargāja valsts intereses un bija
neērta alus ražotājiem transporta ziņā. Aiz šiem iemesliem 1924. g. 29. febr.

izdeva jaunu likumu, pēc kā alu vēl šobrīd apliek ar akcīzi pēc iesala svara,
ko izlieto alus vārīšanai. Ar 1925. g. 1. janv. noteica akcīzes lielumu I šķ. alus

darītavām Ls 1,15 par kg un II šķiras — Ls 1 par kg. Šāds nodoklis uz

iesalu pastāv vēl šobrīd.

Akcīzes nodokli no medus kvasa iesāka ņemt sākot ar 1924. g. 1. jūliju,
kad stājās spēkā likums par šā dzēriena izgatavošanu. Akcīzes nodokli no

medus kvasa ņem pēc vārāmā katla tilpuma par vārāmo dienu. Līdz 1925. g.
1. janv. šis nodoklis bija Ls 5,— par dekalitru, bet pēc tam to palielināja līdz

Ls6.

Akcīzes nodokli uz vīnogu, augļu un ogu vīniem noteica ar 1920. g.

13. janv. likumu, kauču gan ieņēmumi no tiem ienāca jau 1918. gada decembrī,

kad nodokli ievāca no ievestiem vīniem pēc vācu okupācijas varas izdotiem

noteikumiem. Pēc minētā likuma aplika vīnus, kā iekšzemē ražotos, tā no

ārzemēm ievestos: putojošos iekšzemes ar 60 rbļ. par spaini, ārzemes un rozinu

vīnus ar 240 rbļ. par spaini, visus citus iekšzemes izgatavojuma vīnus ar 32 rbļ.

par spaini, citus, ārzemēs izgatavotos —ar 120 rbļ. Pēc tam akcīzes

likmes uz vīniem vairākkārt grozītas, arvienu tās paaugstinot.

Līdz 1926. gada 1. jūlijam bija attīstījusies plašos apmēros šejienes augļu
un ogu vīnu falsifikācija. Tas piespieda izdot 1926. g. 8. jūnijā likumu, kas vīnu

izgatavošanu nostādīja uz pareiziem pamatiem.

Meklējot jaunu ieņēmumu avotus, 1920. g. novembrī ieveda akcīzes no-

dokli uz augļu un minerālūdeņiem, nosakot šā nodokļa lielumu 2 rbļ. par stopu.
Vēlāk 1921. gada decembrī šo nodokli paaugstināja līdz 12 snt. par stopu vai

litru. Arī akcīzes nodokli no naftas produktiem arvienu paaugstināja.
1921. g. 28. jūlijā, paaugstinot akcīzi uz šiem produktiem, no apgaismošanas

produktiem atskaitīja petroleju, nosakot tai zemāku akcīzi, 7,5 snt. par kg.

Pēdīgi 1927. gada oktobrī akcīzi uz petroleju pavisam atcēla, bet pārējiem
apgaismošanas produktiem to samazināja līdz 6 sant. par kg un smēreļļām līdz

15 snt. par kg. Petrolejas atsvabināšanu no aplikšanas motivēja ar to, ka

mazturīgiem iedzīvotājiem, sevišķi uz laukiem, dodams lētāks apgaismošanas
līdzeklis; uz pārējiem apgaismošanas produktiem un smēreļļām likmes sa-

mazināja, lai veicinātu automobiļu satiksmi un atbalstītu rūpniecību.

Tabakas akcīzes ņemšana dibināta uz gatavu produktu aplikšanu pēc

bandroļu sistēmas. Tabakas akcīzes likmes grozītas vairākas reizes, un arvienu

tās kāpušas uz augšu, līdz tagad šīs likmes sasniegušas, atkarībā no šķiras,
šādus apmērus: uz smēķējamās tabakas no Ls 2,50 līdz Ls 12,50 par kg, uz

šņaucamās un sūkājamās — Ls 9 par kg, uz papirosiem no Ls 7,20 līdz

Ls 13 par 1000 gab. un uz cigāriem Ls 30—40 par 1000 gab.
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Kara laikā, kad bija sajūtams liels tabakas trūkums, bija attīstījusies
šejienes tabakas audzēšana. Veicinot šādu tabakas kultivēšanu, šejienes tabakai

ar 1922. g. 10. februāra likumu bija noteikta zema akcīze: smēķējamai tabakai

no 80 snt. līdz Ls 1,20 par kg, šņaucamai — Ls 1,20 par kg un papirosiem
Ls 2,40 par 1000 gab. Ar 1925. g. šo nodokli nedaudz paaugstināja, noteicot

smēķējamai tabakai Ls 1,20 līdz Ls 2,—. Šņaucamai — Ls 1,60 un kauliem

60 snt. par kg un papirosiem Ls 3,— par 1000 gab. Tabakas aplikuma paaug-

stināšanai par iemeslu arvienu bijušas fiskālas intereses.

Akcīzes nodoklis uz sērkociņiem ievests ar 1918. g. 18. marta rīkojumu,
pēc kā ņēma 2 kap. par kastīti, kurā nav vairāk par 75 gab. Pašlaik vienu

kastīti sērkociņu apliek ar 0,8 snt. uz 1925. g. 1. aprīļa likuma pamata.

Sērkociņu ar katru gadu izgatavots vairāk, un arī uz ārzemēm to izvedumi

palielinājušies. Tikai šogad un iepriekšējā gadā novērojams, ka sērkociņu
eksports samazinās. Sērkociņu rūpniecība visās zemēs sindicējas, kas apgrū-
tina Latvijas sērkociņu fabrikām atrast saviem ražojumiem tirgu.

No ārzemēm ievestās tējas aplikšana ar akcīzes nodokli ievesta ar

1919. gada 9. augusta pagaidu noteikumiem. Pēdējo reizi tējas akcīzi paaug-
stināja 1922. gada februārī. Izņemot tēju, spirtu un naftas produktus, uz

precēm, ko ieved no ārzemēm, arvienu bija augstāks aplikums nekā uz šejienes

ražojumiem. Noslēdzot tirdzniecības līgumus ar ārvalstīm, paredzēts, ka

līgumslēdzējas valsts preces nevar apgrūtināt ar lielākiem nodokļiem kā

pašas zemes ražojumus. Šogad akcīzes likmes uz ārzemes precēm samazināja,
pielīdzinot tās aplikuma ziņā šejienes precēm. Aizrādāms, ka no ražotavām un

tirgotavām, kas izgatavo un pārdod ar akcīzi apliktas preces, ņem patenta
nodokli. Noteikumi par šo nodokli izstrādāti jau 1919. gada decembrī, bet

ražotavas un tirgotavas ar to sāka aplikt tikai pēc 1919. gada 1. jūlija. Arī

šie nodokļi bija padoti grozījumiem.

Valsts spirta un degvīna monopols. Spirta monopolu ievedot,
1920. gadā f bija jārēķinās ar dažādām grūtībām, t. i. ar pasaules kara
sekām. Spirta dedzinātavas kara laikā bija izpostītas, spirta ievešana kon-

trabandas ceļā plaši izplatījusies, pašdarināta degvīna lietošana laidusi tautā

dziļas saknes, spirta tīrīšanas un pildīšanas techniskās ierīces evakuētas tin

pa daļai iznicinātas. Spirta monopols izveidojies pakāpeniski, tomēr samērā

labvēlīgi. 1920. gadā šejienes spirta ražots ap 2.000.0000, un tai pašā

laikā ievests no ārzemēm ap 4.000.000°; 1921. gadā ražots uz vietas

11.000.0000 un ievests no ārzemēm tikai ap 2.000.0000; 1922. gadā šejienes

spirta rūpniecība jau tiktāl atjaunota, ka iespējams iztikt bez spirta importa.

Jēlspirtu spirta monopola vajadzībām iegūst no šejienes privātām dedzinā-

tavām par cenu, kādu ikgadus nosaka finanču ministrs, piemērojoties šejienes

apstākļiem.

Latvijas spirta dedzinātavas pēc sava lieluma un darbības iekārtas pie-

skaitāmas lauksaimnieciskam ražošanas tipam, tomēr tās pašas nevar pār-
strādāt savas ražojuma izejvielas un racionāli izlietot vērtīgos spirta ražošanas

atkritumus, kas faktiski ir lauksaimniecisku dedzinātavu pamats. Spirta ražo-

šanai izlietojamā izejviela ir vienīgi kartupeļi ar nepieciešamo daudzumu

miežu iesala veidā; pie caurmēra gada ražojuma ap 25 miljonu grādu jēlspirta
vai ap 30.000 hektolitru, spirtā ikgadus pārstrādā ap 26.600 tonnu kartupeļu
un ap 800 tonnu miežu.



Pārdots spirta un degvīna tūkstošos grādu:

No minētiem skaitļiem redzams, ka apgrozījums īsā laikā sasniedzis

apmērus, kādi tagadējos apstākļos uzskatāmi par normāliem. Jāatzīmē spirta

monopola cenšanās pavairot spirta pielietošanu techniskām un medicīniskām

vajadzībām.

Alkoholisku dzērienu patēriņš, ieskaitot liķierus un vīnus, ir ap 5 litru

gadā uz iedzīvotāja pret 9,5 litri priekš kara. Šis šķietamais alkohola patēriņa
sabrukums izskaidrojams pa daļai ar kara laikā sevišķi attīstījušos ierašu

mājās raudzēt vīnus un darināt alu.

Nodokļu departamenta ieņēmumu kopsumā tūkstošos latos pa visiem

pārskata gadiem: nodokļos ienācis valstij un pašvaldībām kopā 200.951.000

latu un akcīzes valstij par labu 110.271.000 latu.

Šai sumā neietilpst valsts spirta monopola ienākumi. Pašvaldību sumās

skaitāms arī lauku nekustamas mantas nodoklis, ko iekasē pēc valsts

kadastra lauku pašvaldības patstāvīgi.

Visiem pastāvošiem nodokļiem nav vēl Saeimas pieņemtu likumu, trūkst

ienākuma nodokļa likuma, zīmognodevu un kapitāla nodokļu likuma, kaut

gan projektus departaments izstrādājis vairāk gadus atpakaļ.
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4. Iekšlietu ministrija.

Apskatot lekšlietu ministrijas desmit gadu darbību, nav jāaizmirst,
ka doma par Latviju kā patstāvīgu un neatkarīgu valsti nav dzimusi vienā

dienā vai vienā paaudzē, un pati neatkarīgā Latvijas valsts nav tapusi un iz-

veidojusies vienā nedēļā vai vienā gadā. Gadu simteņiem ilgi, arī verdzībā

un svešu kungu kalpībā ejot, mūsu senču apspiestās paaudzes ir vienmēr lolo-

jušas donru par brīvu Latvijas valsti. Par šo pašu domu ir sajūsminājušies
un tās izplatīšanos tautā veicinājuši mūsu atmodas laikmeta darbinieki, mūsu

skolas, biedrības, laikraksti un rakstnieki. Par to ir cīnījušies mūsu karavīri
un sabiedriskie darbinieki, līdz beidzot pienāca liktenīgā laiku maiņa, kad mūsu

dienu paaudze varēja ķerties pie gadu simteņiem loloto sapņu piepildīšanas.

Tā tad, neatkarīgā un patstāvīgā Latvijas valsts nav kā gatavs auglis
iekritis tautas klēpī, bet viņa bijusi jāizcieš un jāizcīna daudzām paaudzēm un

tiem darbiniekiem, kuru vārdus stāsta Latvijas vēstures lapas un pateicīgo

pēcnācēju celtās piemiņas zīmes kapos, kauju laukos, baznīcās, ceļmalās un

daudz citās vietās, kur latvju tautas dēli un starp tiem arī iekšlietu resora dar-

binieki ar savām dzīvībām ir samaksājuši likteņa prasīto algu par neatkarīgās

Latvijas tapšanu.

Tāpat nav jāaizmirst, ka tā Latvija ar viņas tiesisko, saimniecisko un

politisko iekārtu, kādu to redzam šodien, ir pavisam citāda, nekā tā bija 1918. g.,

pasaules karam beidzoties, vai arī 1914. gadā, pasaules karam sākoties. Viena

un tā pati zeme, lauki un pilsētas, pat liela daļa to pašu iedzīvotāju, tomēr

dažādos laikos ir trīs dažādas lietas. Mūsu dienu Latvija' nav vairs 1914-tā un

agrākos gados apspiestā Krievijas nomale, kas kultūras ziņā gan varēja stāties

blakus Vakareiropas zemēm, bet kuras pašvaldībām un iedzīvotājiem trūka

viselementārāko politisko tiesību, un kuru Krievija pārvaldīja ar tiem pašiem

paņēmieniem kā citas neattīstītās nomales. Ja arī Viduskrievijas apgabalos

bija jau toreiz ievestas zemstes ar visu kārtu pārstāvju piedalīšanos, tad tomēr

cara valdība Latvijai šīs zemstes nedeva, bet ļāva mierīgi to pārvaldīt iedzī-

votāju priekšā neatbildīgiem vācu muižniekiem un krievu birokrātiskiem

ierēdņiem. Pat Latgalē, kur 1911. gadā ieveda zemstes, pēdējās bija tik krie-

viski šovinistiskas, ka nepieļāva skolas ar latviešu mācības valodu latvju bērniem,

bet līdz 1905. g. Latgalē bija pat noliegts iespiest grāmatas latgaliešu izloksnē.

Tāpat mūsu dienu Latvija nav vairs arī 1918. gada Latvija, kad to izpostītu

un drupās pārvērstu Krievijas lielinieku un Vācijas monarchistu noslēgtais

Brest-Ļitovskas miera līgums bija sadalījis trijās daļās, atdodams Kurzemi ar
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Rīgu Vācijai, Latvijas austrumapgabalus uz austrumiem no Līvānu-Lubānas

ezera līnijas Krievijai, bet Vidzemes likteni bija atstājis neizšķirtu.

Tikai desmit gadi mūs šķir no šiem drūmiem laikiem, kādi parasti seko

kapiem un revolūcijām, kad dažādu armiju dezertieri, kapa laikā un apstākļos
burtiski visu pazaudējuši (ir materiālās vērtības, ir morālisko apziņu un sajūtu),
dzīvoja cerēdami tikai uz izdevīgu gadījumu un klejoja apkārt, daudzreiz pie-
kopdami arī slepkavības, zādzības un laupīšanas, kas tais laikos sāka jau
palikt par parastu parādību. Bez tam ilggadīgā un niknā pasaules kara postošo

iespaidu pavairoja vēl visās malās izpropagandētās lieliniecisma utopiskās
mācības un brīvās, neatkarīgās Latvijas nodibināšanas pirmajos mēnešos izcī-

nāmie kāļi ar Krievijas un Vācijas uzbrūkošiem karaspēKiem.

Un ja nu visam šim kara un revolūcijas laiku chaosam nostādām pretim

jaunās Latvijas lekšlietu ministrijas galvenos uzdevumus: gādību par valsts

iekšējo apsardzību un par miera un drošības nodibināšanu un uzturēšanu visās

dzīves nozarēs, pasargot valsts iedzīvotājus no ļaundaru un noziedznieku

slepkavībām, laupīšanām, zādzībām un dedzināšanām, lai katrs ražīga darba

strādnieks varētu justies drošs, ka viņa grūtā darba augļus viņam neviens

neatņems un tai pārliecībā ar vēl lielāku pašdarbību un censību ķerties pie

izpostītās dzīves atjaunošanas darba; ja, tālāk, lekšlietu m-jas gādībā bija jā-

ietilpina rūpes par valsts un iedzīvotāju apsardzību pret visādu sērgu un cita

veida ļaunumu ievazāšanu no ārienes, kas pēckara laikmetā varēja apdraudēt
visus iedzīvotājus, padodot tos gan izsituma tīfam, gan citām lipīgām slimībām;

un ja turklāt vēl lekšlietu m-jas darbiniekiem nācās noorgānizēt un vest cīņu

pret visāda mēroga spekulantiem, kontrabandistiem, spiegiem, nodevējiem un

ļaunu baumu izplatītājiem, šķirojot Latvijas īstos un lojālos pilsoņus no šo

spekulantu un afēristu armijas, — tad katram būs saprotams tas grūtais un

atbildības pilnais darbs, kas šais desmit gados ir paveikts iekšlietu resorā.

Bet reizē ar drošības nostiprināšanu un uzturēšanu jaundibinātā valstī, —

lekšlietu m-jas darbībā ietilpa arī gādība un rūpes par vietējo pašvaldību

noorganizēšanu un par viņu tiesiskās un saimnieciskās iekārtas izveidošanu

uz jauniem, mūsu valstij atbilstošiem pamatiem, uzņemoties arī pārraudzību

par to, lai pašvaldību darbība noritētu likumības un lietderības robežās. Un

viss šis darbs bija jāveic tāpat, kā mūsu karaspēks veica Latvijas atbrīvošanu,
t. i. bez jebkādiem uzkrātiem līdzekļiem, bez citu palīdzības, pietiekot ar

pašu spēkiem vien, jo 1918. g. 18. novembrī, nodibinot Latvijas valsti, mums

nebija ne sava pārvaldes aparāta, ne karaspēka tā aizsargāšanai, ne arī vajadzīgo
līdzekļu jaunās valsts iestāžu uzturēšanai.

Viss tas bija jārada un jāgādā, pie tam gluži no jauna, izveidojot savu

īpatnēju, mūsu apstākļiem piemērotu iekārtu. Bet darbu apgrūtināja desmitiem

dažādu kavēkļu.

Policijas noorganizēšana un tās darbība.

Lai nostiprinātu jaunā valstī drošību un kārtību, pirmais jaunā iekšlietu

ministra Dr. M. Valtera darbs bija rūpēties par policijas noorganizēšanu.
Ar šo nolūku ministrijā nodibināja lekšējās apsardzības nodaļu, ko

uzticēja J. levām, un kas sāka izstrādāt noteikumus par iekšējās apsardzības

organizēšanu. Šos noteikumus iesniedza Tautas Padomei, un tos pieņēma
1918. g. 5. decembrī, radot pamatu, uz kā vēlāk dibinājās un izveidojās



visa Latvijas policijas iestāžu darbība. Latvija bija sadalīta 17 apriņķos ar

atsevišķiem administrātoriem — apriņķu priekšniekiem, bez tam 6 lielākās

pilsētās: Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē un Ventspilī bija
nodibināti prēfektu amati. Katram apriņķa priekšniekam bija paredzēti
vairāki palīgi, bet pagastos apriņķu priekšnieki iecēla policijas kārtībniekus.

Valsts maksāja policijas ierēdņiem algas, bet pašvaldības piedalījās policijas
uzturēšanā ar telpu došanu, apkurināšanu un apgaismošanu. Bez tam vēl

tā paša gada decembrī iekšlietu ministrs Dr. Valters uzdeva toreizējam mini-

strijas kanclejas pārvaldniekam J. Krūmiņam saformēt īpašu aizsargu rotu,
kuras uzdevums starp citu bija pabalstīt policiju. Šī rota tika nodibināta,
sāka arī organizēties un ierīkoties apriņķu un pilsētu policijas, kad no Krievijas
iebrūkošais lielinieku karaspēks, kas neatrada gandrīz nekādas pretošanās,
pārtrauca šos darbus un piespieda Latvijas valdību atkāpties uz Kurzemi

un pārcelties uz Liepāju. Ar lielinieku iebrukumu ienestais traucējums jaunās
valsts izveidošanas un iekārtošanas darbos bija ļoti liels. Pasaules karā izpostītā
un ienaidnieku izlaupītā zeme piedzīvoja jaunus posta un šausmu laikus.

Citos apriņķos ilgāk (Latgalē un Zemgalē), citos īsāku laiku (Ziemeļvidzemē un

Kurzemē) turpinājās lielinieku asiņu dzīrās, līdz uz Ventas krastiem viņiem
pretim nostājās latviešu brīvprātīgo daļas pulkveža Kalpaka vadībā, kas

1919. g. 3. martā iesāka ģenerāluzbrukumu visā frontē ar nolūku, iztīrīt

Latviju no lieliniekiem un atjaunot Latvijā tiesisko iekārtu.

Latvijas karaspēkam sekmīgi uz priekšu virzoties, tā aizmugurē atjaunojās
policijas un citu lekšlietu m-jai padoto iestāžu darbība, ko tomēr stipri traucēja
vācu okupācijas vara. Šai laikmetā policijas darbībair tik cieši saistīta ar mūsu

karaspēka darbību, ka minot vienu, jāmin arī otra, jo policijas darbība izgāja
uz to, lai visādi sekmētu karaspēka uzdevumus, apgādājot pēdējo ar visu

vajadzīgo, sākot no šķūtniekiem un pievedot vajadzīgos produktus un municiju.

Bet Liepājas garnizonā vāciem bija pārsvars, un viņu virsnieks barons

Manteufels 16. aprīlī izdarīja tā saukto Liepājas apvērsumu, arestēdams pat
dažus valdības un Tautas Padomes locekļus. Vācu okupācijas vara sastādīja
sev padevīgo Andrieva Niedras valdību, kuru gan latviešu tauta, pulkveža
Baloža vadītais karaspēks un pašvaldības neatzina. Tomēr Latvijas valdības

iestāžu darbība un līdzi arī policijas noorganizēšana tiek uz laiku pārtraukta.
Tikai 1919. g. jūnijā, kad Ziemeļvidzemē ar igauņu un latviešu

karaspēku kopīgām uzvarām bija iztīrīta no lieliniekiem, un kad 8. jūlijā
Pagaidu Valdība no Liepājas pārbrauca Rīgā, — sākās tālākā policijas izvei-

došana. Liepājā nodibina Lejaskurzemes apgabala priekšnieka amatu ar

sevišķām pilnvarām Liepājas, Aizputes, Kuldīgas, Ventspils un Talsu

apriņķiem, bet 23. jūlijā ieceļ arī Augškurzemes apgabala priekšnieku, kam

padod Jelgavas, Tukuma, Bauskas, Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķus.

Bet izrādās, ka vēl kara briesmas nebija pagājušas. Fon der Golca un

Bermonta vadībā vēl arvienu Latvijas robežās atradās vācu karaspēks, un

tā nolūki sniedzās ļoti tālu, pat līdz monarchistiskās Krievijas atjaunošanas

plāniem, lai ar pēdējās palīdzību varētu panākt Vācijai neizdevīgā Versaļas

miera līguma laušanu. Ar šo nolūku fon der Golca un Bermonta karaspēks

1919. g. 8. oktobrī Rīgas virzienā pāriet uzbrukumā ar 12000 kājniekiem,
65 lielgabaliem un ļoti daudz ložmetējiem, kam latviešu karaspēks

varēja uzstādīt pretī tikai apm. 5000 kareivjus ar sešiem lielgabaliem un

vienu bruņoto vilcienu ar 3 lielgabaliem. Tai pašā laikā vācu aeroplāni lido
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pār Rīgu, nosviezdami bumbas un slepkavodami mierīgos iedzīvotājus.
Tomēr vācu kundzībai pienāca drīz gals. Jau 11. novembrī ar Sabiedroto

flotes palīdzību mūsu varonīgais karaspēks atbrīvoja Rīgu no ienaidnieka, un

pāriedams straujā uzbrukumā dzina viņu prom no mūsu galvas pilsētas uz

Vācijas robežu pusi. 21. novembrī notiek lielāka kauja ar Bermonta karaspēku,

pēc kuras mūsu armija ieņem Jelgavu, un jau decembra sākumā visa Latvija
ir atbrīvota no vāciem. Tas nozīmē, ka nu tikai, t. i. veselu gadu pēc Latvijas
neatkarības proklamēšanas var sākties viņas izbūves un atjaunošanas darbs.

Vēl gan kara darbība nav mitējusies, jo decembra beigās iesākās kara darbība

Austrumu frontē, kur mūsu karaspēks iztīra Latvijas austrumu apgabalus
no krievu lielinieku karaspēka. 1920. g. 3. janvārī mūsu karaspēks kopā ar

poļiem ieņem Daugavpili, un jau tā paša 1920. g. 15. jūnijā Latvija noslēdz

miera līgumu ar Vāciju, bet pāra mēnešus vēlāk — 11. augustā arī ar Krieviju.

Visā šai laikā līdz pat miera līguma slēgšanai ar Krieviju un Vāciju
daļa policijas darba ziedota karaspēka darbības veicināšanai. Lai tikai atce-

ramies augusta beigās Rīgā sarīkoto zābaku rekvizīciju un veļas vākšanu kara-

spēka vajadzībām. Paziņojot par to Rīgas iedzīvotājiem, lekšlietu ministrijas
uzsaukumā teikts, ka ~ilgāk neapauta mūsu armija vairs nedrīkst palikt nevienu

dienu, un ka tāpēc lekšlietu ministrija uzliek par pienākumu visiem Rīgas
iedzīvotājiem, kuru rīcībā atrodas kaut arī viens pāris zābaku: garo, šņoru vai

citu, izņemot, protams, bērnu un sieviešu zābakus, reģistrēt tos, uzrādot sevišķai
komisijai policijas iecirkņos, kur lems par to, vai uzrādītie apavi noder armijas
vajadzībām, vai ne, un vai tie viņu īpašniekiem ir atstājami, vai rekvizējami".
Šim uzsaukumam bija ievērojami panākumi, jo 3 nedēļu laikā lekšlietu

ministra sekretāra J. Krūmiņa vadībā izdevās armijas vajadzībām Rīgā
savākt kā ziedotus 4164 palagus, 12390vasaras un 1147 ziemas kreklus, 11922va-

saras un 1135 ziemas apakšbikses, 21693 dvieļus, 1241 gultas segu, 400 vatētas

segas, 8224 pārus ziemas cimdu, 6871 pāri ziemas un 4670 pārus vasaras

zeķu, 2968 virsbikses, 418 virssvārkus, 456 ~gimnasķorkas", 111 frenčus, 175 va-

tētas jakas, 388 ziemas un 233 vasaras cepures, 638 pārus autu. Arī apavu

bija savākts diezgan daudz: 2959 pāru ūdens zābaku, 4917 pāru šņorzābaku,
124 kurpju, 2 pāļ i gumijas galošu, 82 zābaku un 78 šņorzābaku virsas, bez tam

dažādi gabali zoļu, ādas v. t. t. Šie skaitļi rāda ne vien to, cik grūti tobrīd

valdības iestādēm bija apgādāt karaspēku, bet arī, cik nabaga un izpostīta bija
mūsu zeme tikai priekš 9 gadiem, kad pat pilsoņiem galvas pilsētā bija jārekvizē
apavi, lai kareivjiem rudens salā nebūtukailām kājām jāstāv ierakumos cīnoties

par Latvijas neatkarību. Vēl daudz vairāk darba un rūpes lekšlietu m-jas
iestādēm sagādāja šķūšu piegādāšana karaspēkam, cīņa ar dažādiem speku-
lantiem un noziedzniekiem, ļaunprātīgu baumu apkarošana v. t. t.

Pēc lielinieku karaspēka padzīšanas par vissvarīgāko policijas darbu

jāuzskata cīņa ar dažādiem noziedzniekiem. Sevišķi nikna šī cīņa bija Latgalē.
Te policijas darbību apgrūtināja daudzi apstākļi: Latgales nabadzīgos pagastos
komunisms bija paspējis laist dziļākas saknes nekā citur; te no nabadzīgiem

iedzīvotājiem komunistiem nekā nebija ko ņemt, jo viņiem pašiem neka nepie-

derēja. Tāpēc tad arī Latgales vienkāršie iedzīvotāji mazāk izcieta komunisma

briesmas kā turīgākos Latvijas apgabalos. Otrkārt Latgales iedzīvotāju dažādās

tautībasun ticības un viņu zemais izglītības stāvoklis un lielais neapzinīgums radīja
lielas pretešķības tiklab viņu uzskatos par valsti un pilsoņu pienākumiem pret
valsti un valsts iestādēm, kā arī viņu ētiskos uzskatos. Tāpēc daudziem no



šiem pilsoņiem bija grūti pierast pie tiesiskas iekārtas un normāliem dzīves

apstākļiem. Policiju, kā tiesiskas iekārtas nodibinātāju un aktīvu darbinieci

valstij kaitīgo elementu gūstīšanā, pēdējie uzskatīja par savu lielāko ienaid-

nieku. Bez tam nāca vēl klāt daži citi apstākļi. Uz Rēzeknes apriņķi priekš

pasaules kara no Pēterpils un tās apkārtnes bija izsūtīti nometināšanai sodu

izcietušie noziedzīgie elementi. Tāpēc nav brīnums, ka vēl 1921. g. beigās
vienā pašā Rēzeknes apriņķī no oktobra līdz decembrim bija izdarītas 14 slep-
kavības un 5 laupīšanas, bet tā paša gada rudenī no Rēzeknes policijas kārtīb-

niekiem vairāk kā trešā daļa bija jāatlaiž, kā dienestam galīgi nederīgi.
Vispār pierobežas tuvuma mežos slāpstošos dezertieru, sarkanarmiešu un

dažādu bandītu, tāpat arī kontrabandistu, spekulantu un citu vieglas iedzīves

kārotāju še bija saradies ļoti liels skaits, no kupem daudzi, apģērbušies par

sarkanarmiešiem, nodarbojās pat uz lielceļiem ar laupīšanu. Arī Daugavpils

apriņķī 1921. gadā 6 mēnešu laikā bija jāpārmaina lielākā daļa no zemākiem

policijas darbiniekiem pret spējīgākiem un godīgākiem elementiem.

Cik pārdroši šādos apstākļos varēja rīkoties noziedznieki, var redzēt

nevien no Latgalē plaši darbojušās Japončiku bandas rīcības, kas vēl 1921. g.

8. decembra naktī, tikai 4 verstis no Rēzeknes un 3 verstis no policijas
iecirkņa bija izlaupījusi kādu dzīvokli, aizvedot pat gultu ar visu matraci.

Bet 1922. gada 20. janvārī Krustpilī apcietināja 2 noziedzniekus — kādas

bandas dalībniekus, kas bija izdarījuši 27 slepkavības un vairāk kā 100 zirgu
zādzības. Arī citos apriņķos bija 'ieperinājušās laupītāju bandas. Pēc bermon-

tiešu puča parādījās bruņoti laupītāji Kuldīgas apriņķī. Aizputes apriņķī

operēja Zichmaņa banda, pa reizei iebrukdama arī Ventspils un Kuldīgas

apriņķī. Ap Nīgrandi darbojās Kumermaņa banda, Ventspils apriņķī, —

Ostupa bruņotie laupītāji, bet Jelgavas apriņķī Pīlaga un Adamaiša banda

v. t. t., kuru gūstīšana policijai un aizsargiem sagādāja daudz rūpju un grūtību.
Tomēr vienu pēc otras šīs bandas likvidēja. Tā Ostupu sagūstīja 1920. gada
20. augustā, Kumermani vajājot nošāva policija un aizsargi, bet 1921. g.

21. janvārī Dundagas pagastā apcietināja arī Zichmani. 1922. g. izdevās likvidēt

arī Japončiku bandu, pie kam abi brāļi Japončiki-Gavrilovi, negribēdami
padoties policijai un nevarēdami izbēgt, paši nošāvās, bet šo bandu daudzie

dalībnieki tika nodoti tiesai un ir dažādos laikos saņēmuši pelnīto sodu.

Reizē ar to arvienu vairāk nostiprinājās drošība un mazinājās arī ļaunprātīgās
baumas un komunistu aģentu draudi par atgriešanos un izrēķināšanos ar

mierīgiem iedzīvotājiem, un pieauga iedzīvotājos miers un paļāvība uz jauno

valsts iekārtu un tās drošo nākotni.

Protams, arī šīs cīņas prasīja daudzus upurus. Tā vienā pašā Rēzeknes

apriņķī laupītājus gūstot nogalināti Ozolmuižas jaunākais policijas kārtībnieks

Žikars un nāvīgi ievainots Rozentovas pagasta vecākais kārtībnieks Vītoliņš,
bet cīņās ar laupītājiem ir ievainoti: jaunākais policijas kārtībnieks Svilis,
kārtībnieks Bogdanovs un Ozolmuižas aizsargs Ivanovs. Liepājas apriņķī,

gūstot no aizrobežas ienākušo Gerdžuna bandas vadoni, 1922. g. 10. novembrī

ir noslepkavoti Liepājas aizsargi Jānis Kūdums un Jēkabs Pūsēns; 1921. g.

23. jūnijā vakarā gūstot septiņu laupītāju bandu, kas Apšupes dzelzceļu

stacijā nolaupīja ap 1 milj. rubļu valsts naudas, apšaudoties ar laupītājiem

lika nāvīgi ievainoti Rīgas apriņķa Piņķu nodaļas aizsargi Kārlis Fimbers

un Andr. Bertulsons, kas tomēr bija paspējuši nošaut divus banditus.

1920. g. martā, gūstot noziedzniekus, nošāva Rīgas kriminālpolicijas inspektoru
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Paulu Šiliņu v. t. t. Tomēr savus pienākumus izpildījušo varoņu drošsirdības

piemērs atstāja stipru iespaidu ir uz iedzīvotājiem vispār, ir uz noziedzīgiem
elementiem sevišķi, pierādot, ka policijas darbinieku sastāvs ir uzlabojies
un ir spējīgs tikt galā ar visāda veida noziedzniekiem. Šo iemeslu dēļ smagāko
noziegumu skaits pastāvīgi mazinājās, un jau pagājušā gadā varēja konstatēt

priecīgo parādību, ka smagāko noziegumu skaits Latvijā ir mazinājies vairāk

kā par 100%, jo 1920. g. bija izdarītas 238 slepkavības un 627 laupīšanas,
bet 1927. g. vairs tikai 109 slepkavības un 92 laupīšanas. Arī noziegumu
atklāšanas %ir stipri pieaudzis. Tā 1920. gadā toreizējā policija bija atklājusi
tikai 53% slepkavību un 46,7% laupīšanu, turpretim 1927. gadā atklāto slep-
kavību procents pieaudzis līdz 82 un atklāto laupīšanu — līdz 73,9 procentiem.
Protams, ka tādos apstākļos laupītāju bandām un citiem noziedzniekiem

nav nekādas izredzes izbēgt pelnītam sodam.

Latvijā no 1920. līdz 1927. gadam notikušo laupīšanu un slepkavību
skaita samazināšanās.

Mazinoties noziedzību skaitam, turpinājās policijas reorganizācija. Radās

arī iespēja policijas darbību novirzīt uz citu nevēlamu parādību apkarošanu.
Piemēram 1925. gadā iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš uzdeva policijai uzsākt

enerģisku cīņu pret huļiganismu, un jāsaka, ka huļiganisma apkarošanā policijas
un tiesu iestāžu spertiem soļiem bijuši teicami panākumi. Piegriezta arī liela vērība

žūpības un trakumsērgas apkarošanai. Pamazām arī policiju apgādāja ar nepiecie-
šamiem satiksmes līdzekļiem un telefoniem, jo to trūkums pirmajos darbībasgados
ļoti traucēja policijas darbību. Pēdējos gados ārējo policijas darbību vada un kon-

trolē ministra uzraudzībā un pēc viņa norādījumiem Administrātīvais departa-

ments, ko no 1924. gada pārzina direktors Kr. Šlosbergs. Departamenta
darbība sadalīta iekšējās apsardzības resp. policijas nodaļā un pasu un ārzem-

nieku nodaļā, nododot abu pēdējo vadīšanu departamenta vicedirektoram

V. Ludiņam, kas arī pārzina Emigrantu un bēgļu transporta nodaļas darbību.

Pirmo desmit darbības gadu laikā policijas personālā ir notikušas lielākas

pārmaiņas: pavisam lekšlietu ministrija iecēlusi 392 augstākos policijas ierēdņus,
no kuriem no dienesta uz pašu lūgumu atlaisti 150un kā nederīgi atvaļināti — 42.

Tai pašā laikā ministrijas revidenti izdarījuši 270 policijas iestāžu revizijas,
uzrādot nepareizības, nolaidības un dažreiz pat atklājot noziedzības, kas,
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protams, tiek novērstas, nesaudzot vainīgos ierēdņus un ieceļot viņu vietās

spējīgus darbiniekus, pa lielākai daļai bijušos Latvijas atbrīvotājus.

Ministrijas vadībā un administrātīvā departamenta pārziņā 1926. gadā
pārgāja 1919. g. Rīgas prēfektūrā nodibinātā policijas skola. Tās uz-

devums ir izglītot Rīgas un provinces zemākos policijas ierēdņus sekmīgākai
dienesta pienākumu veikšanai. Bez tam Rīgā darbojas policijas kārtībnieku

un uzraugu kursi (3—4 mēn. gari). Līdz šim skolas kursu izgājuši 3211 po-
licisti. levirzoties policijas darbībai normālākos miera laika apstākļos, varēja
stāties pie dažu policijas iestāžu pārorganizēšanas. Tā starp citu likvidētas

Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils prēfektūrā, padodot šo pilsētu policijas
turienes apriņķu priekšniekiem. Tikai diemžēl budžeta samazināšanas nolūkā

gandrīz katru gadu Saeimas komisijas nostrīpo daļu no policijas personāla uz-

turēšanas un saimnieciskām sumām, kas ir par cēloni policijas darbinieku skaita

samazināšanai un darba daudzuma pavairošanai atlikušiem ierēdņiem, kaut

gan, pārvēršot miestus par pilsētām un pieaugot Rīgas Jūrmalas un citu peld-
vietu iedzīvotāju skaitam, būtu bijis jādomā par policijas uzraugu skaita pa-

vairošanu un vispār par policijas darbinieku algu palielināšanu, jo mūsu

laiku dzīve uzstāda policijas darbiniekiem daudz augstākas prasības, nekā tās

bija 10 vai 5 gadus atpakaļ, kāpēc arī rodas vajadzība pēc inteliģentākiem un

vairāk izglītotiem policijas darbiniekiem, kam ir vajadzīga arī augstāka at-

līdzība, nekā to līdz šim ir saņēmuši policijas darbinieki.

Viena no vislielākām policijas vienībām ir Rīgas prēfektūrā, kuras organizā-

cijā un arī darbībāir atzīmējamas dažasīpatnības, kādu nav citās policijas vienībās.

Rīgas prēfektūras darbība sākās jau 1918. g. 1. decembrī, kad bija izstrā-

dāti pagaidu noteikumi pariekšējās apsardzības organizēšanu. Par prēfektu iecēla

kapteini Jāni Dambekalnu un par viņa palīgu — Teodoru Grinvaldu,
kuriem nu nācās noorganizēt policiju kārtības un drošības uzturēšanai galvas

pilsētā. Bet vācu okupācijas varas šķēršļi un pēc tam lielinieku uzbrukums

neļāva noorganizēt īsti latvisku galvas pilsētas policiju. Tikai 1919. g. jūlijā
sākās rosīgs galvas pilsētas policijas organizēšanas darbs. Tā kā tobrīd visa

vara atradās karaspēka rokās, tad arī Rīgas policija bija militārizēta. Kārtību

Rīgā uzturēja 4 karavīru rotas, katra savā rajonā, pie kam vadu komandieri

skaitījās kā iecirkņu priekšnieki. Sākoties Bermonta uzbrukumam 1919. gada

oktobrī, karaspēkam bija jādodas uz pozicijām. Viņa vietu ieņēma vasarā

nodibinātās policijas skolas kursanti, bet par iecirkņu priekšniekiem palika

bijušie instruktori, kas līdz tam bija piekomandēti katram iecirknim kanclejas
darbu iekārtošanai un vadīšanai. Bet tā kā policijas sastāvs bija samērā mazs,

jo visi darba spējīgie vīrieši bija iesaukti armijā, un nedrošība pilsētā bija liela

(nakts laikā notika biežas zādzības un laupīšanas), tad nācās pat noliegt satiksmi

nakts laikā pa Rīgas ielām un noorganizēt naktssargu klaušas, kas bija jā-

pilda visiem līdz 50 g. veciem vīriešiem. Vēlāk no šo klaušu darbiniekiem iz-

veidojās naktssargu organizācijas. Tikai pēc Bermonta bandu likvidēšanas

1920. g. 14. martā Rīgas militāro policiju pārveidoja par civīlpoliciju, un nu

sākās Rīgas policijas izveidošanas un nostiprināšanas darbs, ko no 1924. g.
marta beigām vada tagadējais prēfekts T. Grinvalds. Viņa laikā visa Rīgas

policija sakopota 8 rotās, kas sastāda Rīgas policijas pulku. Pēdējais jau
1924. g. 3. jūlijā svinēja 5 .gadu pastāvēšanas svētkus, saņemot šai dienā no

Latvijas tirgotāju savienības pulka karogu ar uzrakstu: ~Likumība, tikumība

un tēvu zemes mīlestība". Bez kārtības un drošības uzturēšanas galvas pilsētā,
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kuras ielās nostādīti pastāvīgi policijas posteņi, kas kārto arī ielu satiksmi, Rīgas
prefektūra ir veikusi lielu darbu ar pasu izdošanu Rīgas iedzīvotājiem, iedzīvotāju
pie- un izrakstīšanu, dažādu nodokļu iekasēšanu v. 1.1. Rīgas prēfektūrai ir pie-
vienotas arī Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsēta un Slokas un Salas pa-

gasts. Tā tad prēfektūrai ir pavisam padoti 12 policijas iecirkņi, pie kam plašākie

iecirkņi iedzīvotāju ērtības labā ir sadalīti nodaļās. Rīgas prēfektūrā bez tam

vēl pastāv un darbojas adrešu birojs un atsevišķa pasu nodaļa. Rīgas policijas
darbinieki visā šai laikā ir pierādījuši teicamu iniciatīvu un pašdarbību. 1922. g.

beigās nodibinājās Rīgas policijas darbinieku sporta klubs ar apm. 200 biedriem.

Gadu vēlāk nodibinājās Rīgas policijas darbinieku biedrība, kas rūpējas par
savu biedru stāvokļa uzlabošanu. 1926. g. septembrī biedrībā nodibināts bēru

fonds, kas līdz šim jau izmaksājis dalībniekiem apm. Ls 20.000. Biedrībā ta-

gad ir tuvu pie 500 biedru, un tā izsniedz pabalstus arī trūkuma un nelaimes

piemeklētiem biedriem un ir nodibinājusi kori un orķestri. Bez tam 1924. gadā
ir uzsākusi darbību Rīgas policijas darbinieku krāj-aizdevu sabiedrība ar pāri

par 300 biedriem. Šīs biedrības bilance ir 45.000 latu.

Tāda paša veida krāj-aizdevu kase pastāv un ar ļoti teicamiem panākumiem
darbojas arī lekšlietu m-jā. Tai par biedriem var būt visi resora darbinieki,
kas iemaksā zināmu % no savas mēneša algas. Tā pieradinot darbiniekus

pie taupības, ir radusies iespēja palīdzēt viņiem vajadzības brīžos ar aizdevu-

miem Tagad šai kasē ir ap 600 biedru, un tās bilance ir pāri par 40.000 latu.

Jāatzīmē, ka arī citur (Liepājā, Daugavpilī), kur vairāk policijas darbi-

nieku, nodibināti sporta pulciņi, kori un citas organizācijas, kas darbojas rosīgi
un ar labiem panākumiem.

Runājot par policijas darbības īpatnībām, jāatzīmē dzelzceļu policija.

Pēdējā atšķiras no citas policijas arī ar to, ka viņai nav nekādu saistību ar

pašvaldībām, bet pēc savas organizācijas un uzdevumiem tā uzskatāma par

īstu valsts policiju. Lai gan, izstrādājot pagaidu likumu par valsts iekšējo

drošību, atsevišķa dzelzceļu policijas pastāvēšana nebija paredzēta, jau 1919. g.

vasarā, attīstoties kara darbībai, radās vajadzība apkarot noziegumus un uz-

turēt kārtību arī uz Latvijas dzelzceļiem, kāpēc armijas virspavēlnieks plkv.
Balodis 1919. g. 1. jūlijā uzdeva Mārtiņam Grigorovičam noorganizēt dzelzceļu

policiju. Ka šis darbs ir bijis vajadzīgs, pierāda apm. 5500 lielāki noziegumi

(zādzības, laupīšanas un slepkavības), kas mūsu valsts pirmajos 10 pastāvē-
šanas gados notikuši dzelzceļu teritorijā. Ar dzelzceļu policijas enerģisko
rīcību no visiem šiem noziegumiem ir atklāti 76%. Vēl lielāka ir vajadzība

pēc dzelzceļu policijas, ja ņemam vērā, ka Latvijas dzelzceļu satiksme ir stiprā
mērā tranzitsatiksme starp Vakar- un Austrumeiropu. Tā pēdējos 6 gados
caur Latvijas robežu stacijām ir ieceļojušas un izceļojušas 1.024.000 personas,

bet tranzitā caurbraukušas 358,100 personas, pavisam kopā 1.382.100 personas

no 26 dažādām valstīm, ar kurām Latvijai pastāv koordinēti ceļojumu no-

teikumi resp. vīzu tarifi, kas pilnīgi jāpārzina dzelzceļu policijas ierēdņiem.

Ja bez tam vēl ņem vērā, ka daudzi no šiem caurbraucējiem nodarbojas ar

kontrabandu un ir pat starptautiska mēroga spekulanti un noziedznieki, no

kuru noziedzīgās darbības mūsu valsts pasargāma, — tad būs saprotama

prasība, ka dzelzceļu policijas uzraugiem jābūt labi izlasītiem un sagatavotiem,
lai varētu veikt savus svarīgos amata pienākumus. Bez tam pēc šo ierēdņu
darbības ārzemnieki spriedīs arī par mūsu valsti un tās iekārtu. Tāpēc ar

atzinību jāmin tagadējā dzelzceļu policijas priekšnieka J. Ozoliņa darbība
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dzelzceļu policiju pārkārtojot un ierēdņus izlasot, kas deva iespēju arī pie
samazinātā budžeta — agrāko 223 dzelzceļu policijas ierēdņu vietā — taga-
dējiem 150 ierēdņiem veikt to pašu darbu ar ne mazākām sekmēm. Saskaņojot
mūsu un tuvāko kaimiņvalstu Igaunijas un Lietavas dzelzceļu policijas un

muitas ierēdņu darbību, ir novērsta pasažierus apgrūtinošā dokumentu un

bagāžas pārbaudīšana pierobežu stacijās, un šīs pārbaudes dēļ nelietderīgā
ceļotāju uzkavēšana, jo dokumentus un bagāžu tagad kopīgi pārbauda ejošos
vilcienos abu kaimiņu valstu ierēdņi.

Arī dzelzceļu policijas darbinieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanai

ir piegriezta liela ievērība. Vairākos mezglos ierīkotas bibliotēkas un radio,
noturēti priekšlasījumi un apspriedes. Uzraugi apmācīti lokomotīvju vadīšanā,
veicināta svešvalodu pašmācība, panākta arī algas paaugstināšana, periodiski
pabalsti dienesta tērpu iegādāšanai, nodrošināta piemaksa svešvalodu pratējiem,
nokārtota un normēta valsts dzīvokļu piešķiršana pret nelielu atlīdzību un

kurināmā materiāla iegādāšana no dzelzceļa v. t. t. Arī plašākas sabiedrības

aprindas ir novērtējušas dzelzceļu policijas darbību ar atzinību un dzelzceļu
policijas 9 gadu darbības svētkos Latvijas dzelzceļnieku biedrība viņai pa-
sniedza par atzinības zīmi skaistu karogu un adresi.

Polītiskā policija.

Pie politiskās policijas darbības jāapstājas atsevišķi, jo tai mūsu valsts

dzīvē piekrīt sevišķi liela loma. Tas tāpēc, ka neatkarīgai Latvijai jau no pašas
viņas dzimšanas bijuši daudz ienaidnieku, kas cenšas panākt mūsu valsts

demokrātiskās iekārtas graušanu un patstāvīgas Latvijas iznīcināšanu. Vis-

nopietnāk un neatlaidigāk šai virzienā darbojas komunisti. Trešā internacionāle

un tās noorganizētā Latsekcija pieliek visas pūles, lai Latvijā pastāvošās
demokrātiskās valsts iekārtas vietā kādreiz un pie tam jau iespējami tuvākā

nākotnē nodibinātos komunistiskā padomju iekārta. Lai to panāktu, Latvijas
valsts ārdīšanas darbam tiek sagatavoti īpaši propagandisti, un uz Latviju
sūta nevien šos aģentus, bet arī bagātus naudas līdzekļus un literātūru. Ar

visa tā palīdzību trešā internacionāle cer panākt drīzu un plašu tautas masu

noskaņošanu komunistu iedomātai vispasaules revolūcijai un viņu sagatavo-

jamai proletariāta diktatūrai par labu.

Šos pašus mērķus sekmē arī Krievija, kuras uzdevumā ir notikuši atkārtoti

mēģinājumi noorganizēt pastāvīgu spiegu tīklu. Lai cīnītos aršāda veida naidīgiem

elementiem, mūsu valstī ir nepieciešama atsevišķa iestāde, un tāda jau no pat Lat-

vijas dibināšanassāka darboties karaspēkā. Pēc tam tādu noorganizēja lekšlietu

m-jā kā atsevišķu valsts drošības departamentu, bet vēlāk, pēc vairākkārtējas

pārorganizēšanās un Saeimā pieņemtā likuma par centrālo kriminālpoliciju

izdošanas, no 1924. g. 9. maija darbojas tagadējā Politiskā pārvalde.

Sava līdzšinējā priekšnieka Ozoliņa un arī viņa priekšgājēju laikā politiskā

policija ir likvidējusi Latvijā daudzas komunistu organizācijas un to aģentus,
kas te darbojušies gan nelegāli pastāvošās šūniņās, gan arī iespiedušies legāli
pastāvošās biedrībās un organizācijās.

Politiskās policijas apcietināto komunistu aģentu un emisāru starpā

sastopami daudzi komunistu partijas izcili darbinieki, pat viņu partijas
centrālās komitejas locekļi. Netrūkst starp viņiem arī tādu, kas jau ilgāku
laiku darbojušies starptautiskā mērogā. Tā 1923. g. politiskā policija apcietināja
un vēlāk mūsu tiesu iestādes atzina par vainīgu pretvalstiskā darbībā komunistu
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aģentu Dzeni, kas 1919. g. bija par „Cīņas" redakcijas kolēģijas locekli

un pēc tam par trešās internacionāles emisāru Rūras apgabalā, kur Dzenim

bija uzdots organizēt komunistu apvērsumu, bet kad tas viņam neizdevās,
Dzenis ar tādu pat uzdevumu bija atsūtīts uz Latviju.

Viss tas rāda, cik enerģiski zināmā virzienā rīkojas trešās internacionāles

aprindas, lai rastu sev piekritējus Latvijas iedzīvotājos. Ar šo nolūku jau
no pat 1920. g. komunistu aprindās tiek propagandēta tā saucamā strādāšana

~legālā laukā", iespiežoties tais legāli pastāvošās biedrībās, kurās biedru

vairākums ir vai nu strādnieki, jaunatne, vai arī mazturīgākās lauku un pilsētu
iedzīvotāju aprindas. Arī pēdējos gados visās Latvijas komunistiskās partijas
konferencēs un kongresos arvienu ticis uzsvērts, ka šīs partijas biedriem neat-

laidīgi jācenšas, lai visu pēc sava biedru sastāva proletārisko un pusproletārisko
legālo organizāciju: arodbiedrību, strādnieku kooperātīvu, slimo kasu, dažādu

izglītības, bibliotēku v. c. kultūrālo, tāpat arī jaunatnes un sporta biedrību

darbība tiktu ievadīta komunistiskā garā. Ar to šo biedrību un organizāciju
darbība un pašas šīs organizācijas tiktu tuvinātas komunistu uzdevumiem

un mērķiem un beidzot padarītas par komunistiskām cīņas vienībām. Lai to

vislabāk panāktu, komunistu partijas locekļiem uzlikts par pienākumu

obligātoriski iestāties par biedriem visās augšā minētās organizācijās, ņemot
visaktīvāko dalību šo biedrību dzīvē, un tādi iegūstot noteicošo iespaidu
biedrību darbībā un vadībā. Lai saskaņotu visu komunistiskās partijas biedru

darbību katrā legālā organizācijā un ar to panāktu lielāku ražību komunisma

izplatīšanā, visiem šo biedrību biedriem komunistiem legālās organizācijās
uzdots apvienoties frakcijās, nodibinot frakciju birojus. Pēdējie tad arī vada

un noteic komunistu biedru darbību, uzstādot par frakcijas pirmo uzdevumu

iekļūšanu minēto organizāciju valdēs un citos izpildu orgānos un sagrābjot
šo legālo organizāciju vadību un noteikšanu savās rokās.

Izpildot savu aizrobežā esošo vadošo instanču norādījumus, lēmumus

un rīkojumus, mūsmāju komunisti visiem spēkiem centušies un cenšas iegūt

pēc iespējas lielāku iespaidu un noteicošu stāvokli pastāvošās darba ļaužu
organizācijās, bet it sevišķi arodbiedrībās, kurām viņi piegriež izcilu vērību.

Un jāsaka, ka daudzās organizācijās to biedru lielākās daļas vienaldzības un

pasivitātes dēļ, komunistiem samērā viegli izdevies sasniegt savus augstāk
aprādītos mērķus, un viņi gluži nemanot paspējuši šādas organizācijas pārvērst
par strādnieku apstrādāšanas iestādēm komunistiskās partijas vajadzībām
un nolūkiem piemērotā garā.

Bez tam vēl, reizē ar jau pastāvošo biedrību iekarošanu, komunisti un

viņu emisāri diezgan bieži dibinājuši gluži jaunas, pēc nosaukuma un izskata

tīri nevainīgas organizācijas, kas patiesībā jau no pat savas pirmās pastāvē-
šanas dienas ir komunistiskās partijas maskētas iestādes un kalpo šīs partijas
mērķiem un nolūkiem, t. i. darba ļaužu revolūcionizēšanai un sagatavošanai
komunistiskās revolūcijas un proletāriāta diktatūras ievešanai Latvijā.

Lai paralizētu komunistu darbību, Politiskai pārvaldei nācies nepārtraukti
sekot arī dažādu legālu biedrību darbībai, lai, ja tas izrādītos par vajadzīgu,
varētu pārtraukt pretvalstisko elementu rīcību tais, vai nu izolējot atsevišķos
komunistu vieniniekus aģentus, vai arī pieprasot tiesu iestādēm pārtraukt

šādu, komunistu iespaidā nokļuvušu organizāciju darbību. Šais nolūkos

pēc politiskās policijas norādījumiem un noskaidrojot visus lietas apstākļus,
lekšlietu rn-jai nācies ierosināt tiesā vairāku komunistu dibināto vai arī viņu
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rokās nonākušo biedrību un organizāciju slēgšanu, tāpat arī nodot tiesu iestādēm

par mūsu valsts iekārtas apzinīgu graušanu veselu rindu komunistu ~legālā
lauka" darbinieku. No šādām komunistu organizācijām tiesu iestādes ir slē-

gušas: sporta biedrību,, Enerģija",žīdu, ,Arbeiterheimu",,,Kultūrligu",,,Latvijas
darba jaunatnes kultūras biedrību", ~Kurzemes arodniecisko biedrību centrāl-

biroju", ~Darba pionieru biedrību" un vairākas citas. Bez tam polītiskā

policija vairākkārt atradusi komunistu archīvus, naudas sumas, tipogrāfijas
v. c, tāpat arī atklājusi daudzas Krievijas spiegu organizācijas uzdevumā

strādājošas personas. Sekmīga bijusi arī polītiskās policijas darbība vairāku

spiegu organizāciju atklāšanā Latvijas pierobežu apgabalā.

Kriminālpolicija.

Svarīga loma mūsu valsts iekšējās drošības nostiprināšanā arvienu

piekritusi mūsu kriminālpolicijai. Tās uzdevums ir atrast noziedzniekus un

nodot tos pelnītam sodam. Lai gan par Rīgas kriminālpolicijas darbības sākumu

varētu uzskatīt 1918. g. 19. novembri, kad ievadīja sarunas ar vācu okupācijas
varu par Rīgas ārējās un kriminālpolicijas nodošanu Latvijas valdības

ierēdņiem un kaut gan tad arī panāca vienošanos ar okupācijas varu, ka

tā policiju nodos pakāpeniski līdz 1919. g. 1. janvārim, tomēr vācieši savas

neuzticēšanās dēļ lika visādus šķēršļus norunas izpildīšanai. Tikai ar lielinieku

padzīšanu un vācu karaspēka aiziešanu 1919. g. vasarā varēja uzsākt darboties

latviešu kriminālpolicija, un tai nu viss darbs bija jāsāk no jauna, jo agrāk
sakopotais noziedznieku reģistrācijas materiāls bija galīgi iznīcināts. Pēc Golca

un Bermonta puča likvidēšanas un vairākkārtējas kriminālpolicijas pārorganizē-
šanas 1924. g. 1. jūlijā nodibināja centrālo kriminālpoliciju ar 2 nodaļām: politisko

pārvaldi un kriminālpārvaldi. Ar to bija radīta viengabalaina sistēma krimināl-

policijas izveidošanai. Kriminālā pārvalde varēja noorganizēt saskaņotu darbību

centrā un Liepājas, Jelgavas, Daugavpils nodaļā un Ludzas kriminālpunktā.

Pēdējos gados kriminālai pārvaldei ir izdevies noorganizēt noziedznieku

reģistrāciju, daktiloskopiju, kriminālmuzeju un arī citu savu darbību izveidot

līdzīgi Vakareiropas valstu kriminālpolicijām. Kriminālā pārvalde sakopo

pirkstu nospiedumus no visām nodaļām Latvijā un apmaina tos arī ar ārzemēm,

kas devis iespēju daudz gadījumos atrast svarīgus noziedzniekus. Pēdējā laikā

kriminālā pārvalde ir noorganizējusi noziedznieku daktiloskopēšanas tīklu

arī dzelzceļu policijas nodaļās un pie apriņķu krimināluzraugiem, apgādādama
viņus ar visiem vajadzīgiem piederumiem, lai iegūtu noziegumu vietās atstātos

noziedznieku pirkstu nospiedumus. Šāda rīcība stipri atvieglo vainīgo atrašanu.

Kriminālā pārvaldē sakārtotās visos šais gados bagātīgi savāktās ziņas

par noziedzniekiem dod iespēju plaši apgādāt tiesu un citu iestāžu vajadzības
un pieprasījumus.

1924.g. 18.februārī kriminālpārvaldes priekšnieks Tīfentāls, kas krimināl-

policijas darbību jau vada no 1919. g. septembra, nodibināja īpašu krimināl-

muzeju, kas pieejams visiem policijas darbiniekiem. Pēdējie tur var iepazīties

ar intereresantiem noziedzību izdarīšanas un apkarošanas paņēmieniem. No-

organizējot kriminālpolicijas darbību, pēdējos gados stipri pieaug atklāto no-

ziegumu skaits visā valstī, un kriminālpolicijas darbiniekiem izdevies likvidēt

nevien galvas pilsētā un apkārtnē, bet arī provincē darbojošos noziedzniekus,

par ko labāko liecību dod dažādu bandu un citu noziedznieku darbības

izbeigšanās.
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Aizsargu organizācija.

Ja mūsu jaunajā valstī samērā īsā laikā izdevies iznīcināt visas noziedz-

nieku bandas un nodibināt drošību un kārtību uz laukiem un pilsētās, tad

ļoti lielā mērā par to jāpateicas mūsu aizsargu organizācijām, kuru dalībnieki,

sevišķi valsts pirmajos gados, uzņēmās lielus un grūtus pienākumus noziedzīgo
elementu atklāšanā.

Jau pirmajā laikā pēc Latvijas nodibināšanas Pagaidu Valdība uzdeva

visiem 18—60 g. veciem lauku iedzīvotājiem klaušu kārtā pildīt sargu dienestu

uz lielākiem ceļiem, lai aizturētu noziedzīgās un šaubīgās personas. Šo samērā

grūto klaušu nokārtošanu un pārzināšanu uzdeva apriņķu priekšniekiem un

viņu palīgiem, kam deva arī tiesības klaušu nepildītājus sodīt ar diezgan augstiem
sodiem. Lai gan jāsaka, ka šīs klaušas smagi gūlās uz toreiz nabadzīgo un

izpostīto iedzīvotāju pleciem, jo gandrīz visi darba spējīgie vīrieši bija iesaukti

un kalpoja armijā, — tomēr lauku iedzīvotāji veica arī šo klaušu pildīšanu
bez liekas kurnēšanas un ierunām. Statistika pierāda, ka, ja arī daži ir atrā-

vušies no aizsargu klaušu piespiestas pildīšanas, tad tādu skaits nav bijis liels,
un tas nevienā apriņķī nepārsniedz 2°/0.

Bet aizsargu organizācijas paveiktā
darba panākumi bija ievērojami: ar aizsargu palīdzību policijai radās iespēja
sagūstīt laupītāju un slepkavu bandas, par kurām ir jau agrāk minēts un pie

kurām vēl jāmin Joasa banda Lubānas apgabalā, Adamaiša un Kaupena banda

Jelgavas apriņķī, Kretuļa banda Kurzemē v. t. t. Lielu iespaidu uz noziedzību

mazināšanos atstāja arī tas, ka aizsargi dzīvo gandrīz katrā pagastā, un ka

gandrīz katrā lauku mājā ir viensvai vairāki bruņoti aizsargi, kas, ātri sazinoties,

var nekavējoties sekot noziedzniekiem un panākt tos vēl nozieguma vietas

tuvumā, ja vien aizsargiem laikā paziņots par noziegumu izdarīšanu. Demo-

bilizējoties mūsu armijai un mazinoties noziedzībām, zemes iekšienē radās

iespēja pārvērst obligātoriskās aizsargu klaušas par labprātīgām. Sākot ar

1922. g. aizsargus pārorganizē uz brīvprātīgas pieteikšanās un pieņemšanas

pamatiem, un tāda šī organizācija pastāv līdz šim brīdim. Aizsargu nodaļās

pagastos iestājas pa lielākai daļai no armijas pārnākušie kareivji, kas sīvās

cīņās pret komunistiem un citiem ienaidniekiem bija izcīnījuši savas zemes

un valsts neatkarību un arī tagad grib to sargāt un aizstāvēt pret visām varbū-

tībām. Bet netrūka arī vecāku vīru, kas skaitīja par pienākumu kopā ar saviem

dēliem iestāties aizsargos. Nu radās arī iespēja apvienot visus viena apriņķa

aizsargus noteiktās militārās vienībās, apvienojot vairākas atsevišķu pagastu
aizsargu nodaļas rotās un savienojot rotas bataljonos, bet bataljonus — pulkos

pa vienam katrā apriņķī. Reizē ar to par nodaļu priekšniekiem nozīmēja militārā

ziņā labi apmācītas personas no bijušiem atvaļinātiem virsniekiem vai instruk-

toriem, kas notur pēc sevišķi izstrādātas programas aizsargu militāro apmācību.
Šādā ceļā aizsargu nodaļas ir izveidojušās par ievērojamu atbalstu armijai

vajadzības gadījumā, un 1926. g. iekšlietu ministra izdotā instrukcija par

aizsargu līdzdalību noziedzību apkarošanā jau skaidri noteic, ciktāl aizsargi

pilda policejiskos uzdevumus un ciktāl tie ir patstāvīga militāra organizācija.
Jāpiezīmē, ka aizsargi tagad ir apbruņoti ar vienādām angļu sistēmas šautenēm,

un ikgadus visos pulkos noturētās šaušanas sacīkstes, militārās apmācības
un pēdējā laikā ievestās nometnes un manevri stipri pacēluši aizsargu militārās

organizācijas spējas.

Par aizsargu palīdzību policijai starp citu liecina šādi skaitļi: 1923. gadā,
kad jau noziedzīgo elementu apkarošanā bija sasniegti diezgan labi panākumi,
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Cēsu apriņķa 3388aizsargi ir dažādā laikā snieguši policijai palīdzību, bez tam paši
aizsargi atklājuši 4 slepkavības, 30 zādzības un 43 citus noziegumus. Jēkabpils
apriņķa aizsargi tai pašā gadā atklājuši 1 laupīšanu, 21zādzību un 12 citus pār-
kāpumus, piedalīdamies ceļu apsargāšanā un noziedznieku gūstīšanā ar 1502

aizsargiem. Citos apriņķos policijai palīgā norīkoto aizsargu skaits bijis vēl lielāks.

Ar atzinību atzīmējama arī aizsargu liela loma vietējā kultūras dzīvē, kur

aizsargu nodaļas ņem dzīvu dalību dažādu vērtīgu izrīkojumu sarīkošanā. Ar

šo izrīkojumu un bazāru ienākumiem vairākos apriņķos aizsargi iegādājušies
ložmetējus, seglus un citas aizsargu organizācijai vajadzīgas lietas.

Lielu atbalstu aizsargiem saimnieciskā, kultūras un idejiskā darba laukā

sniedz tagad vispār Latvijā aizsargu organizācijās nodibinātie aizsardžu

pulciņi. Pirmie aizsardžu pulciņi sāka dibināties 1923. g., un tagad jau
viņu darbība guvusi vispārīgu atzinību. Aizsardžu pulciņi sarīko arī dažādus

kursus, no kuriem sevišķi atzīmējami pirmās palīdzības sniegšanas kursi. Te

iemantotās zināšanas aizsardzes var izlietot ne tikai kara gadījumā, bet tās

visbiežāk nākas pielietot ikdienišķā dzīvē. Tāda pat nozīme ir aizsardžu māj-
turības, rokdarbu un citiem kursiem. Vispār aizsardžu pulciņi veicina

valstiskās apziņas pieaugšanu ģimenē, sabiedrībā un valstī.

Diemžēl jāsaka, ka mūsu partiju starpā valdošo nesaskaņu dēļ
vēl līdz šim nav izdevies pieņemt aizsargu organizācijas satversmi, kas dotu

iespēju nostiprināt un nostādīt uz noteiktiem un drošiem pamatiem šo svarīgo
organizāciju, kurai ir neapšaubāmi lieli nopelni miera, drošības un kārtības

uzturēšanā valstī. Aizsargu satversmes projekts bija gan jau izstrādāts un

iesniegts Saeimai, bet arī 2. Saeimai mājās pārejot, tas arvienu vēl palika ne-

pieņemts. Cerēsim, ka vismaz nākamā Saeima gribēs un varēs to pieņemt
un veikt darbu, ko 2. Saeima nevarēja padarīt.

Robežapsardzība.

Latvija, tāpat kā citas pēc pasaules kara uz tautu pašnoteikšanās tiesī-

bām radušās valstis, nodibinājās savās etnogrāfiskās robežās, apvienojot gan-

drīz visas latviešu tautas apdzīvotās zemes, kuras agrāk bija sadalītas pa vai-

rākām Krievijas guberņām, un kuru iedzīvotāji un pašvaldības bija padoti
dažādiem vietējiem likumiem un noteikumiem. Bet tā kā tautu etnogrāfiskās
robežas līdz tam nebija nekur dabā apzīmētas, tad Latvijas karaspēkam, atbrī-

vojot Latvijas zemi no ienaidniekiem, nācās nostāties uz zināma apgabala
robežām, bet mūsu valsts iestādēm un diplomātiem uzsākt sarunas ar kaimiņ-
valstīm par valstu savstarpējo robežu nospraušanu dabā. Protams, ka tas

nebija viegls darbs, jo piedzīvojumi un vēsture rāda, ka uzņēmīgākie un

enerģiskākie dažādu tautu pilsoņi, meklēdami labākus dzīves apstākļus, atstāj
savas dzimtās zemes robežas un iespiežas citu tautu apdzīvotās zemēs.

Šo pašu iemeslu dēļ arī Latvijas pierobežas apgabalos bija diezgan jaukts iedzī-

votāju sastāvs, kas radīja daudz pūļu robežu nospraušanā.

Ja ar Krieviju, slēdzot 1920. g. 11. augustā miera līgumu, jau šī līguma
3. pantā bija paredzētas abu valstu robežas, tad to pašu nebūt vēl nevar teikt

par Latvijas un Igaunijas un Latvijas un Lietavas robežām, ko nācās no-

spraust dabā pēc atsevišķām šo valstu starpā slēgtām konvencijām un kuras
vēlāk apstiprināja Satversmes Sapulce.



156

Konvenciju ar Igauniju par robežu noteikšanu dabā pēc 1920. g.
1.—3. jūlijam šķīrējtiesas dotā lēmuma (šķīrējtiesas priekšsēdētājs Anglijas
armijas pulkvedis Tallents). — parakstīja abu valstu pārstāvji 1920. g.
19. oktobrī, un tādu pat konvenciju ar Lietavu (šķīrējtiesas priekšsēdētājs
Anglijas prof. Simpsons) parakstīja Rīgā 1921. g. 14. maijā.

Lai cik ideāli arī būtu domāta un izšķirta robežu nospraušana dabā, ar-

vienu atradīsies ļaudis, kas, vienā vai otrā robežu pusē dzīvodami, būs saistīti

vai nu ar radniecības, tirdzniecības un citām saimnieciskām, vai pat vien-

kārši draudzības saitēm ar otrpus robežas palikušiem iedzīvotājiem

Regulēt šo iedzīvotāju satiksmi pār robežu valsts pierobežu apgabalos
un vispār apsargāt valsts robežas, nodrošinot katras valsts mierīgu politisko
un saimnieciski patstāvīgo attīstību un dzīvi, tāpat arī apkarot kontra-

bandas ievešanu un kontrabandistu un dažādu citu šaubīgu elementu iekļū-
šanu pierobežas apgabalos un no turienes tālāk visā valstī, — vienmēr bijis
robežapsardzības tiešais uzdevums. No pat Latvijas tapšanas līdz 1922. g.
15. martam Latvijas robežas, kuru kopējais garums ir 1690 kilometri, to

starpā 494 km Baltijas jūras robežas, — apsargāja karaspēks. Bet atsevišķas

robežsargu divizijas uzturēšana 3 pulku sastāvā prasīja lielus izdevumus. Bez

tam, beidzoties kara laikam un kara apstākļiem, nācās domāt arī par karaspēka
samazināšanu. Šo iemeslu dēļ 1922. g. 15. martā robežapsardzību nodeva

lekšlietu m-jas pārziņā. Ar šo reformu robežapsardzībā tūliņ gandrīz astoņkārtīgi
samazinājās visi izdevumi par robežapsardzību, un no minētās dienas līdz pat
šim laikam robežapsardzība tad arī arvienu ir palikusi lekšlietu m-jas pārziņā.

Cik grūts un nopietns ir robežsargu darbs, sapratīs katrs, kas būs iedzi-

ļinājies valstu saimnieciskā un politiskā dzīvē. Velti būs visi muitas likumi

un citi noteikumi, ja robeža nebūs pienācīgi uzraudzīta un apsargāta. Pie

tam viņa jāapsargā nevien lielo satiksmes ceļu rajonos, bet arī visur citur,

novērojot katru šaubīgu elementu, kas pa lielākai daļai noziedzīgos nolūkos

meklē izdevību taisni šādās klusās vietās pārnākt pār robežu — vai nu ar lie-

lāku dārgas kontrabandas saini, vai arī kā trešās internacionāles sūtīts

komunistu aģents, vai pat kā aizrobežas spiegu organizācijas dalībnieks. Robež-

sargu darbu apgrūtina vēl ļoti nelabvēlīgie dzīves apstākļi, jo pierobežas tuvumā

trūkst nevien dzīvokļu, bet arī uztura produktu, un pēc maizes un piena
dažās vietās līdz tuvākām mājām ir jāiet vairāk kilometri, un ari tad tur ne

katru reizi var cerēto uzturu nopirkt.

Bez kontrabandistu un pārnācēju ķeršanas otrs robežsargu svarīgs
uzdevums ir satiksmes regulēšana robežas pārejas punktos. 269 km garā
robežas līnijā ar Krieviju Latvijai nepastāv citas satiksmes, kā tikai pa
3 dzelzceļu līnijām: Rītupē uz Pēterpili, un Zilupē un Indrā — uz Maskavu.

Bet lai dotu Krievijai iespēju izmantot upes kā plostu pludināmo līdzekli,
no 1922. g. pastāv ar Krieviju vienošanās par plostu un viņu pavadītāju
ielaišanu un izlaišanu Latvijā. Krievijas un Latvijas pierobežu apgabalā no-

tikušo dažādu atgadījumu likvidēšanai, piem. kustoņiem pārejot pār robežu vai

arī pārmaldoties cilvēkiem, 1926. gadā ar Krieviju noslēdza konvenciju, pēc
kuras visi šāda veida konflikti izšķirami uz vietas pierobežu iestādēm, at-

dodot pārnākušos lopus un atļaujot pārnākt atpakaļ tiem, kas apmaldījušies.

Bez satiksmes pa dzelzceļu ar Igauniju un Lietavu pastāv vēl satiksme

pa zemes ceļiem ipaši nodibinātos robežpārejas punktos, bet ar Igauniju vēl
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arī pa koplietojamiem pierobežu ceļiem. Līgumi par Latvijas un Igaunijas
un Lietavas pilsoņu pāriešanu pār robežu šais punktos ar minētām valstīm ir

galīgi pieņemti 1924. gadā. Tādā kārtā satiksme ar Igauniju notiek trijās
dzelzceļu stacijās: Valkā, Ipiķos un Apē un 22 pārejas punktos, bet ar Lietavu

6 stacijās: Eglainē, Meitenē, Priekulē, Reņģē, Vaiņodē un Kalētos un 31 pārejas

punktā. Jāatzīmē, ka pēdējā arī ir visgarākā no Latvijas sauszemes robežām;

pavisam 487 km gara. Diemžēl ar Poliju vēl līdz šim nav izdevies panākt

līgumu par robežas pāriešanu, un še 93 km garā robežā satiksme ar aizrobežu

notiek caur Zemgales staciju un 3 pārejas punktos uz attiecību un ieradumu

pamata, kas nodibinājušies no pat kara laika.

Visos robežu pārejas punktos (neskaitot dzelzceļus) no vienas valsts otrā

pāriet un pārnāk atpakaļ ikgadus vairāk kā miljons cilvēku. Sakopotie skaitļi par

1927. g. rāda, ka caur robežu pārejas punktiem Latvijā ienākuši 758.076

un izbraukuši 750.159 Latvijas un kaimiņvalstu pavalstnieki. Kas attiecas

uz kontrabandas apkarošanu, tad atzīstams, ka tā visdzīvākā bijusi piejūras

robežā, jo še Vācijas v. c. valstu lētā spirta piegādātājiem ir visvieglāk no-

kļūt krastā, tomēr robežsargu modrības dēļ lielākā daļa no šīs kontrabandas

krīt robežapsardzības rokās. Tā 1927. g. no 254 kontrabandas atklāšanas ga-

dījumiem par Ls 93.893,54 vienā pašā Liepājas apriņķī spirta kontrabandas

ir aizturēts par Ls 81.476,34. Bez spirta kontrabandas vēl atzīmējami daudzi

ārzemju manufaktūras, zīda un parfimēriju, bet pirms pēdējā muitas likuma

izdošanas arī daudzi žāvētu augļu: rozīņu, plūmju un citu ievešanas gadī-

jumi. Tagad augļu kontrabanda ir mitējusies, bet var paredzēt ka, pastāvot
ievedmuitai uz mājlopiem, sāksies to kontrabandēšana. Kā pieaugusi kontra-

bandas kustība un tās notveršana, redzams no še klātpieliktās diagramas.

Par cik lielu vērtību robežapsardzība pēdējos gados aizturējusi kontrabandu uz Latvijas

robežām. Kā redzams, rudens mēnešos kontrabandas kustība ir daudz dzīvāka

kā pārējos gada laikos.

KONTRABANDAS KUSTIBA
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Reizē ar valsts saimnieciskās un politiskās drošības apsargāšanu lekšlietu

m-jas robežpolicijas nodaļa vadījusi arī robežu izbūves darbus ar robežu zīmju-
stabu uzcelšanu, grāvju rakšanu, kupicu ierīkošanu v. t. t. Izbūvēti arī kor-

doni robežsargiem un gādāts par citu apstākļu uzlabošanu.

Vērojot robežapsardzības darbību, piedzīvojumi rādīja, ka ar civil-

dienestā esošiem robežapsardzības ierēdņiem un sargiem nav iespējams
veikt šo uzdevumu tik sekmīgi, kā tas būtu padarāms, ja robežapsardzība būtu

militārizēta. Tā piem. Latvijas civillikumi neparedz sodu par patvarīgu die-

nesta atstāšanu un dezertēšanu kaut vai no robežsargu posteņa. Tāpēc atkār-

tojās gadījumi, kad viens vai otrs robežsargs, padevies aizrobežas aģentu
kārdinājumiem un pielaidis savā darbībā nepareizu vai pat noziedzīgu rīcību,
un arī citos gadījumos, — varēja bez kāda soda aiziet no dienesta, pāriet
robežu v. t. t. Lai to novērstu, 1928. g. 1. apr. stājās spēkā noteikumi par

robežapsardzības militārizēšanu, ieceļot līdzšinējo ilggadīgo robežapsardzības
nodaļas priekšnieku J. Kēmani par militārizētās robežapsardzības štāba priekš-
nieku un pulkvedi Bolšteinu par robežapsardzības priekšnieku. Tai pašā laikā

notika arī lielākas pārgrozības robežsargu un citu robežapsardzības darbinieku

personālā, atvaļinot visus robežapsardzības dienestam nederīgos vai neuzti-

camos elementus un pieņemot par robežsargiem aktīvā dienesta virsniekus,
instruktorus un kareivjus, kas padoti visiem karadienesta noteikumiem un

likumiem un robežapsardzības dienestā skaitās kā virsdienesta karavīri. Pēc

robežapsardzības militārizēšanas Latvijas valsts robežu apsargāšana uzska-

tāma par pilnīgi drošu un lietderīgi nokārtotu.

Preses un biedrību nodaļa.

Jau 1918. gada decembra sākumā toreizējais iekšlietu ministrs

Dr. M. Valters uzaicināja tagadējo preses un biedrību nodaļas vadītāju K. Vi Īdi

uzņemties Preses, informācijas un ziņu biroja noorganizēšanu. Vēlāk, pēc
lielinieku padzīšanas un valdības atgriešanās Rīgā, nodaļas pārzināšanā bez

preses lietām nodeva arī biedrību lietas, un nodaļa uzsāka no jauna darboties

kā Preses un biedrību nodaļa. Sākumā šī nodaļa skaitījās kā Administratīvā
d-ta daļa, bet ar 1920. gada oktobri nodaļa kļuva patstāvīga un kā tāda

darbojas līdz šai dienai.

Latvijas valsts nodibināšanas laikā bija spēkā Krievijas Kerenska valdības

izdotie likumi par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām un

sapulcēm, bet tos nebūt nevarēja atzīt par piemērotiem Latvijas apstākļiem.
Tāpēc Preses un biedrību nodaļa pārstrādāja šos likumus, Saeima tos pieņēma
un 1923. g. jūlijā tie stājās spēkā. Daudzu biedrību statūti neapmierināja jaunā
likuma prasības un radās nepieciešamība šo biedrību statūtus pārreģistrēt.
Beidzamais biedrību pārreģistrēšanās termiņš bija 1925. g. janvārī. Pār-

grozījumus biedrību likumā Saeima pieņēma 1926. g. septembrī. Instrukcijas
likumā par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām iekšlietu

ministrs izdeva 1925. un 1926. gadā, paskaidrojot dažus minētā likuma

pantus dzīvē izvirzītos jautājumos. Instrukciju pie likuma par sapulcēm pār-
strādātā veidā izdeva š. g. jūlijā.

Vēl mazāk piemērots mūsu apstākļiem nekā iepriekš minētie likumi

bija Krievijas pag. valdības izdotais preses likums. Arī šā likuma projektu
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izstrādāja Preses un biedrību nodaļa, bet tā pieņemšana Saeimā) radīja lie-

lākas domu starpības. Šo likumu Saeima pieņēma 1924. g. februārī. Pārgro-

zījumu preses likumā izdeva Ministru Kabinets Satversmes 81. panta kār-

tībā 1927. g. 4. oktobrī.

Dzīvē izrādījās, ka uz pastāvošo likumu pamata nav iespējams pietiekošā
mērā pasargāt jaunatni no kaitīgas literātūras, tāpēc uz sabiedrisku organizā-
ciju un Izglītības m-jas ierosinājumu Preses un biedrību nodaļa izstrādāja
noteikumus par jaunatnes pasargāšanu no sēnalu un neķītrību literātūras, un

Ministru Kabinets tos izdeva Satversmes 81. panta kārtībā 1927. g. 26. aprīlī.

Bez tam izstrādāti šādi sīkāki likumprojekti: a) par poligrāfiskām
iestādēm; b) .par tirdzniecību ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem, par biblio-

tēkām un lasītavām; c) par kinematogrāfiem; d) par izrādēm un izrīkojumiem;
c) par izstāžu sarīkošanu; f) par ziedojumu vākšanu un g) izlozēm. Visi šie

likumi jau pieņemti Saeimā, un pie vairākiem no tiem iekšlietu ministrs izdevis

instrukcijas.

Valsts kulturālai un sabiedriskai dzīvei normālos apstākļos izvei-

dojoties, pieaudzis arī Preses un biedrību nodaļas darbs. Sevišķi daudz darba

nodaļai sagādā ārzemju preses ražojumu caurskatīšana.

Emigrantu un bēgļu transporta nodaļa.

Pasaules kara laikā liela daļa no Latvijas iedzīvotājiem bija spiesta at-

stāt savu dzimto zemi gan kā bēgļi, ko krievu karaspēks izraidīja no viņu dzīves

vietām vācu kara pulkiem tuvojoties, gan kā mobilizēti krievu armijas

kareivji, gan evakuējoties no Latvijas ar dažādām fabrikām, valdības iestādēm

un skolām. Mitējoties kara darbībai un sākoties pilsoņu karam Krievijā, bēgļi
vēlējās nokļūt atpakaļ dzimtenē, lai atjaunotu savu agrāko nodarbošanos,

pārnāktu savu ģimeņu vidū, pārņemtu savā lietošanā un apstrādāšanā bijušos

zemes īpašumus, mājas, darbnīcas v. c. Bez šiem bēgļiem, kas nāca no Pa-

domju Krievijas, bija arī otrs ieceļotāju vilnis, kas kā kara gūstekņi atgriezās
no Vācijas. Pirmie atpakaļ pārnācēji dzimtenē sāka ierasties jau vācu okupā-

cijas laikā, bet nodibinoties patstāvīgai Latvijas valstij, šī pārnācēju kustība

tika ievirzīta vairāk vai mazāk organizētā veidā un turpinājās vairāk gadus
no vietas, sasniegdama savu kulminācijas punktu 1921. gadā, kad no Krie-

vijas Latvijā pārbrauca ap 95 tūkstoši bēgļu, optantu un pārbraucēju, un

tikai 1924. g. beigās šo pārbraucēju kustību var uzskatīt par puslīdz izbeigušos.

Bez straujās bēgļu pārnākšanas atpakaļ dzimtenē 1920. gadā sākās

otra ne mazāk liela caurbraucēju kustība caur Latviju. Tā gāja no Krievijas

uz Vāciju un citām Vakareiropas valstīm un arī pretējā virzienā. Tie bija

galvenā kārtā starptautiskā Sarkanā Krusta apmaināmie un uz savām dzīves

vietām nosūtāmie pasaules kara gūstekņi, kas pasaules kara laikā bija krituši

vai nu krievu, vai arī viņu pretinieku karaspēku gūstā. Bez šīs caurbraucēju

(tranzitceļotāju) grupas vēl atzīmējami: Lietavas bēgļi, kas arī kara laikā

bija izbraukuši uz Krieviju un tagad karam beidzoties brauca atpakaļ uz savu

valsti, un krievu emigranti, kas sajūsmināti par Krievijas revolūciju, no

Amerikas pārbrauca uz Krieviju. Arī šī kustība 1921. gadā sasniedza savu

kulminācijas punktu, kad caur Latviju izbrauca apm. 135.000 personu. Pa-

mazām, līdz 1922. g. beigām samazinādamās, šī kustība izbeidzās. Bet jau no

1922. gada pavasara viņas vietā radās otra, pretējā yirzienā ejošā, tā sauktā
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tranzitemigrantu caurbraukšana, tikai šoreiz jau atpakaļ no Padomju Krie-

vijas uz dažādām Vakareiropas un Amerikas valstīm. Acīmredzot komunisma

iekārta daudz skaistāka ir teorijās, iedomās un vārdos nekā patiesībā, ja
viņā dzīvojošie pilsoņi skaita par laimi tikt ārā no tās robežām. Šī emigrantu
kustība turpinās arī visus beidzamajos gadus līdz pat mūsu dienām.

Lai gūtu jēdzienu pat to, cik liela bijusi šī bēgļu un emigrantu kustība,

jāsaka, ka no Latvijas dibināšanas līdz 1928. gada 1. septembrim mūsu dzim-

tenē pārbraukuši 236.229 bēgļi, pārbēdzēji un optanti, un caur Latviju uz ār-

zemēm izceļojuši 248.743 caurbraucēji citu valstu pavalstnieki, no kuriem

kādi 65.000 ir tranzitemigranti, kas atstājuši savu dzimteni Krievijā un iz-

braukuši tālāk uz citām 'pasaules malām, galvenām kārtām uz Ziemeļamerikas
Savienotām Valstīm, Kanādu, Argentīnu un Meksiku.

Noorganizēt un pārzināt visu šo apm. pusmiljona cilvēku lielo ļaužu
kustību nācās lekšlietu m-jas iestādēm. Jau 1919. g. 22. jūlijā kara gūstekņu
un bēgļu nodaļa uzsāka savu darbību, apgādādama kara gūstekņus, kas sāka

ieplūst tūliņ pēc Latgales atbrīvošanas, un kūpu starpā bija ļoti daudz trūcīgu
un slimu cilvēku. Arī mūsu no Vācijas nākošos kara gūstekņus sagaidīja bēgļu
nodaļa un palīdzēja viņiem nokļūt viņu piederības vietās. Sākumā padota lekš-

lietu m-jas Sociālās apgādes departamentam, šī nodaļa 1920. g. vasarā pār-

gāja Pašvaldības d-ta pārziņā un darbojās tur veselus 7 gadus līdz 1927. gada
1. jūlijam, kad šo nodaļu nodeva Administrātīvam d tam. Nodaļas plašā dar-

bība ir bijusi nevien par lielu svētību bēgļiem un kapa gūstekņiem, bet arī

visai valstij, jo arī pasaules kara, tāpat kā visu citu karu pavadonis bija iz-

situmu tīfs un citas lipīgas slimības, kuras trūkumā un badā novārgušie kara-

gūstekņi un bēgļi un pārbraucēji, mēnešiem ilgi vārgdami vai nu kara gūstekņu
nometnēs, vai arī netīros un augstākā mērā antisanitāros vilcienos, draudēja
ievazāt arī Latvijā. Lai pasargātu Latvijas iedzīvotājus no Šī posta, kas

varētu maksāt vairāk tūkstošu dzīvības, tika ierīkotas karantēnas un bēgļu
un kara gūstekņu etapa punkti, bet tranzitemigrantiem ierīkoja emigrantu
namu karantēnu. Visās šais iestādēs ierīkoja pirtis, dezinfekcijas iestādes

un slimnīcas, kurās bēgļus un caurbraucējus atutoja un atbrīvoja no dažādu

sērgu un slimību dīgļiem. Zināmas rūpes lekšlietu ministrijas iestādēm sagādāja
bez vecākiem palikušie un tagad dzimtenē pārbraukušie bēgļu bērni un bāreņi,
kuru novietošanai un audzināšanai ierīkoja īpašas patversmes. Šādas patver-
smes bija vajadzīgas vairākas, un tādas pastāvēja Naukšēnos, Spārē un Adamovā.

Tāpat bija jāgādā par pārbraukušiem nespējniekiem, kuru bija samērā daudz

un kuriem arī bija jāierīko atsevišķa patversme.

Lai pasargātu valsti no nevēlamu un noziedzīgu elementu ieplūšanas,
kādu arī bēgļu, pārbēdzēju un optantu starpā netrūka, jo daudzi brauca šurp,
cerēdami uz jaunām avantūrām un iespējām, nācās noskaidrot visu iebrau-

kušo personības. Šai nolūkā Rēzeknes karantēnā un arī Rīgas etapa punktā

nodibināja tā sauktās bēgļu atsvabināšanas komisijas, kurās noskaidroja iebrau-

kušo bēgļu, optantu un pārbēdzēju personības, un pēc tam viņiem izdeva pagaidu
apliecības līdz pases saņemšanai no piederības vietām. Bez tam vēl bēgļiem
uz valsts rēķina deva brīvu ceļu līdz viņu piederības vietām. Lai paātrinātu
dzimtenē pārbraukušo nokļūšanu viņu piederības vietās, kara gūstekņu un bēgļu
nodaļā, karantēnā un viņās esošās palīgu iestādēs bija nodarbināti kādu

laiku vairāk nekā 200 ierēdņi un kalpotāji. Izbeidzoties bēgļu, kara gūstekņu,
optantu un pārbēdzēju vilnim, pārveidojās arī šīs nodaļas darbība, kas tagad
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emigrantu namu-karantēnu, kas ierīkota pēc viesnīcas parauga, protams, ari

ar vajadzīgām dezinfekcijas un pirts ierīcēm. Šai emigrantu namā caur Latviju
braucošie tranzitemigranti uzturas līdz aizbraukšanai uz ārzemēm, kamēr

viņi nokārto ceļošanai vajadzīgās formalitātes. Par viņu uzturēšanu emi-

grantu namā lekšlietu m-ja noslēgusi atsevišķus līgumus ar 6 lielākām ārvalstu

kuģniecības sabiedrībām: ~Canadian Pacific Railway Co.", ~Cunard Line",
„The Royal Mail Steam Packet Co.", „French Line", ~Holland-Amerika Lijn"
un ~White Star Line", jo mūsu valsts tranzitemigrācijā ieņem ļoti redzamu

vietu. Tāpēc arī emigrantus apkalpojošās iestādes Latvijā ir apmeklējušas
un ar to darbību iepazinušās vairākas ārvalstu augstākas amatpersonas, savas

nozares speciālisti, kas izteikušas savu atzinību par labi iekārtoto tranzitemi-

grācijas lietu un uzsvēruši, ka tā esot daudz priekšzīmīgāk noorganizēta un

iekārtota kā citās lielākās un vecākās valstīs, kur emigranti baudot daudz

mazāk ērtību.

Pasu nodaļa.

Kara laikos frontes apgabalos sarodas daudz un dažādu ļaužu, kam nav

nekā kopēja ne ar šī apgabala iedzīvotājiem, ne arī citiem miera laika apstāk-
ļiem tais, bet kas tur iebraukuši vai nu meklēdami vieglu iedzīvošanos ar

spekulāciju, dažādām apgādēm vai citiem, bieži vien noziedzīgiem nodarīju-
miem, vai arī ir spiesti še uzturēties kapa apstākļu dēļ. Tā kā gandrīz visaLatvija
vairāk gadus atradās frontes apgabalā, jo 1915. g. 7. maijā vāci ieņēma Liepāju
un tā paša gada 1. augustā arī Jelgavu, pēc kam kaujas līnija apstājās pie

Daugavas un Rīgas vārtiem, bet 1917. g. 3. sept. vāci ieņēma Rīgu un 1918. g.

februārī visu Latviju, ko gribēja kolonizēt ar vācu iedzīvotājiem, — tad ir

saprotams, ka vienas no pirmajām jaunās Latvijas lekšlietu m-jas rūpēm bija
noskaidrot un nošķirt, kas ir īsts un pastāvīgs Latvijas iedzīvotājs, un kas še

uzturas tīri mantkārīgos un parazītiskos nolūkos. Tāpēc tūliņ pēc valdības

atgriešanās no Liepājas, 1919. g. vasarā, nodibināja pasu nodaļu. Pēdējā par
vienu no saviem pirmajiem uzdevumiem uzskatīja Latvijas pasu izsniegšanu
tiem valsts iedzīvotājiem, kam 1919. g. 23. augusta likums par pavalstniecību

piešķīra Latvijas pilsoņu tiesības.

Pases izsniedza policijas un pašvaldības iestādes, un līdz 1922. gada beigām
bija izdotas apm. 1.492.000pases. Šai darbā noskaidrojās, ka pagaidu no-

teikumos par iekšzemes pasēm ir daudz nepilnību. Bez tam valsts pirmajos

pastāvēšanos gados sevišķi pagastos, kur trūka iestrādājušos darbinieku, pasu
izdošanā bija pielaistas dažādas kļūdas. Tās novērst un kārtot pasu lielo izdo-

šanas darbu ar dažādām instrukcijām un rīkojumiem bija pasu nodaļas uz-

devums. Vēlāk nācās pat lekšlietu m-jā, prēfektūrās un apriņķos noor-

ganizēt starpresoru komisijas, kas pārbaudīja pasu izdošanas pareizību un šo

darbu visā valstī izdevās pabeigt tikai 1927. g. sākumā. Tad pat uz iegūto

piedzīvojumu un daudzu darbā noskaidrotu faktu pamata lekšlietu rņ-ja

izstrādāja noteikumu projektu par iekšzemes pasēm, ko Ministru Kabinets

1927. g. 21. aprīlī izdeva Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kārtībā. Ar

šīm un ministrijas 1927. g. 4. jūlijā izdotās instrukcijas noteikumiem iekšzemes

pasu izdošana ir nostādīta uz noteiktiem pamatiem. Bet lai apgrūtinātu

Latvijas pasu viltošanu un novērstu nelikumības, kas bija pienāktas daudzreiz

pasu izdošanā, lekšlietu m-ja sāka izdot jaunās pases grāmatiņu veidā. Šo

pasu apmaiņu uzsāka 1927. g. augustā, un to izdevās pabeigt viena gada laikā.

161



162

Reizē ar pasu lietu kārtošanas darbu, pasu nodaļa veica vēl otru darbu,
izskatot iesniegtos lūgumus par uzņemšanu Latvijas pavalstniecībā, kurus

tad iesniedza. Ministru Kabineta izlemšanai. Līdz 1928. g. 1. jūlijam Latvijas

pavalstniecībā ir uzņemtas pavisam 54.393 personas, bet noraidītas 31.225.

No pēdējā skaita lekšlietu ministrijā jau ir noraidītas 66%, bet Ministru Kabi-

netā — 34%. No Latvijas pavalstniecībā uzņemtiem vīriešiem apm. 52%
ir līdz 30 g. veci, bet vecāku par 50 gadiem ir nepilni 18%, no tiem arī daļa

latviešu, kas nokavējuši optācijas termiņu.

Bez pavalstniecības lietu kārtošanas pasu nodaļai daudzdarbusagādāja ārze-

mēs dzīvojošo latviešu pavalstniecības lietas, gan kārtojot optācijas pieteikumus

saskaņā ar Latvijas un Igaunijas un Latvijas un Lietavas konvencijām par pilsoņu

tiesībām, gan rūpējoties par tām Latvijas pavalstniecēm sievietēm, kas apprecē-
damās ar citu valstu pavalstniekiem bija zaudējušas Latvijas pavalstniecību,

neiegūdamas arī savu vīru valstu pavalstniecību. Labvēlīgi ir izdevies arī

nokārtot jautājumu par to bērnu pavalstniecību, kas dzimuši Latvijas

pavalstnieču laulībā ar bezpavalstniekiem, un kas līdz tam skaitījās par

bezpavalstniekiem, bet tagad skaitīsies par Latvijas pavalstniekiem. Tāpat
arī visi nepilngadīgie, kuriem nav nacionālās pases un kuru vecāku dzīves vieta

un pavalstniecība nav zināma, arī atradeņi un bāriņi skaitīsies par Latvijas

pavalstniekiem. Papildinot pavalstniecības likumu un piešķirot Latvijas
pavalstnieku tiesības visiem tiem bezpavalstniekiem, kas no 1925. g. 1. janvāra

dzīvoja Latvijā un kas arī līdz 1914. g. 1. augustam Latvijas robežās bija

nodzīvojuši pēdējos 6 mēnešus, — pasu nodaļā ienāca 3332 lūgumi, no kuriem

apmierināti līdz 1928. g. 1. sept. 1632 lūgumi, un viņu iesniedzējiem izdotas

Latvijas pases, pavisam 2584 personām, bet noraidīts tai pašā laikā bija 721

lūgums par pasu izsniegšanu 1821 personai.

Pasu nodaļai nācies arī nodarboties ar Latvijas pilsoņu atlaišanu no

Latvijas pavalstniecības. Dažādu iemeslu dēļ, vai nu tāpēc, ka viņi dzīvo

ārzemēs, vai arī tāpēc, ka grib izbraukt pie tur dzīvojošiem radiniekiem un

arī dažu citu iemeslu dēļ, iesniegti pavisam tuvu pie 1500 lūgumu par atlaišanu

no Latvijas pavalstniecības. No šiem lūgumiem ir labvēlīgi izšķirti apm. 900,

bet pārējie noraidīti. Lielākā daļa, apm. 75%, no šīm lietām ir par pāriešanu

Padomju Krievijas pavalstniecībā, bet noraidītie lūgumi vai nu iesniegti no

nepilngadīgiem pilsoņiem, vai arī no tādiem, kas grib izvairīties no kara
dienesta Latvijas armijā.

Bez visām šīm lietām pasu nodaļai nācies nodarboties arī ar uzvārdu

maiņu lietām, jo daudzi pilsoņi, nevarēdami apmierināties ar agrākos laikos

viņiem iedotiem uzvārdiem, kas ļoti bieži skan gan kā lamu vārdi, gan kā

izsmiekls, ir iesnieguši lūgumus apmainīt viņu vārdus pret daiļskanīgākiem.

Lūgumi ir ievēroti, un uzvārdi grozīti 1480 ģimenēm. Beidzamajā laikā no

1926. g. 1. aprīļa pasu nodaļai uzdota arī ārzemju pasu izdošana, un no minētās

dienas līdz 1928. g. 1. septembrim, tā tad nepilna Uf2 gada laikā, nodaļai nācies

izsniegt vairāk kā 20.000 un pagarināt apm. 10.000 ārzemju pases. Tai paša laikā

ir dota atļauja uzturēties Latvijā 31.694 iebraucējiem ārzemniekiem.

Ārzemnieku nodaļa.
Šī nodaļa pārzina visas lietas par ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos un

izceļošanu no Latvijas. Rūpēdamās par satiksmes nokārtošanu ar ārzemēm,

Tautas Padome jau 1919. gada 6. oktobrī pieņēma pirmo likumu, pēc kā



bija jākārto ārzemnieku ieceļošana un uzturēšanās Latvijā, bet tā kā vēlāk

šis likums izrādījās nepilnīgs, nācās to papildināt un vairākkārt grozīt, līdz

beidzot Latvijas Saeima 1927. g. 7. martā pieņēma jaunizstrādāto likumu par
ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu no Latvijas. Ar šo likumu

ir atvieglota ārzemnieku satiksme ar Latviju, atļaujot viņiem 60 dienas ilgu
uzturēšanos Latvijā, kamēr 1919. g. noteikumi paredzēja tikai 14 dienu ilgu
uzturēšanās termiņu. Atvieglota arī satiksme ar ārvalstīm tai ziņā, ka pēdējos
4 gados atceltas vīzas Latvijas satiksmē ar Igauniju, Itāliju, Somiju, Austriju
un Vāciju, bet satiksmē ar Igauniju nav pat vajadzīgas ārzemju pases, tā ka

Latvijas un Igaunijas pavalstnieki var ieceļot un uzturēties otras valsts teritorijā
ar savām iekšzemes pasēm. Arī ar Lielbritāniju, Lietavu, Čekoslovaķiju un

Amerikas Savienotām Valstīm ir noslēgti speciāli līgumi vīzu lietās, paredzot

permanentas gada vīzas ieceļošanai un tranzitam. Bez tam pēc Eiropas un Āzijas
tiešās satiksmes iekārtošanas caur Rīgu, tranzitceļotājiem radīts atvieglinājums
tai ziņā, ka viņi no mūsu dzelzceļu policijas ierēdņiem var dabūt tranzitvīzas

caur Latviju arī dzelzceļu vilcienos, ja viņi nav paspējuši šādas vīzas

izņemt Latvijas pārstāvībās ārzemēs.

Tas tomēr nenozīmē, ka ar ceļojumu ērtību atvieglošanu ārzemniekiem

viņu ieplūšanai būtu atvērtas Latvijas durvis. Lai novērstu nevēlamu elementu

ieplūšanu Latvijā, sargātu valsts drošību un nodrošinātu mūsu strādniekus

no nevēlamās ārzemnieku konkurences, lekšlietu m-ja patur vajadzīgo

kontroli, kas izpaužas ieceļotāju personības pārbaudīšanā un ieceļošanas motīvu

noskaidrošanā vēl priekš šo ārzemnieku ieceļošanas. Šim nolūkam lekšlietu

m-jā pastāv sevišķa komisija, kas izskata to ārzemnieku ieceļošanas lūgumus,
kuriem Latvijas pārstāvības ārzemēs bez sazināšanās ar ministriju nevar

izdot iebraukšanas vīzas.

Lai nodrošinātu ārzemnieku laikā izbraukšanu no Latvijas, jau no

1924. gada pastāv noteikumi, ka no personām, par kurām ir šaubas, ka tās

noteiktā laikā varētu neizbraukt, var pieprasīt drošības naudu, kas iemaksājama
Latvijas pārstāvībās. Vēlāk gan šo noteikumu ierobežoja, un atstāja to

spēkā tikai ieceļotājiem bezpavalstniekiem. Pavisam šādu nodrošinājumu

Latvijas iestādēs ir iemaksāts tuvu pie 1 miljona latu, no kuriem par laikā neiz-

braukšanu konfiscēti ir apm. 11.000 lati.

Bez ieceļošanas un uzturēšanās lietām ārzemnieku nodaļa kārto vēl

pavalstniecības noskaidrošanas lietas, kas dažreiz ir ļoti sarežģītas. Starp
citu jāaizrāda, ka tā saukto nansenistu vien Latvijā ir ap 35.000.

Daudz darba lekšlietu m-jas iestādēm sagādā arī uzraudzība par ieceļojošo
ārzemnieku darbību Latvijā, jo ir gadījumi, kad konstatējama no viņu puses

nosodāma rīcība, un iekšlietu ministram nākas izlietot savas tiesības par nevē-

lamo ārzemnieku izraidīšanu administrātīvā kārtā. Pavisam pirmajos 10 Latvijas

pastāvēšanas gados ir ierosinātas pāri par 4000 ārzemnieku izraidīšanas

lietas. Šais pašos gados ārzemniekiem izdotas apm. 300.000 uzturēšanās

atļaujas uz vienu gadu, ap 200.000 īsa termiņa uzturēšanās vīzas, tuvu pie
120.000 izceļošanas un atpakaļ-ieceļošanas vīzas un 124.148 personas aplie-

cības, par ko līdz 1928. gada septembrim bija ieņemti Ls 4.725.825.

Pašvaldības departaments.

Ja valsts iekšējās drošības, miera un kārtības nodibināšana pagājušos
desmit gados ir prasījusi daudz darba no iekšlietu resora, tad ne mazāk darba
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un gādības ir pielikts otrā iekšlietu resora darba nozarē — pašvaldību lietās,

kuras pārzina un vada Pašvaldības d-ts, kas sadalīts lauku pašvaldību un pilsētu

pašvaldību nodaļās. Pašvaldības d-ta darbību jau no 1920. gada 18. janvāra
vada šī departamenta direktors J. Zankevics. Lauku nodaļu no 1919. g.

11. jūlija pārzina šīs nodaļas vadītājs P. Klinklavs, bet pilsētu nodaļu no

1920. g. 1. septembra vada R. Ķelle.

Viss iepriekšējās nodaļās aprādītais kara laiku posts un pēckara laikmeta

chaotiskais stāvoklis nevarēja neatstāt graujošu iespaidu uz Latvijas iedzīvotāju
un pašvaldību dzīvi un darbību. Cik postošs bijis šis iespaids, var spriest no tā,

ka priekš pasaules kara sākuma Latvijā caurmērā uz katra kv. kilometra dzīvoja
40,3 iedzīvotāji, bet 1920. gadā uz katra kvadrātkilometra caurmērā bija vairs

tikai 25,8 iedzīvotāji, bet kopējais Latvijas iedzīvotāju skaits bija nokrities

no 2.552.000 1914. gadā uz 1.596.131 iedzīvotāju 1920. gadā. Tā tad paš-
valdībām no pašām pirmajām Latvijas pastāvēšanas dienām nācās darboties

divos virzienos: 1) atjaunojot kara sagrauto un izpostīto saimniecisko dzīvi un

2) izveidojot pašvaldību tiesisko iekārtu, jo ne Krievijas, ne arī vācu okupācijas
laiku noteikumi par pašvaldībām nebija piemēroti ne mūsu dzīvei, ne mūsu

pašvaldībām. Un šis darbs bija veicams tiklab lauku, kā arī pilsētu pašvaldībām.

Lauku pašvaldības nodala.

Jau divas nedēļas pēc Latvijas valsts proklamēšanas — 1918. g. 4. de-

cembrī—Tautas Padome pieņēma Latvijas pagastu satversmes pagaidu likumu,
ar ko lauku iedzīvotājiem piešķīra plašākas tiesības un pienākumus pašvaldības
darbā, atvietojot ar to 1866. gadā Baltijas guberņu pagastu pašvaldībām
speciāli izdoto krievu likumu.

Jaunais likums paredzēja pagastu sapulces, padomes, izpildu un revīzijas
komisijas, pie kam pagastu sapulcēs varēja piedalīties visas 20 g. vecumu

sasniegušas personas. Pagastu sapulces ievēlēja pagastu padomes un revīzijas

komisijas, bet padomes — pagastu izpildu komitejas resp. pagasta valdes un

pagastu pārstāvjus apriņķu padomēs.

Jauno pagastu pašvaldību noorganizēšanas darbu stipri traucēja ienaid-

nieku uzbrukumi, tomēr 1919. gadā lielākā Vidzemes un Kurzemes daļā jau
bija noorganizētas jaunās pagastu pašvaldības. Tāpat bija arī noorganizētas

Liepājas, Aizputes, Rīgas, Cēsu un Valmieras apriņķu padomes. Arī Valkas

apriņķī darbojās apriņķa padome, bet uz atsevišķu noteikumu pamata, jo
Valkas apriņķis lielinieku uzbrukuma dēļ bija šķirts no pārējās valsts daļas.

Latgalē pašvaldības varēja sākt organizēt tikai pēc lielinieku padzīšanas —

1920. gadā. Pirmajos darbības gados Pašvaldības d-tam nācās daudz strādāt,
lai ievadītu jaunnodibināto pašvaldību darbību un to saimniecisko dzīvi Latvijas
valsts iekārtas principiem piemērotā gultnē. Ja no vienas puses vajadzēja
pielikt visus spēkus, lai atjaunotu karā sagrautās pašvaldību sabiedriskās un

izglītības iestādes un attīstītu kulturālo dzīvi, kas viss prasīja milzīgus līdzekļus,
tad no otras puses bija jāskatās, lai uzlikto nodokļu nasta nebūtu pārmērīga,
un lai tā neatņemtu iedzīvotājiem visu darba prieku un lielāku centību pēc
labākiem panākumiem. Lai to panāktu, Pašvaldības d-ts izstrādāja pagaidu
noteikumus par nodokļiem Vidzemes un Kurzemes pagastos, noteikumus par

šķūtīm un šķūšu un klaušu pildīšanu, noteikumus par zemes ceļu labošanu,

papildu noteikumus lauku pašvaldību pagaidu likumā Latgalē, pagaidu
noteikumus par miestiem, tirgiem un daudz citus, ko izdeva pārvaldes kārtībā.
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Attīstoties pašvaldību saimnieciskai dzīvei, radās vajadzība pārstrādāt
un papildināt pagaidu noteikumus, un jau 1921. gadā izdod jaunus noteikumus

par pagastu un apriņķu nodokļiem. Bez tam Pašvaldības d-ts izdod ceļu
labošanas instrukcijas, pēc kurām, trūkstot zemesceļu likumam, bija sajūtama
liela vajadzība. Pamazām uzlabojās arī pašvaldību stāvoklis. Ar agrārās
reformas likuma izdošanu sākās zemes fonda sadalīšana, un līdzi tam radās

iespēja lietderīgāk pārkārtot pagastu pašvaldību robežas, noapaļojot tās un

sadalot pagastus tā, kā tas ir ērtāk vietējiem iedzīvotājiem. Vēlāk, likvidē-

joties Apgādības m-jai, ar Pašvaldības d-ta gādību apriņķu pašvaldībām

nodibināja sevišķu sēklas labības fondu, no kā jaunsaimnieku un nopostīto
apgabalu saimniecibām izsniegti daudz tūkstoši pudu sēklas labības.

1922. gads nes lauku pašvaldību dzīvē svarīgas pārmaiņas. Ar 1922. g.
1. marta likumu visi 21 g. vecumu sasniegušie lauku iedzīvotāji dabū vispārējas,
vienlīdzīgas, tiešas un aizklātas vēlēšanas tiesības, pie kam vēlēšanas visās

lauku pašvaldībās jāizdara vienā laikā. Pēc šī likuma pirmās lauku pašvaldību
vēlēšanas izdara 29. Un 30. aprīlī. Savas vēlētāju tiesības izmanto 68% no

visiem balsstiesīgiem lauku iedzīvotājiem. Tā paša gada 4. jūlijā stājās spēkā
likums par pašvaldību vienību tiesību piešķiršanu, robežu un nosaukumu no-

teikšanu un pārgrozīšanu. Šis likums dod iespēju valsts mērogā lietderīgi no-

apaļot un nokārtot pagastu un apriņķu robežas, sadalot visu lauku teritoriju
522 pagastos, kas apvienoti 19 apriņķos.

1923. gadā likumdevēju aprindās rodas jauna doma par apriņķu paš-
valdību likvidēšanu. Izdotais likums nosaka šīs pašvaldības likvidēt līdz

1925. gada 1. aprīlim, uzdodot šo darbu sevišķām likvidācijas valdēm, kas

sāka darboties 1923. gada 8. oktobrī uz atsevišķu instrukciju pamata. Bet

drīzi pierādās, ka likvidācijas valdes nav spējīgas veikt tos radušos pienākumus,
kādus pati dzīve uzliek apriņķu pašvaldībām, un tāpēc jau 1924. gadā Saeima

pieņem lēmumu par apriņķu pašvaldību likvidācijas apturēšanu, bet likvi-

dācijas valdes joprojām darbojas Jīdz jaunā apriņķu pašvaldības likuma

izdošanai.

Pa to starpu ir pienācis 1924. g. rudenis, kad 22. un 23. novembrī pārvēl

pagastu padomes un revīzijas komisijas, bet šoreiz vēlēšanās piedalās tikai

apmēram 52% no visiem balsstiesīgiem vēlētājiem. No jaunievēlētiem 8465 pa-

gastu padomju locekļiem vairāk kā trešdaļa —'3204— ir bijušie padomju locekļi.

Tomēr līdzekļu trūkums arvienu vēl rada lielas grūtības pašvaldību darbā.

Gan likums pašvaldībām paredz plašus uzdevumus, bet ļoti daudzi no tiem

paliek neveikti līdzekļu trūkuma dēļ. Visus šos gadus arvienu vēl dažādos

apriņķos atrodas pagastu pašvaldības, kas nevar līdzsvarot savus budžetus bez

dēficita un pat vairāk nepieciešamo izdevumu segšanai tām nākas lūgt valsts

pabalstus. Sevišķi grūti apstākļi bija tām pašvaldībām, kurām nācās atjaunot
karā nopostītas skolas, pagasta namus, nespējnieku patversmes un citas sa-

biedriskās ēkas vai arī celt sagrauto vietā jaunas, plašākas būves. Gan valsts

pēc iespējas nāca palīgā, izsniedzot pabalstus un aizdevumus, un vietējie iedzī-

votāji klaušu kārtā veica lielu daļu darbu, ziedodami arī naudā, tomēr arī

tad vēl dažreiz pašvaldībām nācās meklēt aizdevumus bankās un sabiedriskās

kredītiestādēs. Pavisam nodzīvotā laika posmā valsts dažādu lauku pašvaldību

vajadzībām izsniegusi pabalstos tuvu pie 41/2 miljona latu un aizdevumos pāri

par 3 miljoniem latu. Daļu no šiem parādiem pašvaldības ir jau valstij nomak-

sājušas, bet 2.244.770 latus no lauku pašvaldību parādiem valsts ir ar sevišķu
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likumu dzēsusi. Bet par to lielākā daļa pagastu Latvijā ir jau paspējusi at-

jaunot un izremontēt savas ēkas, un līdz šim ēku būves vajadzībām izdotos

līdzekļus pašvaldības turpmāk varēs izlietot citiem radošiem izdevumiem.

Par spīti visām pirmo gadu grūtībām lauku pašvaldību darbība ir stipri

pieaugusi un paplašinājusies, kas redzams no viņu budžetu kopsumas. Ja
vēl 1921. gadā visu pagastu pašvaldību budžetu kopsumā bija tikai Ls 4.269.368,
tad 1927./28. budžeta gadā tā jau sasniegusi 13.430.939latus, t. i. pieaugusi vairāk

nekā trīskārtīgi. Tai pašā laikā apriņķu pašvaldību budžetu kopsumā ir

arī pieaugusi no Ls 2.280.171 uz 4.793.603 latiem, t. i. vairāk nekā divkārtīgi.
Tomēr tas viss ir vēl samērā neliels panākums pret tiem lielajiem darbiem,
kādi būtu veicami mūsu Jauku pašvaldībām lauku dzīves vispusīgā pacelšanā,
jo līdz šim pašvaldību līdzdalība lauku dzīves atjaunošanā un labierīcību iekār-

tošanā, uzturot gan slimnīcas, ārstus un vecmātes, lauksaimniecības un dārz-

kopības skolas, bērnu patversmes, apriņķu agronomus, būvtechniķus v. t. t., —

ir tikai piliens jūrā pret to lielo vajadzību daudzumu, kas būtu veicams nākamos

gados, lai lauku saimnieciskā un gara dzīve varētu pacelties latviešu tautas

garam un valstij atbilstošos augstumos.

1927. g. beigās Saeima beidzot pieņem likumus par apriņķu pašvaldību

un apriņķu valžu un revīzijas komisiju vēlēšanām, ar ko galīgi ir nostiprināta

apriņķos pašvaldības iekārta. Pēc šo likumu pieņemšanas 1928. g. februāra

beigās lauku iedzīvotāji trešo reizi vēlēja pagastu padomes un revīzijas komisijas.
Arī šoreiz vēlēšanās piedalījās tikai apm. puse no visiem balsstiesīgiem vēlē-

tājiem (510/0), pie kam tāpat, kā pagājušās vēlēšanās, atkal padomēs ievēl

vairāk nekā trešo daļu no bijušiem padomes locekļiem (3507 no 8294 ievēlētiem).
Ar 1928. gada 1. aprīlī noorganizējās jaunās apriņķu valdes, kurās tagad dar-

bojas iekšlietu ministra ieceltais apriņķu valdes priekšsēdētājs un 2—4 vēlēti

apriņķa valdes locekļi, atkarībā no tā, cik iedzīvotāju ir katrā apriņķī.

Pilsētu pašvaldības nodaļa.

Nodibinoties Latvijas valstij, no ienaidniekiem atbrīvotas valsts dajäs

organizējas un saka darboties pilsētu pašvaldības. 8äkumä u? agrākas Krievijas
likuma pamata, bet jau 1919. g. l8. augusta Tautas padome noteic, ka

pilsētu domnieki turpmāk ievēlami u? 2 gadiem ar negrozāmiem sarakstiem un

pēc iepriekšējas velētāju reģistrēšanas. Vēlāk tomēr arī sos noteikumus nacas

grozīt un papildināt ta, ka arī pilsētu domniekus ievel vispārējas, aizklātas u. t. t.

velēšanas u? 3 gadiem, tikai ar to atšķirību no lauku pašvaldību velēšanām,

ka pilsētu domniekus visa valstī nepārvēl viena laika, bet tikai pēc atsevišķu

pilsētu domju pilnvaru laika izbeigšanas. Domnieku skaits daèadäs pilsētas
ir noteikts atkarībā no iedzīvotāju skaita, no 90 domniekiem līd? 10 dom-

niekiem mazākas Latvijas pilsētas.

Arī pilsētu pašvaldībām valsts pirmajā pastāvēšanas gada nācās saim-

niekot ke? noteikta plāna un iepriekš paredzēta kudêeta. Tàpêc nodibinot

pašvaldības d-ta pilsētu nodaju 1919. g. 12. decembrī, tai nācās vispirms rri-

peties par pilsētu saimnieciskas iekārtas noorganizēšanu, un te ka

jau nākamajā gada Latvijas pilsētas saimniekoja pēc pieņemtiem budêetiem,
kas bija sastādīti u? Iekšlietu m-jas iedotas instrukcijas pamata. Vēlāk, grozot
so instrukciju, Ministru Kabinets iedeva par to īpašus noteikumus, kas vel

tagad ir spêkä. Diemèêl tomēr vel līd? sim nav iedevies pieņemt jaunu,
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plašāku likumu par pilsētu pašvaldībām, jo kaut gan Pašvaldības departaments
*un arī I.un 2. Saeimas komisijas savā laikā ir daudz strādājušas gar pilsētu paš-
valdību likumprojektu, paredzot tai pilsētu tiesības un pienākumus un noteicot

arī šo pašvaldību satversmi, vēlēšanas un līdzekļu izlietošanu, — jauno likumu

galīgi pieņemt ne pirmajai, ne arī otrai Saeimai nav izdevies.

Priekš pasaules kara tagadējā Latvijas teritorijā pastāvēja 29 pilsētas,
bet Latvijas valsts pastāvēšanas laikā pilsētu tiesības piešķirtas vēl 28 miestiem

un apdzīvotām vietām. Tā tad šimbrīžam Latvijā ir pavisam 57 pilsētas,
kurās dzīvo vairāk nekā trešā daļa no visiem valsts iedzīvotājiem, — pēc 1925. g.
skaitīšanas — 677.890 iedzīvotāju pret 373.704 iedzīvotājiem 1920. gadā.

Visos nodzīvotos gados gan pašas ar saviem, gan valsts līdzekļiem pilsētas
veikušas samērā lielus uzdevumus. Vispirms stabilizējot savu saimniecisko

dzīvi un ierīkojot dažādas labierīcības, uzceļot jaunus skolas namus, atjaunojot
un paplašinot slimnīcas, ierīkojot elektrības spēka stacijas, pirtis, lopkautuves,
tirgus un citas labierīcības. Jāatzīmē, ka šai laikā ir nokārtotas un papla-
šinātas arī vairāku pilsētu robežas. Likumdošanas ceļā ir jau noteiktas 23 pil-
sētu robežas, un ar iekšlietu ministra rīkojumiem — 26 pilsētām, bet 8 pilsētās
vēl ir spēkā agrākās Krievijas laika robežas.

Pilsētu pašvaldību budžeti šai laikā pieauguši no Ls 17.150.671, 1921. gadā
(35 pilsētām) uz 41.799.659 latiem 1927. gadā (41 pilsētai). Jāatzīmē tomēr,
ka arī valsts plašā mērā nākusi pretim pilsētu pašvaldību vajadzībām, izsniedzot

viņām kā pabalstu Ls 2.506.616 un kā aizdevumus Ls 6.411.966, no kuriem gan-

drīz 4 milj. latu ir dzēsti, bet vairāk kā 2 miljonu latu atmaksa pagarināta uz

3—20 gadiem, pie kam gandrīz puse no šī parāda (vairāk kā 1 milj. latu) krīt

uz Rīgas pašvaldību.

Būvniecības pārvalde.

Veicot lielo un plašo Latvijas atjaunošanas darbu pagājušos desmit gados,

bija jāatjauno gan vecās izpostītās, gan arī jāuzceļ jaunas ēkas. Jau pasaules
kara laikā, krievu karaspēkam atkāpjoties un vācu karaspēkam uzbrūkot, tika

izpostītas ļoti daudz sabiedriskās un privātās ēkas, skolas, biedrību nami,

baznīcas v. t. t. Šo postu vēl vairāk palielināja garā frontes līnija, kas gandrīz
divus gadus stiepās gar Daugavu viscaur Latvijai,'no Rīgas jūras līča sākot.

Arī 1918. g. vācu karaspēks atkāpdamies tīšā prātā nodedzināja un izpostīja
daudz kulturālu iestāžu un ēku, piem.: Rīgas nacionālo operas namu, Jelgavas

vidusskolu, jauncelto Cēsu viesīgās biedrības namu un daudz citus. Vārdu

sakot, nopostītās privātās un citas sabiedriskās ēkas, kas bija kara laikā gājušās

bojā, nav nemaz saskaitāmas. Protams, ka atjaunojot izpostīto dzīvi, nācās

tūliņ domāt arī par sagrauto ēku izlabošanu vai jauncelšanu. Šo darbu vēl

intensīvāku padarīja agrārās reformas ievešana dzīvē, un nepagāja ne 2—3 gadi
no Latvijas dibināšanas, kad visos Latvijas pagastos, miestos un pilsētās bija
nomanāma jo dzīva apbūvēšanās. Sevišķi izdevīgas iespējas paplašināt esošo

pilsētu un bieži apdzīvoto vietu izbūvi radās pēc agrārās reformas ievešanas

dzīvē. Ja agrāk pie dzelzceļu stacijām un muižu centriem bijušie lielgruntnieki

nepārdeva zemi apbūvei, tad tagad jau šais vietās paceļas desmitiem un simtiem

jaunu namu. ledalīti arī tūkstoši jaunu apbūves gabalu un var paredzēt, ka

jau tuvākos gados Latviju pārklās vesels tīkls mazu pilsētiņu un bieži apdzīvotu
vietu.
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Pārzināt visu šo Latvijas atkalapbūvēšanās un jaunuzbūvešanās darbu

piekritis lekšlietu m-jai, kura 1921. gada maijā nodibināja būvvaldi, pār-
organizējot to vēlāk par būvniecības pārvaldi.

Šai pārvaldei kā celtniecību regulētājai iestādei piekrīt svarīgais uzdevums—

ievadīt pareizās sliedēs visu jauno pilsētu celtniecību, piemērojot jaunceltnes
jaunlaiku prasībām. Tā visas jaunās pilsētas, kā Vecgulbeni, Jaunlatgali, Bēni

un citas tagad izbūvē pēc dārzu pilsētu parauga: platām ielām, namu priekš-
dārziņiem un plašiem namu pagalmiem, ierobežojot jaunajās dārzu pilsētās
pārāk augsto namu celšanu, jo ja vispār par tautas kultūrālo līmeni mēdz

spriest pēc tās celtniecības, un ja pilsētu iekārtā un celtņu pieminekļos cilvēces

gars meklē un atrod izteiksmi gadsimteņa vadošām idejām, tad mūslaiku

celtniecības uzdevums ir — atbilst tagadnes vispārīgai noskaņai, un panākt
racionālus un veselīgus dzīves apstākļus visā Latvijas jaunceltnības darbā.

Vēsture rāda, ka visas tautas ar attīstītu kultūru piegriezušas sevišķu vērību

savu pilsētu un citu apdzīvoto vietu izveidošanai, ievērojot tiklab higiēnas

vajadzības, kā arī tīri ekonomiskās un arī modernās satiksmes prasības. Šai

ziņā agrārās reformas ievešana radījusi Latvijā sevišķi labvēlīgus apstākļus,
dodot būvniecības pārvaldei iespēju pie jaunizstrādāto pilsētu apbūves plānu
pārbaudīšanas dot pilsētu izbūvei veselīgu virzienu. Izņemot lielākos centrus,
visām mūsu pilsētām un citām bieži apdzīvotām vietām ir noteikts lauku

raksturs, kādēļ to apbūves plānos par pamatu ņemts tagad citās valstīs, sevišķi
Anglijā attīstītais — dārzu pilsētu jēdziens. Šo ideju kultivējot, no visām

Latvijas 87 pilsētām un bieži apdzīvotām vietām būvniecības pārvaldē pār-
baudīti līdz šim 63 apbūves plāni. Tas pats mērķis ir arī pilsētu saistošiem

būvnoteikumiem, kurus izstrādājušas pašvaldības iestādes un skatījusi cauri

būvniecības pārvalde, tos vajadzīgi izlabojot un papildinot. Šādi noteikumi

apstiprināti gandrīz visām pilsētām, lai gan bieži vien stipri īsā veidā, regulējot
tikai galvenos ēku celtniecības un apbūves jautājumus. Cenšoties novērst

dažos Latvijas novados sastopamās bieži celtās un tādēļ ugunsgrēka gadījumos
vienmēr apdraudētās, tāpat arī higiēnas prasībām neatbilstošās apbūves ļaunās
sekas, — ir izstrādāti un publicēti arī lauku apstākļiem piemēroti noteikumi

viensētu saimniecībām. Būvniecības pārvalde arī gādājusi, lai pašvaldības
iesniegtu savus noteikumus ugunsgrēku apkarošanai, satiksmes ceļu kārtībā

uzturēšanai un citu tamlīdzīgu ar celtniecību sakarā stāvošo jautājumu kār-

tošanai. Pašreizējais stāvoklis uzskatāms par jau puslīdz apmierinošu, lai gan

sevišķi svarīgā ugunsdzēsības jautājumā galīgā skaidrība un noteiktība būs

sasniedzama tikai pēc pārvaldē izstrādātā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

Šo vadošo jautājumu apspriešanai būvniecības pārvaldē pastāvošā
techniskā padome veltījusi 125 sēdes. Sastādīta no technisko biedrību izvēlē-

tiem un iekšlietu ministra ieceltiem izciliem techniskiem spēkiem, padome savā

laikā apspriedusi arī pārvaldē izstrādātos likumu projektus par celtniecības

pārzināšanu, ar ko likts pamats mūsu īpatnējiem apstākļiem piemērotai kārtībai,

par valsts darbiem un piegādēm, noteikumus par benzīna uzglabāšanu apakš-
zemes tvertnēs v. c. Tāpat padomē apspriesti praksē izvirzītie jautājumi par

jauniem materiāliem, normām un citas ar celtniecību saistītas problēmas.

Ar gandarījumu atzīmējams, ka kara apstākļos stipri piekoptais paņē-
miens celt nesolīdas būves ir lielā mērā pēdējo gadu laikā mazinājies. Paliekoši

nopelni nopietnās celtniecības veicināšanā ir celtņu inspekcijai, kas raugās,
lai arī pašvaldībās iesakņotos šādi ieskati.
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Būvniecības pārvaldei bez vispārējās celtniecības pārzināšanas ir uzdota

arī sabiedrisko un rūpniecības ēku projektu apstiprināšana un celtņu uzraudzība.

Cik rosīgs šai nozarē bijis Latvijas pirmajos desmit pastāvēšanas' gados paveik-
tais darbs, redzams no tā, ka būvniecības pārvalde apstiprinājusi 3625 celtņu
projektus dažādām sabiedriskām un rūpniecības ēkām. Daļa no tām, sevišķi sa-

biedriskās ēkas: skolas, pagastu un tautas nami, nespējnieku patversmes,
biedrību nami un arī baznīcas celti ar lielākiem vai mazākiem valsts pabalstiem
un aizdevumiem, pie kam šādu būvju plānus apstiprinot būvniecības pār-
valde pārbaudījusi arī maksas aprēķinus pavisam 1280 gadījumos.

Tieši būvniecības pārvaldes vadībā un techniskā uzraudzībā pēc viņas
izstrādātiem projektiem attīstījusies plaša valsts celtniecība. Starp citu no

viņas vadībā izdarītām lielākām celtnēm jāmin: Jelgavas pils atjaunošanas
sākšana, Ķemeru un Baldones sēravotu iestāžu izbūve, Daugavpils, Strenču

un Gintermuižas un Aleksandra Augstumu vājprātīgo slimnīcu paplašināšana
un izbūve, bērnu un Liepājas zīdaiņu patversmes izbūve, robežapsardzības
ēku būves pierobežas apgabalos un citi celtņu darbi Valsts Prezidenta pilī
un vairāk ministrijām. Attīstoties saimnieciskai dzīvei un rodoties vajadzībai
ierīkot jaunsaimniecības, radās arī plaša vajadzība pielietot celmu un akmeņu
spridzināšanas darbus, lai celmainos līdumus pārvērstu apdzīvotās vietās

un auglīgās druvās. Lai novērstu nelaimes gadījumus no nemākulīgas apiešanās
ar spridzināmām vielām, šiem darbiem vajadzīgos lietpratējus sagatavo dažādos

kursos, pēc kam atsevišķās eksaminācijas komisijās būvniecības pārvaldes
lietpratēja inženiera vadībā no šo kursu apmeklētājiem 2018 personas ir iegu-
vušas spridzināšanas darbu meistaru apliecības. Beidzot būvniecības pārvaldē
ir izskatīti un apstiprināti arī dažādu pilsētu iesniegtie obligātoriskie noteikumi

un revidētas lielāko pilsētu valdēs pastāvošo būvnodaļu darbība, sekojot
visās vietās, lai Latvijas jaunceltņu darbs noritētu saskaņā ar visām iedzīvotāju
labklājību, ērtību, drošību un veselību veicinošām prasibām.

Garīgo lietu pārvalde.

Latvijas teritorijā dzīvo dažādu ticību (konfesiju) piederīgie, apvienoti
pēc šejienes apstākļiem lielākās vai mazākās garīgās sabiedrībās — draudzēs.

Līdz Latvijas nodibināšanai baznīcu un draudžu dzīvi pārzināja konsistorijas,
ģenerālkonsistorija, lekšlietu m-ja un pareizticīgo sinode, — visas bijušās
Krievijas valsts iestādes. Lai cik ļoti arī draudzes pūlējās panākt pašvaldības
un pašnoteikšanās tiesības, tās viņām cara laikos arvienu tika liegtas, uzspiežot
dauzreiz pat nevēlamus, ieceltus draudžu ganus.

Latvijas valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā šī draudžu un baznīcu cen-

šanās pēc pašnoteikšanās varējusi piepildīties. Pie tam Latvijas, valstī visām

konfesijām, izņemot Romas-katoļu baznīcu, ir demokrātiska iekārta. Draudzes

locekļi ievēl padomes un valdes un arī delegātus vispārējai draudžu pārstāvju
sapulcei, kas izdod baznīcas satversmi un ievēl centrālās pārvaldes orgānu.

Šis lielais baznīcu un draudžu iekšējais izbūves darbs un tā vadība

piekritusi lekšlietu m-jai, pie tam aiz dažādiem iemesliem. Vispirms jau tāpēc,
ka Latvijas iedzīvotāju lielākais vairums, tāpat kā visa cilvēce, vienmēr un

visos laikos ir tiekušies pēc augstākiem ideāliem. Baznīca ar visa laba cildinā-

šanu un mūžīgas mīlestības sludināšanu, — arī tiem, kas citus nolād un ienīst, —

atradusi vienmēr dzīvu atbalsi un piekrišanu latviešu tautas vidū. Baznīca

un tās labākie mācītāji bijuši gandrīz vienīgie latviešu tautas audzinātāji
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grūtajos verdzības un klaušu laikos. Bez tam, stiprinādama visas pozitīvās
dzīves parādības un meklēdama valsts labumu, baznīca stiprina arī tautas

un valsts morāliskos pamatus. Tādēļ starp baznīcu un valsti vajag pastāvēt
apzinīgai un draudzīgai kopdarbībai. Un tāda kopdarbība ir arī iespējāma,
vienalga vai baznīca un valsts ir juridiski vienotas (valstsbaznīca, piem.: Skan-

dināvijas valstīs), vai šķirtas (piem.: Amerikas Savienotās Valstīs), jo tām

abām, tiklab valstij, kā baznīcai, ir viens un tas pats kopējais mērķis: tautas

labklājība.

Bez šī galvenā bija arī citi tīri formālas dabas iemesli, kuru dēļ nācās

nodarboties ar baznīcas lietu kārtošanu, piemēram visādi ieraksti dokumentos,

pasēs un ģimeņu un mantošanas lietās v. c. bija saistīti ar izrakstiem no baznīcu

grāmatām, kuras atradās konsistoriju archīvos.

Garīgo lietu pārzināšanu Latvijā 1919. gadā uzticēja Garīgo lietu departa-
mentam, kas sāka savu darbību 1. septembrī, nododotVidzemes ev.-lut. baznīcas

pārvaldi reorganizētai Vidzemes konsistorijai un Kurzemes ev.-lut. pārvaldi

reorganizētai Kurzemes konsistorijai, kuras darbību galīgi izbeidza jau 1920. g.

beigās, un tās archīvu nodeva Vidzemes konsistorijai. Vēlāk likvidēja arī Vidze-

mes konsistorijas darbību, un tās vietā 1922. g. martā stājās draudžu pārstāvju
ievēlēta ev.-lut. baznīcas virsvalde.

Saņemot Vidzemes un Kurzemes likvidētos archīvus, departamenta pār-

ziņā nāca baznīcu grāmatu noraksti ar 1834. g. sākot. Departaments sameklēja
iztrūkstošās grāmatas, un tagad šo archīvu izlieto ikgadus desmitiem tūkstoši

pilsoņu dažāduapliecību saņemšanai, kuras līdz 1923. g. izsniedza departaments,
bet tagad izsniedz ev.-lut. baznīcas virsvalde.

1923. g. jūlijā ar Saeimas pieņemto lēmumu Garīgo lietu d-tu pārdēvēja

par Garīgo lietu pārvaldi. Kā senāk Garīgo lietu d-tā, tā tagad Garīgo lietu

pārvaldē sakopota visu Latvijā pastāvošo kultu un konfesiju lietu pārzināšana
esošo noteikumu un likumu robežās. Garīgo lietu pārvalde reģistrē konfesionālās

organizācijas, apstiprina amatos, atlaiž no amatiem un uzliek disciplinārsodus
to konfesionālo organizāciju amatpersonām, kurām nav savas īpašas uzraugu

iestādes, izšķir lūgumus par metriskās grāmatās ieviesušos kļūdu izlabošanu

un nepietiekošu ziņu papildināšanu, kā arī par ārlaulībā dzimušo bērnu leģi-
timēšanu.

Kā sevišķi ievērojama diena ev.-lut. baznīcas dzīvē atzīmējams 1928. g.

14. augusts, kad Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā tika izdoti

noteikumi par ev.-lut. baznīcas stāvokli, kas dod tai iespēju noteikt un pilnīgi
izveidot pašai savu iekšējo dzīvi.

1922. g. jūlijā Satversmes Sapulce pieņēma likumu par konkordātu ar

Romas pāvestu. Pēc šī likuma pieņemšanas Rīgas Jēkaba baznīcas nodošana

katoļiem radīja diezgan asas cīņas starp ev.-lut. un katoļu draudzēm. Vēlāk

tomēr nodibinājās un tagad starp abām baznīcām pastāv mierīgas attiecības.

Arī pareizticīgo baznīcas draudzēm mūsu valsts pastāvēšanas pirmajos

gados nebija centrāla pārvaldes orgāna. Tā vietu 1920. g. pirmajā pusē izpildīja

Garīgo lietu d-ts, bet tad, tā paša gada augusta beigās, uz departamenta iero-

sinājumu pareizticīgo pārstāvju sapulce ievēlēja Latvijas pareizticīgo baznīcas

sinodi, kas kopš tā laika jau vairākkārt pārvēlēta.
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Ev.-luterisko, Romas katoļu un grieķu katoļu baznīcu priekšgalā atrodas

bīskapi. Vecticībnieku draudzes pārzina šo draudžu centrālā komiteja, kūpas
statūti reģistrēti lekšlietu m-jā 1920. gadā. 1923. gadā Garīgo lietu pārvalde
izdeva instrukciju par žīdu sinagogu un lūgšanas namu garīgo pārvalžu vēlē-

šanām. Baptistiem izdoti 1927. gadā Latvijas republikas satversmes 81. panta
kārtībā noteikumi par baptistu draudzēm. Arī mazākās konfesionālās organi-
zācijas ir reģistrētas lekšlietu m-jā un darbojas pēc saviem statūtiem.

Atskatoties uz baznīcu dzīvi un darbību pagājušos desmit gados, jāsaka,
ka te viscaur ir novērojams zināms progress. Ja pasaules karš bija atstājis
drupās satriektu un izpostītu valsts saimniecisko dzīvi, tad gluži tāpat arī

baznīca un tās darbība tautu dzīvē likās līdz pamatiem satricināta: liela daļa
baznīcu bija kapā sagpauta, un to iekšējā dzīve bija apstājusies. Bet par to

bija vairojušās visādas nevēlamas parādības dzīvē: trūka pienākuma un godī-

guma apziņas, aizmirsušies bija senču labie tikumi, mazinājusies tautas

morāle, un to vietā stājusies baudu kārā izdzīve ar viņu pavadošiem ļaunumiem
un noziegumiem, no kupiem sevišķi jāatzīmē dzīves apnikums un daudzās

pašnāvības.

Tomēr atjaunojoties pārējai dzīvei, atjaunojās arī baznīcu darbība, un

ja arī vēl līdz šim kapa un revolūcijas gados baznīcām nodarītie zaudējumi
nav visi novērsti, tad tomēr daudz kas jau ir panākts. Gan ar draudžu locekļu

labprātīgiem ziedojumiem, gan pa daļai arī ar valsts pabalstu, lielākā daļa

sagpauto un bojāto dievnamu ir atjaunoti; arī izpostītās mācītājmuižas savestas

pa daļai kārtībā, tikai vēl arvienu novērojams garīdznieku trūkums, kas

sevišķi latviešu ev.-lut. draudzēs ir liels. Atjaunojoties draudžu garīgai dzīvei,

stiprinās arī draudžu locekļu ticības un tikumības dzīve. Ir novērots, ka diev-

kalpojumi arvienu tiek vairāk apmeklēti un draudžu locekļu skaits pieaug.

Tā, soli pa solim sekojot lekšlietu m-jas iestāžu darbībai, iepazīstamies

un varam novērtēt to dzīvo un pastāvīgo darbu, kas šais nedaudz pagājušos

gados ir veikts, lai: 1) pamazām, bet noteikti nokārtotu chaotisko stāvokli,

kāds mūsu zemē bija radies kā lielā pasaules kapa un Krievijas revolūcijas

sekas, 2) veicinātu neatkarīgās un patstāvīgās Latvijas tapšanas sekmīgu

nobeigšanu un 3) piedalītos lielajā dzīves atjaunošanas un Latvijai piemēro-
tas dzīves iekārtas jaunradīšanas un izveidošanas darbā.

Mēneši un gadi ir gājuši. Arī lekšlietu resorā šai laikā ir mainījušies,

gājuši un gājušo vietā nākuši citi darbinieki, gan uz laukiem, apriņķu un pa-

gastu pašvaldībās, gan pilsētās, policijas un aizsargu organizācijās, gan arī

centrā. Visi viņi un viņu skaits ir ļoti liels, jo iekšlietu resorā darbojas pāri

par 10.000 pašvaldības im apm. 5000 policijas darbinieku — ar ļoti retiem

izņēmumiem, ar labāko apziņu un lielu gribu ir pielikuši savas rokas pie
darāmā darba. Minēt kaut tikai izcilākos no viņiem še vārdā, diemžēl,

neatļauj šaurās apraksta telpas, tomēr visi no viņiem ir atstājuši cits vairāk,

cits mazāk redzamus panākumus plašajos darbu laukos, kupos darba pietiks
vel daudzām paaudzēm. Jo tautu un valstu dzīve jau nav nekādas gatavas

sastingušas formas vai iestādījumi, kupus varētu sasniegt, vai tais iekāpt no

agrākā stāvokļa, lai tad tur paliktu un baudītu šos kādreiz uzlabotos apstākļus.

Pieaugot tautas apziņai, labklājībai un izglītībai, mainās un pastāvīgi izveidojas
valsts un tautu dzīve un vajadzības, un reizē ar to arī attīstās valsts iestāžu
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darbība. Šo pašu ceļu iet arī iekšlietu resors savu ministru un viņiem padoto
atbildīgāko darbinieku vadībā. Pagājušie desmit gadi ir pierādījuši, ka vairākas,
dažbrīd pat diezgan straujas, maiņas resora vadītāju personālā it kā izkūst

vispārējo lietu plūdumā, kas nav tāpat apturams, kā nav apturams viss plašais
dzīves plūdums.

Un lai gan desmit gadi atsevišķu cilvēku dzīvē un sevišķi lieliem no-

tikumiem bagātos laikmetos liekas būt stipri pagarš laika sprīdis, — tautu

un sevišķi valsts dzīvē, kur notikumus, darbību un sasniegumus vēsture mēdz

apskatīt un skaitīt pēc daudz garākiem laika sprīžiem, kas bieži vien aptver

paaudžu vai pat gadu simteņiem garus laika posmus, — desmit gadi ir visai īss

laika mets. Un ja tad nu iomēr tajā mūsu tauta un valsts ar visu labi domājošo
iedzīvotāju kopīgiem spēkiem varējusi sasniegt šais nedaudz lappusēs aprak-
stītos panākumus, tad par to varam tikai priecāties un pateikties mūsu tautas

izturībai, labai gribai un viņas rūdītām rakstura spējām un lielā laikmeta no-

tikumiem, kas kopā saņemti īsā laikā ir bērnus pārvērtuši par jaunekļiem un

jaunekļus par vīriem, lai ar viņu rokām izcīnītu, uzceltu un izveidotu mūsu valsti

un tās iekārtu, dodot mums daudzos ieguvumus, kurus sargāt un nākamajos
gadu desmitos tālāk izveidot ir tagadējo un nākamo paaudžu pienākums.
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5. Izglītības ministrija.

Grūtu laikmetu pārdzīvoja Latvija pasaules kapa un lielās revolūcijas
laikā. Neapskaužams bija tas stāvoklis, kurā nonāca mūsu dzimtene un mūsu

skola. Šais apstākļos dzima mūsu valsts; cīņās pret Bermonta bandām

un komunistiem tā nostiprinājās.

Sagruvušās un tukšās skolu ēkas, izputinātais skolu inventārs, izklīdušie

skolotāji, klīstošie skolu audzēkņi, nenoskaidrotā skolu iekārta, darba plāna
un programu trūkums, skolas bez saimnieka, skolotāji bez algas — tāds bija
mūsu skolu stāvoklis desmit gadu atpakaļ. Zinības un mākslas iestāžu galīgs
sabrukums pastiprināja mūsu kultūras dzīves bēdīgās ainas. Šais apstākļos
dzima arī mūsu nacionālā skola un citas mūsu izglītības iestādes. Latvju
tautas darba rūķa neatlaidīgais gars dibināja tās un pakāpeniski izveidoja.

Izglītības vajadzībām valsts vienmēr atradusi diezgan līdzekļu, lai

varētu apmierināt mūsu tautas tieksmi pēc izglītības. Visas izglītības lietas,
izņemot tās, kas padotas ar atsevišķiem likumiem citiem resoriem, pakārtotas
Izglītības ministrijai.

Latvijas republikas pirmajā pastāvēšanas gadā sakarā ar cīņām pret
Bermontu un lieliniekiem Izglītības ministrija varēja uzsākt normālu darbību

tikai 1919. g. jūlijā, pēc valdības pārcelšanās uz Rīgu. Par ministrijas

kanclejas pārvaldnieku 1919. g. 26. jūlijā apstiprināts Jānis Ļaudams, kas

līdz tam bija skolu lietu pārzinis Pagaidu Valdībā. Vēlāk aiz darba

daudzuma un dažādības kancleja izveidojās par departamentu, un 1919. g.

2. oktobra sēdē Ministru Kabinets iecēla J. Laudamu par Vispārīgo lietu d-ta

direktoru. Departaments sadalījās šādās 4 nodaļās: 1) administrātīvā,

2) saimniecības, 3) augstskolas un 4) archīvu un bibliotēku nodaļā. Tai pašā
laikā nodibināts arī Mākslas d-ts ar 1) teātra un literātūras, 2) mūzikas

un 3) glezniecības nodaļu. 1920. g. 14. aprīlī par Mākslas departamenta
direktoru Ministru Kabinets apstiprināja J. Raini - Pliekšanu. Līdz

tam d-ta vadība atradās Jāņa Akuratera rokās, kas arī uz priekšu

skaitījās par d-ta direktora palīgu līdz 1920. g. 15. augustam, kad viņa
vietā stājās Pāvils Rozits, kas tā paša gada 10. dcc. apstiprināts

par d-ta direktoru. 1920. g. 15. novembrī Vispārīgo d-tu pārveidoja

par ministrijas kancleju, pie kam archīvu un bibliotēku nodaļa pāriet
Mākslas d-tā, kas savkārt pārdēvēts par Mākslas un kultūras depar-
tamentu. Šo d-tu likvidēja 1921. g. 31. martā, pie kam visas lietas, kas

attiecās uz kultūrālo vērtību aizsardzību, pāriet Skolu departamenta, bet kas

attiecas uz vēsturisko archīvu, muzejiem, bibliotēkām, operu, teātriem un
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departamenta darbvedību — ministrijas kanclejas zināšanā. Šī iemesla dēļ
kanclejas darbība stipri pieauga, un 1924. g. 5. jūlijā to pārveido par Vispārīgo
lietu pārvaldi ar J. Laudamu kā pārvaldes priekšnieku līdz 1926. g. 5. jūlijam,
kad viņa vietā par priekšnieku ieceļ tautskolu direktoru Krišu Melnalksni.

Lai gan šī centrālā iestāde vairākkārt pārveidota, tomēr lielāki traucē-

jumi tās darbā nav bijuši. Izdoti un tādā ceļā darīti sabiedrībai par pie-
ejamiem daudzi ļoti vērtīgi zinātniski darbi, kā Dr. Bruiningka ~Livlāndische
Gūterurkunden", prof. J. Endzelīna ~Lettische Grammatik", ~Zinātniska

terminoloģijas vārdnīca"', Dantes rakstu krājums v. c. Izstrādāti, kā arī

skatīti cauri un iesniegti Ministru Kabinetam daudzi ļoti svarīgi likumprojekti,
kas Saeimā pieņemti.

Ņemot vērā, ka daudzas izglītības ministram pakārtotas iestādes tagad
darbojas patstāvīgi uz atsevišķu likumu pamata, ar ko samazinājušies
Vispārīgo lietu pārvaldes uzdevumi, Ministru Kabinets 1928. g. 17. aprīlī
nolēma likvidēt šo pārvaldi un nodibināja ministra sekretāra amatu kanclejas
pārzināšanai.

Dažādu speciālu jautājumu noskaidrošanai kanclejā pastāv lietpratēju
komisijas: 1) Bibliotēku padome, 2) Skaņu mākslas komisija, 3) Tēlojošo
mākslu komisija, 4) Ārpusskolas izglītības komisija, 5) Skatuves mākslas

komisija, 6) Kaitīgu kultūras parādību apkarošanas komisija, 7) Jaunatnei
kaitīgas literātūras apkarošanas komisija, 8) Kr. Barona prēmiju komisija v. c.

Skolu departaments nodibināts 1919. g. jūlijā. Departamentu vadīja
direktors Longins Ausējs no 1919. g. 23. jūlija līdz 1924. g. 7. augustam.
1924. g. 8. augustā skolu d-ts pārveidots par Skolu virsvaldi un par direktoru

iecelts Reinis Liepiņš, kas pārzināja skolu lietas līdz Virsvaldes likvidācijai
1928. g. 17. aprīlī. 1928. g. 18. aprīlī Skolu departaments atjaunots, un

par departamenta direktoru iecelts Kārlis Ozoliņš.

Tautskolas.

Pirmie soļi pamatskolu noorganizēšanā sperti jau 1918. gadā līdz ar

Izglītības ministrijas nodibināšanu, bet šo tikko sākto organizācijas darbu

pārtrauca lielinieku iebrukums*. Pamatskolu nodaļa pārtraukto darbu no jauna
uzsāka 1919. g. jūlija beigās un kā vairāk steidzamos vispirms izstrādāja notei-

kumus par skolu iekārtu un skolotāju algu normām un to izmaksu. Tai

pašā 1919. gadā iekārtoti ari pamatskolu inspektoru iecirkņi, izstrādāts pirmais

pamatskolu programas projekts, veikta skolotāju pārvēlēšana urrdoti aizrādī-

jumi par skolu ēku remontiem. Visi šie noteikumi un rīkojumi uz Latgali
toreiz nevarēja attiekties, jo tās lielākā daļa vēl nebija atbrīvota. Pēc 1919. g.

8. dcc. „Likuma par Latvijas izglītības iestādēm" pieņemšanas viss skolu

noorganizēšanas un iekārtas darbs kārtots saskaņā ar šo likumu. Tā 1920. g.

sākumā noorganizētas uz vietām skolu valdes. Pēc Latgales un Ilūkstes apriņķa
atbrīvošanas skolas rtoorganizētas un kārtotas arī šai Latvijas daļā. Šis darbs

prasīja daudz laika un pūļu, jo uz vietām bija tikai reti skolotāji un retas skolas

ēkas. Tā kā arī pārējā Latvijā skolas ēkas kara laikā bija paputējušas un skolo-

tāji pa lielākai daļai izklīduši, tad likumā paredzētā 6-klasīgā pamatskola varēja
attīstīties tikai pamazām, un tās noorganizēšana prasīja veselu rindu rīko-

jumu, kas ievada skolu iekārtošanu likumā paredzētā virzienā. Tā, starp citu,

bija nepieciešama skolu tīkla noteikšana, ēku atjaunošana, attiecīga daudzuma
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zemes piešķiršana skolām, pirmskolas un papildu skolas iekārta, skolu rajona

noteikšana, skolas telpu uzlabošana, kopgalda ierīkošana, skolotāju ierindošana

algas kategorijās, skolotāju cenza noteikšana v. c. Šie un tamlīdzīgi organizā-

cijas un skolu iekārtas darbi turpinājušies visus pagājušos 10 gadus un pabeigti
nav arī vēl tagad, jo visai mūsu tautas dzīvei attīstoties un pamazām pār-

veidojoties, attīstās un pārveidojas arī mūsu pamatskola.

Daudz laika un pūļu ir prasījusi arī skolotāju jautājuma nokārtošana.

Mūsu valsts sākumā skolotāju sagatavošanas iestāžu, saprotams, nebija. Tāpēc

vajadzēja skolotājus sagatavot paātrinātā kārtā, un šim nolūkam bija jāsarīko

gan viengadīgi, gan 3 mēnešu skolotāju sagatavošanas kursi. Šādi kursi sarīkoti

katru gadu, sākot ar 1919. gadu un beidzot ar 1926. gadu. Pēc 1926. gada
pamatskolu skolotājus speciāli sagatavo tikai skolotāju institūtos. Bez tam

zināšanu papildināšanai sarīkoti vasarās tā saucamie cikla kursi atsevišķos
mācību priekšmetos, kur skolotāji papildināja jaunajā darbā vajadzīgās zinā-

šanas. " Tādi cikla kursi sarīkoti gandrīz vai visos mācību priekšmetos.

Lai mūsu skolotāji iepazītos ar mācību metodēm arī citās valstīs, tad daži

skolotāji ar Kultūras Fonda līdzekļiem komandēti uz ārzemēm. Tā piem.
1922. g. 12 skolotāji komandēti uz Vāciju. 1923. gadā 7 pamatskolu inspektori
komandēti uz ziemeļvalstīm iepazīties ar turienes skolu iekārtu.

Lai valsts pastāvēšanas pirmajos gados pieņemtiem I pakāpes skolotājiem
dotu iespēju iegūt pilnas pamatskolas skolotāju tiesības, tautskolu direkcija
katru gadu 2—3 reizes sarīko pārbaudījumus vidusskolu kursa apmērā, kurus

izturot I pak. pamatskolu skolotāji iegūst pilnas pamatskolas skolotāju tiesības.

I pak. skolotājiem 1927. g. un 1928. g. vasarā vairāk vietās sarīkoja kursus

atsevišķos priekšmetos vidusskolas kursa apmēros. Šie kursi abus gadus ļoti

kupli apmeklēti. 1928. g. vasarā sarīkoti arī defektīvo skolu skolotāju saga-

tavošanas kursi.

Likums par Latvijas izglītības iestādēm bez obligātoriskās 6 kl. pamat-

skolas uzstāda arī obligātorisku pirmskolas un papildu skolas mācību. Pirmais

rīkojums par šīm skolām izdots 1920. g. 14. sept., bet līdz šim tās apmierinošā
kārtā izdevies noorganizēt tikai pilsētās un vairāk apdzīvotās vietās, turpretim

uz laukiem, kur pirmskolai un papildu skolai reti sastopamas piemērotas telpas,
kur attālumi līdz skolai lieli un iedzīvotāju turība mazāka, šo skolu kārtīga

noorganizēšana prasa vēl daudz darba un līdzekļu.

Latvijas valsts sākumā skolu lieta visbēdīgāki bija nostādīta pierobežas

daļā Latgalē un karā stipri izpostītajā Ilūkstes apriņķī. Dažas pašvaldības
šais apgabalos atradās tik trūcīgā stāvoklī, ka nespēja ne atjaunot priekškara

skolas, ne arī noorganizēt un uzturēt jaunas skolas. Lai kulturālā ziņā šie

apgabali nepaliktu novārtā, tad ministrija sevišķi rūpējusies par to, lai obligā-
torisko skolu skolotāju algošanu uzņemtos valsts. Obligātorisko skolu tīklā

ieskaitāmas arī defektīvo bērnu skolas.

Šimbrīžam visā valstī darbojas 13 regulāras valsts pamatskolas — Krust-

pilī, Daugavpilī, Zilupē, Ilūkstē, Istrā, Purvmalā (Viestura pamatskola), Skaistā,

Līvānos, Baravkā, Krāslavā, Pasienē, Pakravā un Indrā, 3 valsts kurlmēmo

skolas — Jelgavā,. Valmierā un Dlužņevā — Latgalē, viena valsts palīgskola
Reņģu pilī, divas nepilngadīgo zemkopības un amatniecības kolonijas — zēniem

Irlavā un meitenēm Ropažos.
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Sākot ar 1926. g. 1. aprīli Izglītības ministrijas pārziņā no lekšlietu minist-

rijas pārnāca arī Naukšēnu, Spāres, Adamovas un Rīgas bēgļu bērnu patver-
smes. Naukšēnu, Spāres un Adamovas patversmes pārorganizētas par 6-klasīgām
valsts pamatskolām ar internātiem un Rīgas patversme par valsts internātu,
kur koncentrējas visi tie minēto triju pamatskolu bijušie audzēkņi, kas savu

izglītību turpina Rīgas skolās un mācās amatu.

Bez tam 1921. g. 19. septembrī atvērta Rīgā valsts paraugskola.

Skolotāju algošanas jautājums Latvijas pastāvēšanas laikā pārdzīvojis
vairākas stadijas. Ar 1919.* g. 3. augusta rīkojumu Izglītības ministrija stāvokli

uzlaboja, noteikdama minimālās algu normas. 1920. g. 15. septembrī iznāca

Satversmes Sapulces pieņemtais likums, pēc kura valsts obligātorisko skolu

skolotājiem maksā pusi algas, bet Latgalē un kara izpostītos apgabalos daudziem

skolotājiem arī visu algu. Bez tam minētais likums noteic skolotāju algu kate-

gorijas, pielīdzinot tās valsts ierēdņu kategorijām. Ar 1921. g. 10. jūnija likumu

normas pārkārtotas skolotājiem par labu. 1925. gadā, kad valsts ierēdņu kate-

gorijas pārkārtoja, obligātorisko skolu skolotājiem ar Ministru Kabineta lēmumu

piešķirtas sevišķas algas piemaksas, ko viņi saņem arī šimbrīžam. Pašvaldības

algas daļas izmaksā ir bijuši sarežģījumi. Tāpēc Izglītības ministrija ierosi-

nājusi jautājumu, lai valdība uzņemtos pilnos apmēros algas izmaksu oblig.
skolu skolotājiem.

Skolu programu vajadzība bija sajūtama jau ministrijas darbības sākumā,
tādēļ ar dažu pedagogu līdzdarbību jau 1919. g. Izglītības ministrija sastādīja
un iespieda pirmo pamatskolu programu projektu. Šo projektu 1920. gadā
pārstrādāja Izglītības ministrijā nodibinātā pedagoģiskā komiteja savās

sekcijās. Kā šo sekciju darbības rezultāti ir 1921. gadā iespiestās pamatskolu

programas. Šīs programas 1925. gadā pārstrādāja sevišķas programu komisijas,
un Izglītības ministrija tās izdeva atsevišķā grāmatā. Darbā tomēr programas

izrādījās par plašām un nepiemērotām un neatrada piekrišanu ne skolotājos,
ne bērnu vecākos. Tāpēc 1928. gada pavasarī un vasarā programas ar augst-
skolas un skolotāju organizāciju pārstāvju līdzdarbību revidētas, piemērotas
skolas tiešām prasībām un publicētas.

Lai apvienotu pamatskolu inspektoru darbību un informētos par apstāk-

ļiem skolās, tautskolu direkcija vismaz vienu reizi pusgadā saaicināja pamat-
skolu inspektorus uz apspriedi. Pirmā tāda apspriede notika 1919. gada rudenī

un pēdējā — 1928. g. pavasarī. Šais konferencēs apspriesti visi akūtākie

skolu lietu nokārtošanas jautājumi.

Vēl no kārtējiem tautskolu direkcijas darbiem minama skolotāju cenzēšana

un pārcenzēšana.

Tautskolu direkcija arvienu ņēmusi dzīvu dalību arī pabalstu un aiz-

devumu izsniegšanā pašvaldības iestādēm, sastādījusi noteikumus par šo

pabalstu izsniegšanu un raudzījušies uz to lietderīgu izlietošanu. Pabalstu

izsniegšana devusi pašvaldības iestādēm iespēju atjaunot izpostītās skolu

ēkas, izdarīt lielākus remontus un uzcelt jaunas ēkas. No pabalstu sumām

apgādātas arī skolas ar bibliotēkām un mācības līdzekļiem un trūcīgie skolēni

ar grāmatām, rakstāmām lietām, apģērbu un apaviem.



1922. gadā sarīkota I ped. izstāde un 1924. g. II ped. izstāde ar skolotāju
svētkiem.

Skolēnu skaits mūsu pamatskolās rāda augošu tendenci: 1919. 20. māc.

gadā latv. pamatskolās mācījās 90689, bet 1927./28. māc. gadā 113.169

skolēni. Skolu apmeklēšana Latvijā ir obligātoriska B—l4 g. vecumā, tomēr

dzīves īstenība šai ziņā liek vēl daudz ko vēlēties. Statistiskās ziņas rāda,

ka tur, kur tautas vispārīgais attīstības līmenis ir augstāks, arī skolu apmeklē-

jošo bērnu % augstāks. Mācību gaitai daudz kaitē arī tādu skolēnu lielais

skaits, kas iestājas skolā labi vēlu pēc mācību sākuma un atstāj skolu jau ap

lieldienām, tā patvarīgi saīsinādami mācības gadu par trešdaļu un vairāk.

Arī skolotāju skaits Latvijas pastāvēšanas laikā rādījis augošu tendenci.

Tā 1919./20. māc. gadā bija 2580 latv. pamatskolu skolotāju, bet 1927./28. māc.

gadā 5056. Vērojot skolotāju skaitu pēc dzimuma, redzam nevien to, ka

vīrieši ir mazākumā, bet arī, ka sieviešu pārsvars top arvienu lielāks. Kas

attiecas uz pedagoģisko praksi, tad sievietēm tā ir vairāk nekā divreiz īsāka

kā vīriešiem.

Skolotāju sastāvs pēc cenza arī nav visur vienāds. Dažos apriņķos,

sevišķi Vidzemē, pilnas pamatskolas skolotāji ir lielā pārsvarā, turpretim

Latgalē skolotāju ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām ir nedaudz vairāk

par trešo daļu no visa skolotāju skaita.
m

1919./20. māc. gadā Latvijā bija 1053, bet 1927./28. māc. gadā 1394 lat-

viešu pamatskolas. Skolu telpu ziņā vēl atliek daudz ko velēties, jo
daudzas skolas vēl spiestas apmierināties ar visai trūcīgām telpām, saspiežot
nereti vairāk nodaļu vienā telpā. Dažas skolas telpu trūkumā izlīdzas ar

otro maiņu, noturot mācības arī vakaros. Pēdējos gados ir gan uzcelta viena

otra jauna skola, bet visumā nevar sacīt, ka telpu jautājums būtu jūtami uz-

labojies.

Pamatskolu izdevumi 1927. 28. b. g. bijuši kopā Ls 7.765.780, — t. i.

43,88° o no Izglītības ministrijas budžeta, kas bija 1927./28. budžeta gadā

kopā Ls 17.695.069 liels, t. i. 17,07°/0 no visa valsts budžeta.

Atskatoties uz 10 gadu darbības laiku skolu iekārtošanas lietās, redzam,
bez šaubām, lielus sasniegumus skolu noorganizēšanā un darba apstākļu uzlabo-

šanā. Tomēr ir vēl arī trūkumi, no kuriem vairāk redzamie un sāpīgākie ir šādi:

1) vēl diezgan liels procents bērnu neapmeklē skolu; 2) ir vēl skolas, kas mitinās

neērtās nepiemērotās telpās; 3) rudeņos un. pavasaros viena daļa bērnu nekār-

tīgi apmeklē skolu; 4) nav vēl valsts apmēros noorganizēta pirmskola un pa-

pildu skola; 5) internāti nav iekārtoti visās skolās; 6) daudzās skolās

trūkst kopgaldu; 7) nav iekārtota vajadzīgos apmēros skolu higiēniskā un

sanitārā kontrole.

Tautskolu lietas vadīja Krišs Melnalksnis, kā pamatskolu daļas priekšnieks un

departamenta vicedirektors no 1919. g. 28. jūlija līdz 1924. g. 7. augustam un kā skolu

virsvaldes tautskolu direktors no 1924. g. 8. augusta līdz 1926. g. 5. jūlijam. 1926. g. 16. sep-

tembrī par tautskolu direktoru iecelts Jānis Dobulis, kas veica šos uzdevumus līdz

1927. g. 31. jūlijam. Pašlaik no 1927. g. 1. augusta tautskolu direkciju vada Jānis Jurgens.
Par pamatskolu daļas priekšnieka resp. tautskolu direktora biedriem bija šādi darbinieki:

Fricis Adamovičs no 1919. g. 1. augusta līdz 1920. g. 1. septembrim, Kārlis Ozoliņš
no 1920. g. 15. novembra līdz 1922. g. 1. augustam, Jānis Jiirgens no 1922. g. 1. augusta
līdz 1927. g. 1. augustam, Leons Taivans no 1927. g. 29. augusta līdz 1928. g. 20. aprīlim

un Jānis Pumpītis no 1923. g. 20. aprīļa līdz šim laikam.
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Vispārīgās izglītības vidusskolas.

Līdz ar patstāvīgas Latvijas tapšanu latvju tautā rodas liela garīgās
atdzimšanas sajūta. Kapa vētras, lielinieku un okupācijas varas nomāktā

dziņa pēc izglītības atmostas latviešos no jauna un pie tam ar daudz lielāku

spēku un pašapziņu. Latvijas skolu darbinieki, neapmierinādamies tikai ar

pamatskolu atvēršanu un pārveidošanu, sāk atvērt un veidot savas īpatnējas
vidusskolas. Sākumā stāvoklis loti grūts, neapskaužams. Bijušās skolu ēkas

izpostītas, sagrautas. Skolu inventārs izlaupīts, salauzts, pat sadedzināts.

Tāpat izputināti un vietām vandaliski iznīcināti, sadedzināti mācības līdzekļi
un skolu bibliotēkas. Jūtams ļoti liels vidusskolu skolotāju trūkums. Daudzi

skolotāji ar augstskolas izglītību vēl atrodas tālu no dzimtās zemes — Krievijā,
citi karā un juku laikā krituši. Tomēr visas šīs grūtības tauta cenšas pārvarēt,
un vidusskolu skaits spēji pieaug. Rodas gan valsts, gan privātas ģimnāzijas,
reālskolas un komercskolas kā pilsētās, tā laukos. Līdz 1920. g. 1. februārim

ar latviešu mācības valodu jau bija reģistrējusies 31 vidusskola. Pirmā valsts

uzturētā vidusskola atvērta 1919. g. rudenī Jēkabmiestā. 1920. g. janvārī

Izglītības ministrija pārņem savā uzturēšanā Jelgavas un Rūjienas vidusskolas.

Tai pašā gadā noorganizēta un atvērta pirmā Latgales valsts vidusskola

Rēzeknē. Vidusskolu skaits Vidzemē aug spējāki nekā Kurzemē. 1920. g.

1. februārī Vidzemē jau darbojas 23 latviešu vidusskolas, bet Kurzemē tikai 8.

1919./20. m. g. beigās jau reģistrētas 36 latviešu vidusskolas. Bet nemieru laiki

tā izpostījuši tautas bagātības un maksātspējas, ka ļoti daudzas jaunatvērtās

privātās un pašvaldību vidusskolas drīzi vien nonāk ļoti grūtos materiālos

apstākļos. Tāpēc jau 1919./20. m. g. Izglītības ministrijai vajadzēja uzņemt
savā uzturēšanā vairākas privātas un pašvaldību vidusskolas. Šī m. g. beigās
valsts uzturēšanā jau atradās 10 vidusskolas; pilsētu un apriņķu pašvaldības
uzturēja 9, biedrības 5, privātpersonas 11 un pag. pašvaldības 1 vidusskolu.

Šai mācības gadā pilns klašu skaits bija tikai 14 vidusskolās. 16 pēdējās
(IV) klasēs mācījās 406 skolēni (314 meitenes, 92 zēni), bet 34 priekšpēdējās
839 sk. — 610 meitenes un tikai 229 zēni. Lielais meiteņu pārsvars izskaidro-

jams ar to, ka liela daļa zēnu bija vai nu mobilizēta vai brīvprātīgi cīnījās

pret bermontiešiem un lieliniekiem. Pavisam 1919./20. m. g. bija 158 vidus-

skolu klases kopskaitā ar 4405 skolēniem (1581 zēns un 2824 meitenes).

Lielākais vairums skolēnu luterticīgi (90%). No cittautībniekiem latviešu

vidusskolas visvairāk apmeklē žīdi (205 sk.), tad vāci (32), krievi (18), poļi (15).
Pavisam 1919./20. m. g. latviešu vidusskolās bija 279 cittautībnieku skolēnu.

Gandrīz visās lauku vidusskolās zēni mācās kopā ar meitenēm. Arī pilsētu
vidusskolu lielākā daļā ievesta kopmācība.

Skolotāju trūkuma dēļ skolās pielaisti darboties daudzi skolotāji bez

attiecīga izglītības cenza un pedagogiem jāuzņemas liels virsstundu skaits.

Lielākā daļa vidusskolu mitinās īrētās telpās. 1919./20. m. g. speciāli skolu

vajadzībām celtās ēkās bija ievietotas tikai 12 vidusskolas. Lielākais ieņē-
mumu avots vidusskolās ir skolas nauda. Skolas naudas norma skolās

nevienāda. 1919./20. m. g. lielākā skolas nauda pēdējā klasē bija 600 rub.

gadā, bet mazākā 200 rub. gadā. Zemākās klasēs skolas naudas norma pakā-
peniski samazinājās. Lielākai daļai pašvaldību, biedrību un privātām
vidusskolām Izglītības ministrija izsniedza pabalstus un aizdevumus, bet

visas vajadzības un prasības arī valsts nebija spējīga apmierināt. Līdz ar



vidusskolu tapšanu Izglītības ministrija publicē pirmo stundu plānu un piesūta
šīm skolām mācību programu projektu un mācāmās vielas sadalījumu pa

klasēm. Uz Izglītības min. aizrādījumu 1919. g. valsts proklāmēšanas dienu

visas vidusskolas atzīmējušas ar ļoti lielu sajūsmu. 1920. g. Izglītības minist-

rijas ievāktās ziņas rāda, ka ticības mācība pasniegta gandrīz visās, izņemot 7,

vidusskolās. Šai pašā gadā skolu pedagoģiskām padomēm likts priekšā

apspriest jautājumus par tikumisku, estētisku, fizisku un ārpusskolas audzi-

nāšanu un skolas disciplīnu. Šo apspriežu rezultāti iesūtīti Izglītības ministrijai
un ļoti noderēja Skolu d-ta darbiniekiem vidusskolas tālākas darbības vei-

došanai. Šai gadā skolēnu uzskatu noskaidrošanai divu pēdējo klašu

audzēkņu izpildīšanai piesūtītas aptaujas anketas. Šīs aptaujas materiāli

rāda, ka jukas, kapa un lielinieku briesmu darbi, izvirtība un necilvēcība

nav spējuši samaitāt mūsu jaunatni. Aptaujās lielākā jaunatnes daļa izsakās,
ka cilvēkam jābūt cēlam, stipram, daiļam, lielam un mūsu dzīves uzskatam

jābūt plašākam par šķiru tieksmēm, viņam jābūt vērstam uz visu cilvēci

(sk. A. Dauges aptauju apstrādājumu). Lielākai skolēnu daļai patīk viss

vienkāršais, dabiskais, īstais, sirsnīgais un neliekuļotais.

1920. g. no 16.—20. jūnijam Skolu d-ts sasauca vidusskolu skolotāju
konferenci. Šai konferencē sīki iztirzāti un apspriesti dažādi vidusskolas

dzīves veidošanas jautājumi: par jaunatnes idejisko kultūru, par vienības

skolu, par vidusskolas tipiem, par stundu skaitu, programām v. c. Lai dotu

iespēju bij. un esošiem kareivjiem turpināt skolas izglītību, 1920. g. 21. jūnijā
Skolu d-ts atvēra karavīru kursus, kur mācības pasniedza vidusskolu kursu

apmērā par brīvu. Kursos reģistrējās 298 karavīri. 1920. 21. m. g. sākumā

vidusskolu skaits jau pieaudzis līdz 40. Valdība pārņem savā uzturēšanā vēl

5 vidusskolas, tā tad š. g. valsts uztur jau 15 vidusskolas.

Lai dotu iespēju turpināt izglītību tiem, kas kara apstākļu dēļ to bija

pārtraukuši, Skolu d-ts 1920. g. 1. sept. atvēra Rīgā valsts vidusskolu pie-

augušiem. Šai skolā bija 15 klases. Tomēr tā nespēja uzņemt, visus tos jaunekļus,
kas centās pēc izglītības, tāpēc Latviešu jaunatnes savienība atvēra otru

vidusskolu pieaugušiem. Sākot ar 1920. g. Skolu d-ts sarīko pārbaudījumus

atsevišķos priekšmetos par vidusskolas kursu. Skolu darbinieku tuvināšanai

sākot ar 1920. g. noturētas vairākas Rīgas vidusskolu darbinieku apspriedes.
Šais sēdēs izdebatēti daudz un dažādi pedagoģiski, metodiski jautājumi,
kā arī jautājumi par skolēnu skolas un ārpusskolas dzīvi un vidusskolas

izveidošanu. Šo apspriežu rezultātus ņem vērā Skolu d-ts, izdodot 1921. g.

programu projektus Latvijas vispārizglītojošām vidusskolām: ģimnāzijai,

reālģimnazijai, neoģimnazijai un reālskolai. 1920. g. publicētie vidusskolu

stundu plāni noteic, ka stundu kopskaits skolēniem nedēļā nevar pārsniegt
36 stundas. Šie stundu plāni pārgrozīti un papildināti 1921. g. 15. aug. un

ar šiem pārgrozījumiem pastāvēja līdz 1923./24. m. g. beigām. Lai vidusskola

būtu vairāk piemērota sievietes praktiskai dzīvei, 1923. g. izstrādāts

jauns stundu plāns sieviešu ģimnāzijām ar četrgadīgu kursu, kurā sevišķi
ievēroti sieviešu praktiskie darbi skolā.

1922. g. 7. janvārī sasaukta vidusskolu direktoru apspriede Izglītības

ministrijā ar šādu dienas kārtību: 1) mācības ilgums vidusskolās un stundu

plāni, 2) valodas, 3) pārbaudījumi, 4) skolas iekšējā dzīve, 5) dažādi jautājumi,
bet 1924. g. 16. febr. vidusskolu direktoru apspriedes dienas kārtība šāda:

1) Jaunatnes organizācijas, 2) Skolu saimniecība, 3) dažādi jautājumi. Bez
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minētām apspriedēm 1922. g. bija vidusskolu skolotāju un matemātiķu kongress.
Šais apspriedēs uzsvērts, ka vidusskolu programas par plašām, skolas laiks

par īsu, stundu skaits dažos priekšmetos par mazu, teorētisku priekšmetu
pasniegšana pārsvarā par praktiskiem darbiem v. t. t. Visus šos defektus

Skolu d-ts ar turpmākiem rīkojumiem cenšas labot.

Skolu departaments palielina mācības dienu skaitu vidusskolās līdz

210—212 gadā un izdod rīkojumu par 1921. gada programām, ka tās materiāla

daudzuma ziņā nav uzskatāmas par obligātoriskām, un ka no programu
materiāla jāņem pats svarīgākais, bet totiesu materiāls jāapstrādā pamatīgi
un vispusīgi, tuvinot dzīvei un praktiskām vajadzībām.

Ar 1924./25. m. g. stundu plāniem samazināts obligātorisko stundu

kopskaits nedēļā un padarīts katrs skolas tips īpatnējāks.

1925./26. m. g. stundu plāni apvieno reāl- un neoģimnazijas stundu

plānus, atskaitot latīņu valodu, kuras vietā ģimnāzijas audzēkņi varēja izvē-

lēties obligātorisko otro jauno valodu. Ar šiem plāniem stundu skaits valodās

samazināts, bet reālās zinībās un rokdarbos palielināts.

Ar 1926. g. 13. febr. rīkojumu vidusskolās ievesta obligātoriska militāra

apmācība zēniem.

1928./29. m. g. komisijā, kurā piedalījās skolotāju organizāciju un

augstskolu pārstāvji, stundu plāni skatīti cauri, pārlaboti, nedēļas stundu

skaits samazināts. Visi vidusskolas tipi nosaukti par ģimnāzijām un paredzēti
šādi ģimnāziju veidi: 1) klasiskā ģimnāzija, 2) ģimnāzijas I nozarojums ar

latīņu un vienu jauno vai., 3) II nozarojums ar 2 jaunām vai., 4) reālais no-

zarojums, kur uzsvērta matemātika un dabas zinības un 5) praktiskā ģimnāzija.
Arī mācības priekšmetu programas pārstrādātas un publicētas š. g. septembrī.

Līdz 1924. g. visi pārbaudījuma priekšmeti IV klases audzēkņiem gatavības

apliecības iegūšanai bija nosacīti jau vispārīgos noteikumos par gala pār-
baudījumiem. Ar 1924. g. 5. nov. noteikumiem ministrija ieved jaunu principu

pārbaudījumu priekšmetu noteikšanā. Šie noteikumi paredz gala pārbaudījumu
priekšmetu publicēšanu īsi priekš pārbaudījumiem un stipri samazina pār-

baudījumu priekšmetu skaitu. Šie noteikumi ar maziem pārgrozījumiem
ir spēkā līdz pēdējam laikam.

Gala pārbaudījumu, stundu plānu un citu skolas dzīves jautājumu

apspriešanai 1924., 1925., 1926. un 1928. g. sasauktas vidusskolu direktoru

apspriedes.

Skolotāju izglītības paplašināšanai un padziļināšanai Skolu d-ts, vēlāk

Skolu virsvalde, sarīkojusi vidusskolu skolotājiem sistēmātiskus kursus

atsevišķos priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, fizikā un dabas zinībās

(Cēsīs un Rīgā).

Šos kursos lekcijas lasīja augstskolas un vairāk ievērojamie vidusskolu

mācību spēki.

Vidusskolu skolotāju vietas izpildītāju cenza nokārtošanai publicēti
vairāki rīkojumi, kas dod iespēju un atvieglojumus nepilntiesīgiem skolotājiem
iegūt tiesības mācīt vidusskolās izredzēto priekšmetu. Pirmie šādi noteikumi

apstiprināti 1924. g. 20. maijā. Kursu un min. noteikumu dēļ nepilntiesīgo

skolotāju skaits arvienu samazinās.
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1919. 20. m. g. vidusskolās pilntiesīgu skolotāju bija tikai 152 cilv.,

t. i. apmēram 40%. No sākuma vidusskolu skolotāju skaits spēji pieaug.
Pilntiesīgie skolotāji nepieaug līdzi skolu pieaugšanas procentam. Tāpēc pir-
majos gados pilntiesīgo skolotāju % pat samazinās. 1921./22. m. g. ir 239 piln-
tiesīgi skolotāji, t. i. tikai apmēram 30% no visa skolotāju skaita. Bet vēlāk

pilntiesīgu skolotāju skaits pieaug daudz ātrāk. 1926. g. 15. novembrī ir jau
511 pilntiesīgu skolotāju — apmēram 50%; 1927. g. 15. novembrī 552 —

apmēram 54%. Pēdējā laikā pilntiesīgu skolotāju jau pāri par 70%.

Vidusskolu mācības spēku algas un tiesiskais stāvoklis normēts ar vai-

rākiem noteikumiem. Izglītības ministrija arvienu centusies skolotāju algas
paaugstināt. Tomēr vidusskolu skolotāju atalgojums nav vēl sasniedzis priekš-

kara algas normu.

Vidusskolu skolotāju dokumentu pārbaudīšanai un cenza nokārtošanai

Izglītības ministrija iecēla speciālu komisiju, kas jau līdz 1924. g. 1. jūlijam
pārbaudīja 849 vidus un arodskolu skolotāju dokumentus. Pašlaik pārbaudīti
visu skolotāju dokumenti.

Vidusskolu sasniegumus ilustrē šādi dati: 1927./28. mācības gadā
valsts uzturēja 25 (19./20. m. g. — 10) vidusskolas, pašvaldības, organizācijas
un privātpersonas 28 (19./20. m. g. — 26) vidusskolas. Kopskaits 53

(19. 20. m. g. — 36) vidusskolas. Vidussk. sagatavošanas klasēs mācījās 828

(19./20. m. g. — 145, 20./21. m. g. — 4514, kas ir augstākais skaits) audzēkņi,
vidusskolas klasēs 9757 (19./20.m. g. 4405, augstākais skaits bija 26./27. m.g. —

10181) audzēkni, no tiem 4513 zēni un 5244 meitenes. Skolēnu kopskaits 10585

(19./20. m. g. — 4550). Skolotāju kopskaits 1022 (19./20. m. g. — 398),
no tiem 637 (19./20. m. g. — 224) vīrieši un 385 (19./20. m. g. — 174) sievietes.

Gatavības apliecības saņēmuši: 1921./22. m. g. — 1222 audzēkni

(529 jaunekļi un 693 jaunavas), 22./23. irt. g. — 1446, 23./24. m. g. — 158i,
24./2Š. m. g. — 1678, 25./26. m. g. — 1773, 26./27. m. g. — 1797 un 27./28. Irt.

g. — 1614 (765 jaunekļi un 849 jaunavas) audzēkņi.

Vidusskolu, skolēnu un līdz ar to skolotāju skaits pirmajos Latvijas

tapšanas gados stipri pieaug. 5 gadu laikā skolēnu skaits pieaudzis apmēram

par 139%, bet skolotāju par 136%. Sākot ar 1922./23. m. g. skolotāju skaits

vidusskolās stabilizējas. Skolotāji arvienu vairāk cenšas mācīt savus speciāl-

priekšmetus; ar šo cenšanos izskaidrojams tas, ka to skolotāju procents, kas

darbojas vairākās skolās, ar katru gadu pieaug (1919./20. m. g. 36%, bet

1921./22. m. g. jau 56%).

Līdzekļu, telpu trūkuma vai citu apstākļu dēļ Latvijas pastāvēšanas
laikā likvidētas šādas vidusskolas:

1924. g. Vecauces vidusskola, Činkas vidusskola Liepājā, Klaustiņas

ģimnāzija Rīgā.

1925. g. Lejasmiesta vidusskola un Cēsu Bērzaines valsts vidusskolai

pievienota Cēsu pilsētas neoģimnazija, nosaucot apvienoto par Cēsu valsts

vidusskolu.

1926. g. J. Beķeres ģimnāzija — Bauskā.

1927. g. Rīgas valsts vidusskola pieaugušiem, Kultūras un izglītības
biedr. veicināšanas vidusskola Liepājā un N. Bogojavļenskajas vidusskola Rīgā.
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Uzceltas jaunas valsts vidusskolu ēkas: Tukumā 1925. g. par Ls 120.000,
Ludzā par Ls 380.000un Rēzeknē Ls 520.000 1926. g., Madonas pilsētas vidus-

skola ar valsts pabalstu 1926. g. par Ls 300.000, 1928. g. uzsākta valsts Valkas

vidusskolas jaunbūve. Vidusskolu telpu trūkums stipri jūtams vēl joprojām.
Nepieciešami celt vidusskolām ēkas Rīgā, Rūjienā, Limbažos, Bauskā, Talsos,
Subatē vai Ilūkstē, Alūksnē, Salacgrīvā, Jaunlatgalē un citur.

Valsts atvēlētie krediti vidusskolu uzturēšanai doti šādos apmēros:

Budžeta Kārtējie krediti Ārkārtējie krediti Kopā

gadi Ls Ls Ls

Vidusskolas vadījuši šādi ministrijas darbinieki: Jūlijs Arājs no 1919. g. 1. augusta
līdz 25. novembrim, Artūrs Lesnieks no 1919. g. 26. novembra līdz 1920. g. 15. septembrim,

ļēkabs Pērkons no 1920. g. 26. novembra līdz 1921. g. 15. aprīlim, Ģederts Odinš no

"1921. g. 13. jūnija līdz 1922.g. 1. jūlijam, Kārlis Ozoliņš no 1922. g. 1. augusta līdz 1928. g.
17. aprīlim. 1924. g. 8. augustā Vidus un arodu skolu daja pārkārtota par Vidusskolu

direkciju un nodibinātaArodu skolu direkcija. 1928.g. 18. aprīlī vidusskolu direkcijas vadība

nodota tagadējam direktoram Jānim Dobulim. Par vidus un arodu skolu direktora

biedru 1922. g. 10. novembrī apstiprināts Indriķis Zubans, kas 1924. g. 8. augustā iecelts

par arodskolu direktoru.

Arodu skolas.

Ar Latvijas valsts nodibināšanosatzina par nepieciešamu piegriezt nopietnu
vērību speciālās arodnieciskās izglītības veicināšanai. Uz Ministru Kabineta

lēmuma pamata 1919. g. sasauktās starpresoru apspriedēs, kurās piedalījās
bez Izglītības ministrijas pārstāvjiem arī pārstāvji no Tirdzniecības un

rūpniecības, Zemkopības un Satiksmes ministrijas, vienojās, ka visas audzi-

nāšanas, mācības un izglītības lietas un iestādes Latvijā atrodas Izglītības
m-jas pārziņā un vadībā, izņemot tādas arodu skolas un kursus, kuru vispārīgās
izglītības priekšmetu apmēri nav saskaņojami ar vispārīgo skolu tīkla plānu.
Lai gan lēmums bija pieņemts kopīgi, Zemkopības ministrija tomēr sāka or-

ganizēt lauksaimniecības v. c. skolas, Tirdzniecības un rūpniecības ministrija —

jūrskolu. Izglītības m-ja uzstādīja tamdēļ sev par vadošo principu noorganizēt

Latvijā visās pārējās nozarēs saskaņotu, vienotu un Latvijas īpatnējiem

apstākļiem piemērotu arodu skolu. Šī plāna reālizēšanai Arodu skolu nodaļa

mēģināja vispirmā kārtā radīt Latvijas apstākļiem piemērotus arodu skolu

tipus, ņemot vērā Latvijas vispārējās izglītības skolu, no kuras audzēkņiem
bija jārekrūtējas arodu skolu apmeklētājiem, un tās prasības, ko uzstāda

arodu skolai pati dzīve. Tādā kārtā atzina par vēlamiem 2 arodu skolu tipus:
zemāko un vidējo. Zemāko arodu skolu uzdevums pacelt amatniecības līmeni

un gādāt par teorētiski un prakstiki izglītotu amatnieku sagatavošanu.
Vidējo arodu skolu uzdevums sagatavot techniķus, t. i. teorētiski un praktiski

izglītotus darbu vadītājus dažādiem arodiem. Tāpat nopietnu vērību piegrieza

1 1 O. I£\J.

1920. 21.

1921./22.

1922./23.
1923./24.
1924./25.
1925. ,'26.

1926./27.
1927. 28.

o.ouu,—

101.713 —

693.828 —

1.082.783—

1.850.603—

1.687.405—

2.041.840—

2.164.468—

2.149.492 —

400.000 —

102.000 —

696.996 —

264.600 —

o.ouu,—

101.713.—

693.828 —

1.082.783—

1.850.603 —

2.087.405 —

2.143.840 —

2.861.464 —

2.414.092 —
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arī tirdzniecības izglītības veicināšanai, lai sagatavotu krietnus tirdzniecības

nozares darbiniekus mūsu tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī

mūsu valsts un pašvaldības iestādēm. Arī šīs nozares arodu skolām paredzēja
divus tipus: zemāko (tirdzniecības skolas) un vidējo (komercskolas).

Zemākās arodu skolas jeb amatniecības skolas sākumā bija četrklasīgas,
un viņās varēja iestāties pēc pamatskolas četru pirmo klašu beigšanas. Pirmos

divus gadus veltīja vairāk vispārīgās izglītības priekšmetiem, bet pēdējos
divus —attiecīga aroda speciālpriekšmetiem. Skolām bija stipri teorētisks

raksturs, jo pie kopīga nedēļas stundu skaita 40 katrā klasē darbnīcu praksei

bija paredzētas tikai 4 nedēļas stundas. Arodu skolu nodaļa bija tais ieskatos,
ka skolas darbnīcās audzēkņi tikai jāiepazīstina ar attiecīga aroda darba

paņēmieniem; veiklība un plašākas zināšanas praktiskā darbā jāiegūst
obligātoriskā vasaras praksē attiecīgos rūpniecības uzņēmumos; apliecības

par skolas beigšanu izdodamas tikai tad, kad audzēknis var uzrādīt ap-

liecību par 12 mēnešu ilgu sekmīgu praksi.

Arodu vidusskolas (technikumus) un komercskolas arī noteica četrklasīgas,
un viņās uzņēma skolēnus ar sešklasīgas pamatskolas nobeigtu izglītību vai

ar zemāko arodu skolu attiecīgo nodaļu pirmo 2 klašu izglītību. Jauno
valodu labākas piesavināšanas dēļ paredzēja dažās komercskolās arī

2 sagatavošanas klases. Kopīgais nedēļas stundu skaits technikumu klasēs

bija paredzēts 38—42, komercskolas 35—36. Technikumi bija domāti bez

darbnīcām, un mācības plānos darbnīcu prakse nebija atzīmēta. Vasaras

prakse bija noteikta obligātoriskā arī technikuma audzēkņiem.

Lai veicinātu arodniecisko zināšanu izplatīšanos, Arodu skolu nodaļa
atbalstīja arī dažādu arodniecisku kursu noorganizēšanu, gan skolās, gan

atsevišķi no tām, izstrādāja tiem normālstatūtus, kuru robežās kursi

varēja darboties, reģistrējoties arodu skolu nodaļā.

Arodu skolu programu un mācības plānu izstrādāšanai noorganizēja

sevišķu arodu skolu programu sekciju, kurā iegāja dažādu arodu lietpratēji

un kura noteica Latvijas apstākļiem piemērotās arodu skolu nodaļas, uzstādīja
šo nodaļu mācības plānus un izstrādāja atsevišķu priekšmetu programas.

Pirmās valsts zemākās arodu skolas nodibināja Cēsīs (1920. gada
15. janvārī), Ventspilī (1920. gada 1. oktobrī), Jelgavā (1920. gada novembrī)

un Zvirgzdienā (1921. gada Ļ jūlijā). Cēsu arodu skola uzsāka darbību

ar mechanikas, elektrotechnikas, būvniecības, ķīmijas, lietišķās mākslas un

mājturības nodaļu, Ventspils arodu skola — ar mechanikas un tirdzniecības

nodaļu, Jelgavas un Zvirgzdienas arodu skolas — ar mechanikas nodaļu.

Zvirgzdienas skola 1921. gada 1. nov. pārcēlās uz Eversmuižu Ludzas

apriņķī, bet 1922. gada augustā uz Daugavpili. 1920. g. februāra sākumā

atjauno savu darbību arī Rīgas pilsētas amatnieku skola, kas darbojās jau

priekš pasaules kara un bija pa kara laiku evakuēta uz Maskavu. No tech-

niskām vidējām arodu skolām jāatzīmē Rīgas un Liepājas technikums.

Pirmais sāk darboties 1918. g. rudenī ar kultūrtechnikas un būvniecības

nodaļu. Tā kā Zemkopības ministrija atver savu kultūrtechnisko skolu,
technikums saskaņā ar Izglītības ministrijas rīkojumu 1920. g. I. martā

likvidē kultūrtechnikas nodaļu, atverot tās vietā ķīmijas nodaļu. Liepājas
technikumu nodibina 1920. g. 20. septembrī, atverot mechanikas un komerc-

nodaļu. No komercskolām Latvijas pirmajos pastāvēšanas gados darbojās
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V. Olava komercskola, dibināta priekš kara 1906./07. mācibas gadā,
Valmieras pilsētas komercskola, kas pastāvēja priekš kapa kā tirdz-

niecības skola un pārvērsta par komercskolu 1919. gada maijā, un Balvu

komercskola, ko nodibināja 1921. gada 20. oktobrī Ludzas apriņķa valde.

Ņemot vērā minēto komercskolu grūto materiālo stāvokli, Izglītības ministrija
tām izsniedza pabalstus mācības personāla algošanai.

1920. g. 1. septembrī arodu un vidusskolu nodaļas apvieno. 1924. g.

8. augustā, pārveidojot Skolu d-tu par Skolu virsvaldi, izdala arodu skolas

atsevišķi no vidusskolām un nodibina patstāvīgu Arodu skolu direkciju,
kupai pakārto arī pedagoģiskās mācības iestādes, konfesionālās mācības

iestādes, angļu valodas institūtu, rokdarbu darbnīcas, visus speciāla rakstura

institūtus, skolas un kursus.

Lai tālāk izveidotu un attīstītu mūsu arodu skolas, noskaidrotu viņu

trūkumus, tos novērstu, pārrunātu skolu programu un mācības plānu jautāju-

mus, saskaņotu valsts, pašvaldību un privātu organizāciju darbību arodu

skolu lietā, Skolu d-ts sasauc ikgadus arodu skolu darbinieku, ieinteresēto

iestāžu un organizāciju pārstāvju apspriedes, kas sevišķi rosīgi darbojušās
1922. un 1923. gadā. Šais apspriedēs noskaidrojas, ka zemākās arodu skolas

pārāk teorētiskas, ka darbnīcu un laborātorijas stundu skaits pārāk mazs, ka

četrklasīgo zemāko arodu skolu tips mūsu apstākļiem nav piemērots, ka ietei-

cams pāriet uz trīsgadīgām zemākām arodu skolām, uzņemot viņās audzēkņus

ar 6-klasīgas pamatskolas nobeigtu izglītību. Ar 1923./24. mācības gadu uzsāk

pakāpenisku pāreju uz 3-gadīgu skolu tipu, ko galīgi nobeidz 1925./26. mā-

cības gadā. Lai dotu iespēju apmeklēt arodu skolas arī tiem audzēkņiem, kas

nenobeidz pamatskolas līdz likumā paredzētam 14 gadu vecumam, atstāj
dažās arodu skolās sagatavošanas klasi, it sevišķi apgabalos ar nepietie-
košu II pakāpes pamatskolu tīklu. Šīs sagatavošanas klases domātas tikai

kā pagaidu līdzeklis un paredzēts pakāpeniski likvidēt. Pārstrādātos mācī-

bas plānos piegriezta daudz nopietnāka vērība darbnīcu un laborātoriju praksei,

paredzot agrāko 4 stundu vietā 16—24 nedēļas stundas. Ar to samazināts

teorētisko stundu skaits. Maksimālais nedēļas stundu skaits 42, ieskaitot darb-

nīcas. Pie lielāka darbnīcu stundu skaita rodas skolām viens otrs sarež-

ģījums: trūkst piemērotas darbnīcu telpas, līdzekļu darba rīku un mašīnu iegā-

dāšanai; jāpieliek daudz pūļu darbnīcu iekārtošanai pēc rūpniecības iestāžu

parauga un jautājumu noskaidrošanai, kā garantēt materiālu lietišķu izlieto-

šanu, kā un kur pārdot izgatavotos priekšmetus v. t. t. Dažās nozarēs, kā

galdniecībā, tas nokārtojas samērā vieglāki; apstākļi grūtāki metalapstrādāšanas
nozarē. Pamazām izdodas minētos sarežģījumus nokārtot, un darbs skolu

darbnīcās ieiet normālās sliedēs. Lai pabalstītu trūcīgos arodu skolu audzēkņus

un radītu audzēkņos vispār lielāku interesi uz praktisko pusi, izstrādā darb-

nīcu noteikumus, kuros paredz darbnīcu tīras peļņas sadalīšanu: 10% darba

rīkiem, 10% skolas speciāliem līdzekļiem, 15% darbnīcu darbiniekiem un 55%

audzēkņiem. Pārveidojot zemāko arodskolu tipu, Skolu departaments samazina

dažās skolās pārāk lielo nodaļu skaitu, cenšas piešķirt atsevišķām skolām savu

īpatnēju raksturu un rūpējas par šo skolu tīkla paplašināšanu. Cēsu arodu

skolā likvidē ar 1923./24. m. g. mājturības nodaļu un iesāk lietišķās mākslas

nodaļas likvidēšanu, ko galīgi izbeidz 1926. g. pavasarī. 1926./27. m. gada
beigās izbeidz arī ķīmijas nodaļa savu darbību, un skolā paliek tikai mechaniķu,

elektrotechniķu un būvnieku nodaļa. Jelgavas arodu skola strādā jo sevišķi
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rosīgi, piegriežot galveno vērību smalkās mechanikas nozarei un darba preci-
zitātei. Skolas speciālitāte — precīzas mašīnu daļas un mācības līdzekļi. Lie-

lākais skolas ražojumu noņēmējs — Izglītības m-jas mācības līdzekļu nodaļa.
Skolā darbojas arī vakara kursi mechanikas un būvniecības nozarē, kas arī

samērā labi apmeklēti. Ar 1927. gada rudeni skolā atvērta arī tirdznie-

cības nodaļa. Strauju attīstību parāda arī Daugavpils zemākā arodu skola,
kas ar 1924..25. mācības gadu pārvērsta par dzelzceļu skolu, lai sagatavotu

atslēdzniekus, mašīnistu palīgus un mašīnistus dzelzceļu vajadzībām. levērojot

plašās dzelzceļu darbnīcas, Daugavpilī šādai skolai sevišķi labvēlīgi apstākļi,

jo skolēniem vieglāki iekārtoties praksē un piesavināties praktiskās zināšanas.

1926./27. mācības gada sākumā skolā atvērta vēl galdnieku nodaļa. Pēdējos
gados skolā darbojušies arī vakara kursi mechanikas nozarē, ko apmeklē
Daugavpils dzelzceļu darbnīcu un citu lielāku rūpniecības uzņēmumu
strādnieki un mācekļi. 1927./28. m. gadā pastāvēja skolā arī šoferu kursi.

1923./24. m. gada sākumā nodibinātas arodu skolas Rēzeknē un Ludzā,

pirmā kā valsts un otrā kā Ludzas apriņķa pašvaldības skola. Ar 1926. 27. mā-

cības gadu arī Ludzas skola pārņemta valsts uzturēšanā. Rēzeknes skola

uzsāka darbību ar būvniecības nodaļu, kurai pievienoja pēc gada ādmi-

nības nodaļu. Pēdējai izbūvēta speciāla darbnīca, kas apgādāta ar modernām

mašīnām. Audzēkņu skaits ādminības nodaļā tomēr ļoti mazs, kas izskaidrojams
ar to, ka ādmiņu darbs grūts un netīrs. Vispāri Rēzeknes arodu skola ap-

meklēta pavāji, kam par iemeslu tas, ka Rēzeknē daudz dažādu vidusskolu,
kas drīzāk pievelk jaunatni, jo tur atkrīt fiziskais darbs, vasaras prakse, un

valda uzskats, ka pēc vidusskolas beigšanas vieglāk ieņemt redzamāku sa-

biedrisku stāvokli. Ludzas arodu skolā darbojas tikai metalapstrādāšanas

nodaļa, kuras uzdevums sagatavot amatniekus lauksaimniecības vajadzībām.
Skola attīstās, sevišķi pēdējos gadus. 1924./25. māc. g. sākumā zemāko arodu

skolu skaits papildinājās ar Liepājas vakara amatnieku un Valkas pilsētas
arodu skolu. Pirmā noorganizēta ar mechanikas un būvniecības nodaļu
valsts technikumā, lai nāktu pretim Liepājas rūpniecības uzņēmumu strādniekiem

un mācekļiem. Valkas arodu skola darbojas ar atslēdznieku un galdnieku

nodaļu. Nepietiekošas vadības dēļ skola pirmos 2 gadus bija vāji apmeklēta.
Ar 1926./27. gadu skola sāk attīstīties. 1927./28. m. gadā skolu pārņem valsts

savā uzturēšanā. 1925./26. m. gadā pie zemākām arodu skolām nāk klāt

II Rīgas arodu skola un Jaunjelgavas pilsētas tirdzniecības skola, bet

1926./27. gadā — valsts Vecgulbenes arodu skola un Slokas pilsētas arodu

skola, kas audzēkņu trūkuma dēļ 1927. 28. mācības gada sākumā savu darbību

izbeidz. II Rīgas arodu skola nodibināta uz Jaunekļu kristīgās savienības

ierosinājuma pamata, kas nodeva skolai vērtīgas mašīnas un darba rīkus

tipogrāfijas, koka un metalapstrādāšanas darbnīcu iekārtošanai. Līdzekļus
skolas uzturēšanai pirmo gadu izsniedza Tautas labklājības m ja, bet vēlāk

Izglītības m-ja, kas nodeva skolai arī ministrijas ēku Rīgā, Strūgu ielā N° 4.

Skolu pārvalda sevišķa kuratorija, sastāvoša no Izglītības m-jas, Tautas lab-

klājības m-jas, Rīgas pilsētas un Jaunekļu kristīgās savienības pārstāvjiem
un skolas direktora. Skolā darbojas tipogrāfijas, galdnieku un atslēdznieku

nodaļa. Jaunjelgavas pilsētas tirdzniecības skola 1928. gada 1. augustā pār-
vērsta par komercskolu. Vecgulbenes (tagad Gulbenes) valsts arodu skola sāk

darboties ar tirdzniecības un mechanikas nodaļu. Pēdējā nodaļa piemērota
lauksaimniecības mašīnu vajadzībām. 1928./29. māc. g. sākumā tirdzniecības

nodaļa pārorganizēta par komercskolu. Gulbenes skola attīstās sevišķi strauji:
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II darbības gada sākumā audzēkņu skaits sasniedza 180. Telpu trūkuma dēļ
mechanikas nodaļa darbojas II maiņā. Sāpīgi sajūtams darbnīcu trūkums.

Šie trūkumi ar 1928./29. mācības gadu atkritīs, jo skola no pagaidu telpām

pāriet jaunceltā skolas ēkā. No visām zemākām arodu skolām vislielāko attī-

stību uzrāda Rīgas pilsētas amatnieku skola, kas, uzsākdama darbu 1920. gadā
ar 4 klasēm, 103 audzēkņiem un 10 skolotājiem, attīstījusies pakāpeniski 8 gadu
laikā par mācības iestādi ar 35 klasēm un 94 skolotājiem. Skolā darbojas

pašlaik šādas nodaļas: mechanikas, elektrotechnikas, būvniecības, ķīmijas,

tirdzniecības, tekstila, drēbniecības, fotoķīmigrafijas, galdnieku un mākslas.

Skolas programu un mācības plānus radikāli pārstrādāja 1924./25. mācības

gadā. Tā kā skolā nodarbošanāsnotiek pa vakariem un skolu apmeklē audzēkņi,
kas pa dienu nodarbināti dažādos rūpniecības uzņēmumos, gūdami tur nepie-
ciešamās praktiskās aroda zināšanas, skolā atkrīt darbnīcas un paliek tikai

teorētiskās un projektēšanas stundas; nedēļas stundu skaits katrā klasē 24.

levērojot darbnīcu nevajadzību šāda veida skolās un praktisko aroda zināšanu

iegūšanu tiešā praktiskā dzīvē, kur tas iespējams daudz labāk nekā skolā,
Skolu departaments vienmēr atbalstījis vakara amatnieku skolu noorganizē-
šanu un darīs to joprojām. Šāda veida skolas var iekārtot tomēr tikai lielākos

rūpniecības centros, kā Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā. Kā redzams no

augšējā apskata, šis skolu tips minētās pilsētās arī pastāv.

Technisko vidusskolu jeb technikumu skaits pārskata laikā palielinājies
tikai par vienu, t. i. Rīgas pilsētas technikumu. Skolu d-tam ienākuši gan vai-

rāki iesniegumi par jaunu technikumu atvēršanu, sevišķi Latgalē; d-ts bijis
tomēr tais ieskatos, ka vispirmā kārtā jārūpējas par krietnu kvalificētu

strādnieku un amatnieku izglītošanu, kas vienmēr atradīs nodarbošanos, attī-

stoties mūsu saimnieciskai dzīvei; paplašināms tamdēļ vispirms zemāko arodu

skolu un amatnieku skolu tīkls. Techniķu sagatavošanai turpretim pilnīgi

pietiek pašlaik ar pastāvošiem 3 technikumiem. Jaunu technikumu ierīkošana

bez tam prasa lielus līdzekļus; arī vajadzīgie mācības spēki mazākos centros

nebūs atrodami. Jaunatnes cenšanās pēc vidējas techniskas izglītības ir

tomēr ļoti liela, ko pierāda triju pastāvošo technikumu straujā attīstība.

Valsts Rīgas technikuma būvniecības un ķīmijas nodaļai pievieno
1921./22. mācības gadā mechanikas nodaļu ar mašīntechniķu, technologu un

elektrotechniķu nozari, kas izsauc strauju audzēkņu skaita pieaugšanu.
1926./27. māc. g. beigās pavairojas Rīgas technikuma nodaļu skaits vēl ar kul-

tūrtechnikas nodaļu, kas pastāvēja līdz tam kā kultūrtechniskā skola pie

Zemkopības ministrijas. 1926.'27.un 1927./28. m. gadā valsts Rīgas technikuma

klašu un audzēkņu skaits galīgi nostabilizējies: pavisam darbojas 20 klases

ar 556 audzēkņiem. Technikumā darbojušies ikgadus arī dažādi vakara

kursi. Pēdējos gadus visvairāk piekrišanas elektrotechnikas un šoferu kursiem.

Arī valsts Liepājas technikums pakāpeniski attīstās un zināmā mērā nostabi-

lizējās 1925./26. mācības gadā, sasniedzot normālo klašu skaitu 7—B mecha-

nikas nodaļā un tikpat daudz komercnodaļā. Audzēkņu skaits katrā nodaļā

pa 200. Līdz 1924./25. m. gada beigām mechanikas nodaļa sazarojās mašīntech-

nikas, elektrotechnikas un kuģu mechanikas nozarē; ar 1925./26. m. g. sā-

kumu pēdējā nozare likvidēta. Pirmos Liepājas technikuma pastāvēšanas

gadus darbojās technikumā arī techniski un komerc- vakara kursi ar tech-

nikuma programu. Ar 1923./24. m. gadu izbeidz darbību komerckursi, bet ar

1926./27. m. gadu — techniskie kursi. Minēto kursu vietā noorganizē ar

1925./26. m. gadu viengadīgus komerckursus, kas pastāv līdz pēdējam laikam.
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Rīgas pilsētas technikums uzsāk darboties 1924./25. mācības gadā kā

amatnieku skolas II pakāpe un apstiprināts par technikumu 1926./27. mācības

gadā. Mācības laiks 3 gadi, un tā tad atšķiras no pārējo technikumu mācības

laika. Šai technikumā uzņem personas ar nobeigtu zemākas arodu skolas resp.
amatnieku skolas izglītību. Ar to dota iespēja Latvijas zemāko arodu skolu

abiturientiem iegūt vidējo technisko izglītību. Pēdējo mācības gadu darbojas
šādas nodaļas: mechanikas, elektrotechnikas, būvniecības, ķīmijas un komerc.

Klašu skaits 1927./28. m. g. 14; audzēkņu 273. Visās arodu skolu apspriedēs,
sākot ar 1923./24. m. gadu, ierosināts jautājums par 4-gadīgo technikumu pār-
vēršanu 5-gadīgos, ņemot vērā to, ka technikumu uzdevums sagatavot
audzēkņus teorētiski un praktiski attiecīgam arodam un bez tam sniegt vis-

pārīgo izglītību, piemērojoties vidusskolas kursam; audzēkņi arī pārāk pār-
pūlēti (pie 42 nedēļas stundām). Šo vienbalsīgo technikumu darbinieku priekš-
likumu cerams reālizēt tomēr tikai ar jauno izglītības likumu. Nav nokārtots

arī jautājums par techniķu aroda tiesībām, kamdēļ Skolu d-ts paredz iesniegt
Saeimas izglītības komisijai 1928./29. m. gadā attiecīgu likumprojektu.

Vidējām techniskām arodu skolām jāpieskaita arī Liepājas latviešu labdarības

biedrības 4-gadīgā mākslas amatniecības skola, kas uzsāka darbību

1926. 27. m. gadā un uzrāda divu gadu laikā jau redzamus sasniegumus.

Komercskolu skaits arī pieaudzis, sevišķi pēdējos gados. Pie pirmām

Olava, Valmieras pilsētas un Balvu komerckolām nākušas klāt Daugavpils
Latviešu biedrības komercskola ( ar 1926. gada 1. sept.), Rīgas, Tukuma, Jēkab-

pils komercskola (visas ar 1927./28. g. 1. aug.), Gulbenes un Jaunjelgavas pilsētas
komercskola (abas ar 1928./29. g. I. aug.). Rīgas, Tukuma un Jēkabpils skolas

izveidojušās no attiecīgām vidusskolām, Gulbenes un Jaunjelgavas skolas —

no tirdzniecības skolām. Balvu komercskola pārņemta ar 1927.-g. 1. augustu
valsts uzturēšanā un pārcelta tā paša gada 1. sept. uz Rēzekni. Ja pieskaita
komercskolām Rīgas pilsētas IV vidusskolas, Rīgas pilsētas technikuma

un valsts Liepājas technikuma komercnodaļu, tad pašlaik Latvijā darbojas

pavisam 12 komercskolas. Tirdzniecības rakstura mācības iestādēm jāpie-
skaita arī privātais komercinstitūts. kas no sākuma darbojās praktisko zinību

privātinstitūta nosaukumā un pārdēvēts par komercinstitūtu ar 1926./27. m. g.

Institūtā darbojas konsulārā un tirdzniecības nodaļa, un tai uzņem personas

ar nobeigtu vidusskolas izglītību. Kā vidējo technisko, tā arī komercskolu

mācības plāni mainīti pārskata laikā vairāk reizes, ņemot vērā piedzīvojumus

un arodu skolu darbinieku apspriedes lēmumus. Lielāki pārgrozījumi izdarīti

technikumu 1925./26. m. g. un 1928./29. m. g. plānos un komercskolu

1924. 25. m. g. un 1928./29. m. g. plānos. Notikušās arodu skolu darbinieku

apspriedēs izvirzīts jautājums arī par komercskolu mācības laika pagarināšanu
līdz 5 gadiem. Komercskolu prakses jautājums izšķirts tā, ka noteikta obli-

gātoriskā 4 mēnešu prakse, bez kuras apliecības par skolas beigšanu neizsniedz.

Skolotāju institūti. Pirmās pedagoģiskās mācības iestādes noorganizētas
1920. g. rudenī Bērzainē pie Cēsīm un Jelgavā kā četrgadīgi skolotāju semināri,
kuros uzņem audzēkņus ar nobeigtu pamatskolas izglītību. 1921. g. rudenī

nodibina 2 jaunus skolotāju seminārus Daugavpilī un Rēzeknē. 1922./23. mā-

cības gada sākumā pārceļ Bērzaines semināra klases uz Rīgu un atver semināra

vietā 5-gadīgu Rīgas skolotāju institūtu, kura uzturēšanā piedalās bez Izglī-
tības m-jas arī Rīgas pilsēta, dodama telpas un segdama saimniecības izde-

vumus. Ar 1923./24. m. gada sākumu pārvērš par 5-gadīgiem institūtiem arī
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Jelgavas un Daugavpils skolotāju semināru. Rēzeknes semināru pārorganizē

par institūtu 1925. gada 1. augustā. Pārvēršot seminārus par institūtiem, stipri

pārstrādāti ari mācību plāni, kuros vēlākus gadus izdarīti tikai šikāki grozījumi.
Tikai 1926./27. m. g. sākumā plašāki pārstrādāts Jelgavas institūta un

1927./28. m. g. sākumā Rīgas institūta plāns, paredzot katrā institūtā 2 noza-

rojumus: reālistisko un humānistisko. Ņemot vērā institūtu pārāk lielo stundu

skaitu (40 ned. st.), izdarīti lielāki institūtu plānu grozījumi 1927./28. m. g.

beigās, noteicot maksimālo stundu skaitu klasē ar visiem neobligātoriskiem

priekšmetiem uz 38 un paredzot institūtiem ar paralēlklasēm 2 nozarojumus.
Tā kā institūtiem nebija noteiktu programu, tad tādas izstrādātas 1925./26. m.

gadā. Ar mācības plānu maiņu pārstrādātas arī programas 1927./28. m. g. beigās.

Pēdējos gados ienācis no visiem institūtiem ierosinājums pārvērst institūtus par

6-gadīgiem.

Bez 5-gadīgiem institūtiem pastāv arī 1 divgadīgs skolotāju institūts Jel-

gavā ar nosaukumu Centrālais pedagoģiskais institūts, kurā uzņem tikai perso-

nas ar vidusskolu gatavības apliecībām. Institūts sāka darboties 1925./26. m. g.
sākumā un pašlaik attīstījies par plašu mācības iestādi ar 5 nodalām: huma-

nitāro, matemātikas, dabas zinību, mājturības un fiziskās audzināšanas.

Pēdējā laikā konstatēta pamatskolu skolotāju pārprodukcija, kamdēļ doti

visiem skolotāju institūtiem rīkojumi samazināt 1928./29. m. g. sākumā jaun-

uzņemamo audzēkņu skaitu.

Dažādi speciāla rakstura institūti. Tādiem jāpieskaita bez agrāk minētā

privātā komercinstitūta valsts angļu valodas institūts, fiziskās izglītības institūts,
ev.-lut. baznīcas teoloģiskais institūts un baptistu draudžu garīgais seminārs.

Angļu valodas institūtu noorganizē 1922. g. 1. septembrī. Tā uzdevums

sagatavot angļu valodas skolotājus mūsu skolām un kantora darbiniekus un

angļu valodas korespondentus dažādiem rūpniecības un tirdzniecības uz-

ņēmumiem. Institūtam ir 3 nodaļas: pedagoģiskā, literāriskā un komercnodaļa.
Mācības laiks 3—5 gadi. levērojot angļu valodas skolotāju pārprodukciju,
ministrija ierobežojusi ar 1927./28. m. g. sākumu jaunuzņemamo audzēkņu
skaitu pedagoģiskā nodaļā.

Fiziskās izglītības institūts, kas bija spraudis sev par mērķi sagatavot
2 gados fiziskās audzināšanas skolotājus vidusskolām, uzsāka savu darbību

1921. g. septenjbrī un izbeidza to uz Saeimas budžeta komisijas lēmumu

1924./25. m. g. beigās. Ev.-lut. baznīcas teoloģiskais institūts darbojas kopš
1923./24. m. g., bet baptistu draudžu garīgais seminārs no 1921./22. m. g. Abu

šo mācības iestāžu uzdevums sagatavot attiecīgu konfesiju mācītājus, sludi-

nātājus un citas draudžu amata personas.

Arodū kursi. Arodniecisko izglītību bez arodskolām sniedz arī dažādi

arodu kursi, ko uztur pa lielākai daļai privātpersonas un atsevišķos gadī-

jumos arī valsts un pašvaldības iestādes. Visus šos kursus var iedalīt šādās

galvenās grupās: tirdzniecības zinību, šūšanas un rokdarbu, saimniecības un

mājturības, valodu, techniskie, mūzikas, garīgie, dejas un vingrošanas, tautas

universitātes un augstskolas v. t. t.

Arodu skolu uzturēšanai valsts izsniedza no visa Izglītības ministrijas
budžeta:
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Arodu skolu lietas vadīja šādi darbinieki:Ādolfs Vitckopfs kā Skolu departamenta
arodskolu daļas priekšnieks no 1919. g. 1. augusta līdz 1920. g. 1. septembrim, Jēkabs
Pērkons (no 1920. g. 26. novembralīdz 1921.g. 15. aprīlim) un Ģederts Odiņš (no 1921. g.
13. jūnija līdz 1922. g. 1. jūlijam) kā vidus un arodu skolu daļaspriekšnieki, Kārlis Ozoliņš
kā vidus un arodu skolu direktors no 1922. g. 1. augusta līdz 1924. g. 7. augustam un Indriķis
Zubans kā vidus un arodu skolu direktora biedrs no 1922. g. 10. novembra līdz 1924.'g.
7. augustam un kā Arodu skolu direktors tās vada no 1924. g. 8. augusta.

Rokdarbu darbnīcas.

Rokdarbu darbnīcas nodibinātas Skolu d-tā 1919. gada 15. oktobrī.

Tās vada K. Miezītis. Provincē atvērtas nodaļas šādās vietās: Liepājā
1921. g., Jēkabpilī 1921. g. (1925. g. šī nodaļa pārcelta uz Daugavpili), Jelgavā
1926. g. Rēzeknē 1927. g., Bauskā 1927. g. un Ventspilī 1928. g. Darbnīcu

mērķis: sekmēt — 1) rokdarbu mācīšanu skolās, 2) papildināt pamatskolu

skolotāju zināšanas rokdarbos, 3) sniegt priekšzīmīgu rokdarbu mācību tuvē-

jām skolām. Sākot ar 1919. gadu darbnīcās un provincē skolotājiem sarī-

koti rokdarbu kursi šādos darbu veidos: 1) papes darbos, 2) grāmatu sie-

šanā, 3) veidošanā, 4) pinumu darbos, 5) sieviešu rokdarbos, 6) apavu

gatavošanā, 7) koka, 8) metāla, 9) stikla un 10) ādas apstrādāšanā.
Rokdarbu kursus apmeklējuši līdz šim pavisam kopā 8157 skolotāji, 1941

vīrietis un 6216 sievietes. Visvairāk apmeklēti kursi papes darbos un grāmat-
siešanā, tad veidošanā un pinumu darbos. Rokdarbu darbnīcas apmeklējuši

pavisam kopā 3793 skolēni

Mācības līdzekļu nozare rokdarbu darbnīcās. Pirmajos gados pēc

Latvijas valsts nodibināšanās mācības līdzekļu trūkums skolās bija asi sajūtams.
Ar 1920. g. sāka darboties mācības līdzekļu remonta darbnīcas un pārdotava

Rīgā, Lāčplēša ielā 55. Sākumā bija jāapmierinās ar vienkāršu fizikas aparātu
un citu piederumu gatavošanu, lai ātrāki apmierinātu vairāk nepieciešamās

vajadzības. Vēlāk mācības līdzekļu nodaļa (pārdotava un remonta darbnīcas)

pārgāja citās telpās, kā patstāvīga iestāde. Mācības līdzekļu paraugu darb-

nīcas joprojām darbojas min. rokdarbu darbnīcās, gan vairs neražojot pār-

došanai, bet gatavojot mācības līdzekļu paraugus un apmācot skolotājus un

skolēnus vienkāršāko mācības līdzekļu gatavošanā savu skolu vajadzībām.

No 1926. g. mācības līdzekļu nozare ir administrātīvi šķirta no rokdarbu

darbnīcām un izvērtusies par iestādi, kas sagatavo mācības līdzekļu paraugus

un pārbauda to noderīgumu. Visu pagatavoto mācības līdzekļu lietderību pār-
bauda īpaša komisija, kurā piedalās lietpratēji no Universitātes un skolotāju

organizācijām. Mācības līdzekļu nodaļas pārdotava pēc minētiem paraugiem
liek gatavot mācības līdzekļus vairumā un tos izplata skolās. Fizikas nozarēs,

kā: mechanikā, siltummācībā, šķidrummācībā, elektrībā, optikā un akustikā
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ir standartizēti ap 50 vairāk nepieciešamie aparāti; tāpat lielāks skaits apkārtnes

mācībā, matēmatikā, mērniecībā v. c. Bez tam sagatavotas un izdotas tabulas

par seno biškopību, apkurināšanu, rovi, ostu un saktām, kas izsūtītas pamat-
skolām. Mācības līdzekļu metodikas jautājumos nozare ar lietpratēju līdz-

darbību sakopojusi materiālus un pētījumus jau vairākos skolu programas

priekšmetos, no kuriem iespiesti šādi:

K. Marovskis — Siltummācība 92 lp. 1925. g.

Mācības līdzekļu vērtēšanas komisijas sēžu ziņojumi — Izgl. Min. M.

1926. g. JV2JV2 8, 9.
'

K. Marovskis — Mechanikas mēģinājumi. Mūsu nākotnē 1927. g. N2N2 1, 2.

E. Reiziņš — Mikroskopiskā technika. 59 lp. 1927. g.

C. Serģis — Magnētisma un elektrības mēģinājumi. 78 lp. 1928. g.

J. Šiliņš — Skolu akvārijs. 21 lp. 1928. g.

Kursus mācības līdzekļu izgatavošanā no 1920./21. līdz 1927./28. m. g.

(ieskaitot) apmeklējuši 1129 skolotāji (573 vīrieši un 556 sievietes) un 593

skolēni (491 zēns un 102 meitenes). — Nozares vadītājs K. Bregžis.

Ekskursiju birojs.

Kopš 1920. g. 21. septembra Skolu d-ts centies ievadīt ekskursijas zināmā

gultnē, izdodot rīkojumus un apgādājot ekskursantiem pilsētas un valsts skolās

telpas. Ekskursiju skaita pieauguma dēļ no 1925. g. 1. marta ekskursiju no-

organizēšana uzdota atsevišķam darbiniekam. Ar ekskursiju biroja budžeta

pieņemšanu Saeima 1926./27. b. g. sankcionēja šī biroja nodibināšanu. Birojs
atrodas Lāčplēša ielā N2 55. Ekskursiju biroja uzdevums ir veicināt skolēnu

ekskursiju sarīkošanu un ekskursiju laika pedagoģiski lietderīgu izmantošanu.

Biroju vada Arturs Dzeivers.

No 1927. g. 15. novembra ekskursiju biroja rīcībā ir pastāvīgas telpas
Mednieku ielā Ne 7 ar 55 gultām. Ekskursantu saplūdumu laikā ekskursantus

novieto, tāpat kā agrāk, Rīgas pilsētas skolās. No 1925. g. 1. marta līdz 1928. g.

20. jūlijam birojs apkalpojis 464 ekskursantu grupas ar 10.499 ekskursantiem,
kas Rīgā kopsumā pavadījuši 37.340 ekskursantu dienas.

Mācības līdzekļu nodaļa.

No apvienotiem rokdarbu darbnīcas, skolu muzeja un Mācības līdzekļu

biroja 1920. gadā atdalījās kā patstāvīga vienība Mācības līdzekļu nodaļa un

uzsāka savu darbību mācības iestāžu apgādāšanā ar nepieciešamiem mācības

piederumiem. Nodibinātie tiešie sakari ar ievērojamākiem Vācijas, Francijas
un citu valstu mācības līdzekļu centriem deva iespēju iegādāties dažādu skolu

laborātoriju piederumus v. t. t. par izdevīgām cenām, izvairoties no nevajadzīgas

starpniecības. Lai mācības līdzekļu pieprasījumus varētu nekavējoties uz vietas

apmierināt, Nodaļa iekārtoja savu mācības līdzekļu uzņēmumu: 1) pārdotavu
ar plašu mācības līdzekļu izvēli un 2) darbnīcu aparātu un kolekciju izgatavo-

šanai, kā arī bojāto priekšmetu izlabošanai. Nelielais pasākums strauji attīstījās
un pēdējā laikā pārvietots uz plašām telpām Rīgas skolu centrā — Kalpaka
bulv. JM2 2. Ņemot vērā, ka ārzemju mācības līdzekļi ne vienmēr piemēroti

Latvijas skolu prasībām, Nodaļa pēdējos pārveido, kā arī izgatavo pilnīgi

jaunus aparātus, pievelkot šim darbam starp citu arodskolu mechaniskās
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darbnīcas. Beidzamā laikā apm. 75% no visiem apgādājamiem mācības pie-
derumiem izgatavoti Latvijā. Nodaļa izdevusi veselu rindu dažādu karšu un

tabulu, sastādījusi dažādas kolekcijas nedzīvā dabā un technoloģijā.

Nodaļas pirmais pārzinis bija skol. J. Rudziņš, no 1923. gada viņa
vietā stājās H. Mielēns.

Skolu muzejs.

Skolu muzejs sāka formēties 1919. g. 15. augustā uz Skolu d-ta iero-

sinājumu. Par pirmiem muzeja pamatlicējiem jāskaita: L. Ausējs, Fr. Ada-

movičs, Kr. Melnalksnis, A. Vitckopfs un A. Lesnieks. Par pārzini pirmā laikā

pieņēma J. Delli, bet no 1920. g. 15. apr. par muzeja pārzini apstiprināja J. Šiliņu,
kas vada muzeju līdz pat šai dienai. Pirmie objekti muzejam iegūti pirkšanas

ceļā, citi muzeja darbinieku pašu pagatavoti. 1920. g. 1. maijā muzejs publikai

atvep šādas nodaļas: zooloģijas, minerāloģijas un akvāriju nodaļu. Patlaban

muzejā pastāv šādas nodaļas: zooloģijas, cilvēka anatomijas, entomoloģijas,
botānikas, ģeogrāfijas, minerāloģijas, technoloģijas, fizikas un akvāriju un

terāriju nodaļa. Muzejā izstādīti ap 2550 priekšmeti, un visa muzeja inventāra

vērtība sniedzas ap Ls 65.000,—. Visā pastāvēšanas laikā muzeju apmeklējušas
90.108 personas. Muzejā pastāv arī ceļojošā nodaļa, kas izsniedz skolām

uz laiku lietošanā dažādus mācības līdzekļus. Muzejs pakalpojis dažādām

skolām, kursiem un organizācijām 2695 gadījumos, izsniegdams pavisam
208673 priekšmetus. Muzejs sarīkojis arī četras izstādes un 2 kursus mācības

līdzekļu pagatavošanā. Sarīkota arī viena zinātniska ekskursija. Muzejs atrodas

Rīgā, Valdemāra ielā JNfe 36-a un atvērts katru darbdienu, izņemot pirmdienas,
no pīkst. 10—15, sestdienās un svētdienās no pīkst. 10—13. leeja visiem brīva.

Būvtechniskais birojs.

Skolu d-tā no 1922. gada aprīļa pastāv Būvtechnisks birojs sākumā

ar J. Lapsu, vēlāk ar architektu J. Blankenburgu kā vadītāju. Biroja uzdevums

ir remontēt vecās skolu ēkas un celt arī jaunas skolu ēkas. Savā īsā pastā-
vēšanas laikā birojs uzcēlis šādas jaunas skolu ēkas: vidusskolu ēkas Tukumā,

Ludzā un Rēzeknē, un pamatskolu ēkas Zilupē, Ilūkstē, Istrā un Līvānos,
kā arī Jelgavas kurlmēmo skolas ēku.

Birojs atjaunojis pasaules kara un Bermonta laikos nopostītās un no-

dedzinātās skolu ēkas: Jelgavas ģimnāzijas un Jelgavas reālskolas ēkas, Bēr-

zaines vidusskolas ēku, Ropažu nepilngadīgo kolonijas un Daugavpils arodu

skolas ēku. Birojs pārbūvējis par skolām šādas nopostītas pilis: Reņģu pili

(Kuldīgas apriņķī), Valdekas un Zaļenieku pili (Jelgavas apr.), Irlavas muižu,
un Krāslavas, Gaujienas, Varakļānu, Dlužņevas, Pasienas, Cesvaines pili un

Ēriņmuižas pili (Valmieras apr.). Pašlaik birojs ceļ šādas jaunas ēkas: jaunu
vidusskolas ēku Valkā, arodskolas ēku Rēzeknē, arodskolas ēku Vecgulbenē

un kurlmēmo skolas ēku Valmierā.

Sīkus pārbūvju un remontu darbus dažu tūkstošu latu apmēros birojs
izdara ikgadus gandrīz visās valsts pamatskolu, vidusskolu, arodskolu un kurl-

mēmo skolu ēkās, apm. 90 vietās.

Bez tam biroja pastāvēšanas laikā ir izurbtas artēziskas akas skolu

ēkās Ilūkstē, Zilupē, Vecslabadā, Cesvainē, Krāslavā, Reņģē, Ludzā, Rēzeknē

un Kuldīgā.
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Statistikas birojs.

Izglītības ministrijas Statistikas birojs (vadītājs J. Kronlīns) sāka darbo-

ties 1920. gadā vasarā vispirms Skolu d-tā, tad Vispārējo lietu pārvaldē.

Tagad birojs atkal pievienots Skolu d-tam.

Sākumā bija paredzēts te sakopot statistiskas ziņas par visām kultūras

dzīves nozarēm Latvijā: par skolām, kursiem, teātriem, izrīkojumiem, biblio-

tēkām, lasītavām v. t. t. Uzsāka arī attiecīgos priekšdarbus, bet budžeta

pamazināšanas dēļ paredzētais darbības plāns bija ievērojami jāsašaurina. Tā

Statistikas biroja darbībā ietilpa vienīgi sistēmātiskās (skolu) izglītības jautājumi.

Materiālus kārtējai skolu statistikai birojs saņem no skolām divreiz

gadā: rudenī pēc skolu darbības nokārtošanās īsu ziņojumu un māc. gada

beigās pārskatu par visu mācības gaitu. Katru gadu notiek arī dažas sevišķas
aptaujas par speciāliem skolu dzīves jautājumiem. Lai noskaidrotu obli-

gātorisko skolu apmeklēšanu, Statistikas birojs ik pa divi gadiem organizē
skolu neapmeklējošo bērnu reģistrāciju, kā arī apstrādā iegūtos materiālus.

Līdzekļu trūkuma dēļ līdz šim nav bijis iespējams publicēt kārtējos skolu

statistikas datus; šī paša iemesla dēļ nav arī izdoti Latvijas skolu pilnīgi saraksti.

Izglītības ministrijas pensiju komisija.

Komisija sāka darboties pēc skolotāju pensijas likuma spēkā nākšanas

1925. gada 1. aprīlī. Līdz 1928. gada 1. augustam izspriestas 635 lietas.

No izlemtām lietām:

No augšā minētiem 527 pensionāriem, kam atzītas tiesības uz pensiju,

nokalpojuši:

Par pensiju komisijas priekšsēdētāju bija P. Zālītis un K. Meln-

alksnis, tagad pensiju lietas vada J. Dobulis.

Izglītības ministrijas grāmatvedība.

Līdz ar skolu tīkla paplašināšanos un izveidošanos Skolu dep-tam rodas

vajadzība pēc pastāvīgas un speciāli iekārtotas financēšanas sistēmas un

lēsvedības noorganizēšanas. Šo darbu direktors L. Ausējs 1920. g. uzdod sev.

uzdev. ierēdnim — bij. saimniec. nod. budžetu darbvedim ļ. Ramatam.

0 atzītas tiesības uz pilnu pensiju (par»35'g- 8C

>)
)
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1923. g. sākumā ministrs Gailītis, apvienojot abas grāmatvedības (cen-
trālo un Skolu d-ta), par tās vadītāju ieceļ J. Ramatu. 1924./25. g. gan izdodas

panākt Finanču m-jas grāmatvedības štatu pavairošanu līdz 15 darbiniekiem,
bet 1926. un 1927. g. štatus samazina par 40% un nosaka tagadējo skaitu,
t. i. 9 darbiniekus. Ar 1928. g. pavasari, likvidējot Vispārīgo lietu pārvaldi,
grāmatvedību pakārto Skolu dep-tam.

Uzsverams, ka Izglītības m-jas apvienotā grāmatvedības nodaļa atšķiras
no bankas un līdzīgām grāmatvedībām ar to, ka pirmējā bez tiešām iegrāmato-
šanas un nolēsuma funkcijām ietilpst vēl šādi uzdevumi:

1) kārtot centrālo iestāžu atalgojuma lietas;

2) sastādīt dažu I. M. pakārtoto iestāžu budžetus, sakopot un iesniegt
visas m-jas budžetu un sekot tā apspriešanai un pārgrozībām;

3) sarakstīties ar iestādēm saimniec.-financiāla satura lietās;

4) kontrolēt ministrijas apakšiestāžu grāmatvedību un finances. Sarakstī-

šanās gadā sniedzas pāri 10.000 numuriem, reģistrējot viena satura

lietas ar vienu numuru.

Vācu izglītības pārvalde.

Pārvaldes priekšnieks Kārlis Kellers. Vācu izglītības pārvalde (sākumā
nodaļa) dibinājās uz 1919. g. 8. decembra likuma pamata un stājās pie vācu

skolu pārzināšanas 1920. g. 1. janvārī. Kā organizācijas, tā arī pārzināšanas
darbos sevišķa nozīme piekrita likumā paredzētai, no 3 pārvaldes, 3 sabiedrības

un 3 skolotāju pārstāvjiem sastāvošai skolu padomei, kas, saistīdama plašākas

aprindas ar pārvaldes darbību, ievērojami veikusi izglītības iestāžu un skolēnu

vecāku savstarpīgo tuvināšanos. Pastāvīgā kopdarbībā ar vācu skolotāju
savienības arodsekcijām no 1919. g. 24. oktobra līdz 1920. g. 23. martam

pārvalde izstrādāja vācu pamat- un vidusskolu programas. Toreiz sastādītā

programa pastāv spēkā arī tagad, jo grozījumi nav izdarīti pirmkārt, lai vāktu

piedzīvojumus darbojoties jaunā tipa skolās, otrkārt,- lai piemērotu grozījumus
jaunam likumam par izglītības iestādēm, kā izsludināšana sagaidāma tuvākā

nākotnē.

Blakus ārkārtēju darbu veikšanai sasaucamām sēdēm pārvaldē katru

mēnesi notiek apspriede tekošu lietu nokārtošanai, kurā obligātoriski jāpiedalās
visiem Rīgas vācu skolu pārziņiem. Tādā kārtā pārvalde pastāvīgi stāv ciešā

sakarā ar tai pakārtotām skolām un sīki pārredz viņu darbību, vajadzības un

centienus.

Gādājot par skolotāju izglītību, pārvalde nodibināja ~Vācu pedagoģisko
institūtu", ko līdz 1928./29. budžeta gadam uzturēja tikai ar vācu sabiedrības

līdzekļiem. Tekošā 1928./29. b. g. institūtam piešķirts valsts pabalsts. Institūta

nozīme vācu skolām ļoti liela, jo arī vidusskolu skolotāji ar augstskolas izglītību

pilnu pasniegšanas tiesību iegūšanai absolvē institūtā dažus mēnešus ilgus

praktiskus darbus. Tālāk skolotāju izglītošanai katru gadu sarīko kursus pa-

sniegšanas metodikā vai atsevišķos priekšmetos, kas pirmajā laikā bija domāti

pasniegšanas tiesību iegūšanai, bet tagad sarīkojami skolotāju speciālās

izglītības līmeņa pacelšanai un jaunu ierosinājumu sniegšanai skolotājiem,
kas strādā atstatākos lauku novados.
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Pārvaldes locekļi pēc iespējas bieži apmeklēja mācības stundas vācu

skolās un piedalījās vācu skolotāju savienības arodsekciju sēdēs, cenšoties vei-

cināt skolotāju darba ražīgumu. Minētās arodsekcijas pārbaudījušas un

devušas savu atsauksmi par apm. 550 mācības grāmatām dažādos priekšmetos.
Pārvalde apstrādājusi šo materiālu nolūkā izdot rokas grāmatu ar aizrādījumiem
par derīgām un nederīgām mācības grāmatām. Bez tam pārvalde pasūtījusi

apm. 5000 mācības grāmatas, ko nodeva skolu rīcībā.

Vācu izglītības pārvaldei padoto mācības iestāžu tagadējais sastāvs un

stāvoklis redzams no šāda pārskata:

No pārskatā uzrādītām 111 mācības iestādēm valsts uztur 2 vidusskolas,

pašvaldības 1 vidusskolu un 30 pamatskolas un pabalsta 15 pamatskolas,
1 arodskolu un 1 bērnu dārzu. Bet arī valsts un pašvaldību uzturētām iestādēm

nepieciešami sabiedrības pabalsti, jo sakarā ar vācu iedzīvotāju nelielo skaitu

viņiem piekrītošie valsts un pašvaldību līdzekļi neatbilst pastāvošām vaja-
dzībām. Tādēļ arī vācu skolu tīkls nav pilnīgi izveidots, jo līdzekļu trūkuma

dēļ nebija iespējams ierīkot arodu skolas vajadzīgā daudzumā un apmērā.
Pie tam apstāklis, ka uz laukiem vācieši dzīvo izklaidēti, piespiež daudzās

skolās uzturēt internātus bērniem, kas dzīvo tālu no skolām, un tas atkal

saistīts ar lieliem izdevumiem.

Krievu izglītības pārvalde.

Krievu izglītības pārvalde (agrāk nodaļa) nodibinājās uz 1919. g. 8. decembra
likuma pamata un 1920 g. janvārī uzņēmās krievu skolu vadīšanu. Par krievu

izglītības pārvaldes pārzini uz Tautas Padomes krievu frakcijas priekšlikumu
Ministru Kabinets apstiprināja priv. krievu ģimnāzijas priekšnieci 0. N. Ļišinu,
kas minētā amatā sabija līdz 1921. gada februārim. Tagadējais pār-
valdes darbinieku sastāvs šāds: Pārvaldes priekšnieks prof. J. Jupatovs,
skolu nodaļas vadītāji A. Sallaks un S. Baronovs, pamatskolu inspektors
V. Lopatņevs, otrā pamatskolu inspektora vieta — vakanta.

Galvenie pārvaldes darbības uzdevumi: 1) krievu skolu tīkla izstrādāšana,

2) šo skolu atvēršana, 3) skolu darbības kontrole, 4) rūpes par skolu materiālā
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un tiesiskā stāvokļa un izglītības līmeņa uzlabošanu, 5) attiecīga piedzīvoju-
miem bagāta skolotāju sastāva sagatavošana krievu pamatskolām, 6) materiālās

un morāliskās palīdzības sniegšana krievu kultūrālām iestādēm (krievu teātrim,
izglītības organizācijām) un 7) vidusskolu skolotāju apstiprināšana un atlaišana,
saskaņā ar pašvaldību iesniegumiem un priv. skolu uzturētāju priekšlikumiem.

Ārējās iekārtas ziņā labāk kā citas nostādītas valsts vidusskolas, kuru
uzturēšanai valdība atvēl līdzekļus proporcionāli Latvijā dzīvojošo krievu

tautības iedzīvotāju skaitam un atkarībā no sumām, kādas valdība piešķir
latviešu vidusskolām. Kā viena no labāki nostādītām krievu skolām minama

Rīgas pilsētas krievu vidusskola, kas atvērta 1919. g. Valsts uztur krieviem

vidusskolas šādās pilsētās: Rēzeknē un Daugavpilī (atvērtas 1921. g.), Rīgā

(atv. 1922. g.) un Ludzā (atv. 1926. g.). Bez tam vēl no valsts līdzekļiem krievu

izglītības pārvalde uztur: 1) krievu pedagoģiskos kursus Rīgā (atv. 1926. g.),
2) krievu trīsgadīgās amatniecības klases: Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē (atv.
1926. g.) un 3) Latgales krievu pedagoģisko institūtu (atv. 1927. g. Rēzeknē,
kurss 5-gadīgs). Daudz sliktāki nostādītas krievu pamatskolas, kuras uztur

apriņķu pašvaldības.

Par krievu privātām mācību iestādēm — pamat- un vidusskolām — jā-
aizrāda, ka šo skolu labklājība, viņu apgādāšana ar grāmātām un mācību

līdzekļiem un skolotāju atalgošana stāv atkarībā no līdzekļiem, kādus dod

skolu uzturētāji.

Krievu mācības iestāžu stāvokli parāda šādi statistiskie dati: 1919./20.
mācības gadā bija 127 pamatskolas ar 362 skolotājiem un 11.842 skolēniem,
12 vidusskolas ar 176 skolotājiem un 1214 skolēniem; 1922./23. m. g. bija
202 pamatskolas ar 504 skolotājiem un 16.177 skolēniem, 27 vidusskolas (vēlāk
dažas no tām nodotas Žīdu izgl. pārvaldei) ar 487skolotājiem un 3524 skolēniem,
2 arodu skolas ar 14 skolotājiem un 126 skolēniem; 1925./26. m. g. — 220 pamat-
skolas ar 631 skolotāju un 16814 skolēniem, 10 vidusskolas ar 172 skolotājiem
un 1870 skolēniem, 4 arodskolas ar 20 skolotājiem un 160 audzēkņiem;
1927./28. m.g. — 226pamatskolas ar 673 skolotājiem un 16631 skolēnu, 11 vidus-

skolas ar 176skolotājiem un 1885 skolēniem, 8 arodu skolas ar 76 skolotājiem

un 312 audzēkņiem. Pamatskolas beidza 1919./20. m. g. 125 audzēkņi,

1927./28. m. g. 384 audzēkni. Vidusskolas beidza 1919./20. m. g. 235 audzēkņi,

1927./28. m. g. 372 audzēkņi.

Krievu izgl. pārvaldes budžets 1927./28. m. g. bija šāds: 1) pārvaldes
uzturēšanai Ls 37.017,— ; 2) vidusskolām Ls 282.470,— ; 3) skolotāju institūtu

uzturēšanai Rēzeknē Ls 17.000,—; 4) pabalsts krievu teātrim Ls 30.000,—;

5) amatniecības klašu uzturēšanai Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē Ls 48.C00,—.

Žīdu izglītības pārvalde.

Izglītības m-jas Žīdu izglītības pārvalde nodibināta 1919. g. decembrī.

Pārvaldi vada J. Landavs.

Žīdu tautībai, kurai priekškara laikā nebija nekādas iespējas uzturēt

savas skolas, nacionālas pārvaldes nodibināšana Izglītības m-jā bija

augstākā mērā laimīgs notikums. Pārvaldes nodibināšana nostādīja tās vadītājus,
salīdzinot ar citu tautību pārvaldēm, ārkārtīgi grūtā stāvoklī. Pilnīgs žīdu

nacionālās kultūras un vispārīgās izglītības priekšmetu skolotāju trūkums,
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kas varētu mācīt žīdu valodās, tāpat mācības grāmatu un skolas tradīciju

trūkums, skolēnu ģimenes valodas dažādība, skolu telpu trūkums pirmajā
laikā — viss tas spieda Žīdu izglītības pārvaldi celt un izveidot savas skolas

no jauna. Tagad var ar pilnu gandarījumu atzīmēt, ka Latvijā nav gandrīz
nevienas žīdu mītnes, kurai nebūtu savas žīdu pamatskolas; žīdu vidusskolu

un bērnu dārzu arī gandrīz pietiekoši daudz, lai visus, kas vēlas mācīties,

novietotu viņu dzīves vietām tuvās skolās. Vispār Žīdu izglītības pārvaldes
skolas attīstās normāli, ar katru gadu uzlabojas, par ko liecina skolu inspektori,
Izglītības m-jas komandētie deputāti un žīdu skolu abitūrientu pārbaudījumi
Universitātē.

Šādi statistikas dati rāda žīdu skolu attīstību: 1919./20. m. g. bija
21 žīdu pamatskola ar 180 skolotājiem un 4157 skolēniem, 1927./28. m. g. —

83 pamatskolas ar 593 skolotājiem un 10192 skolēniem. No 83 pamatskolām
29 bija privātu un 54 pašvaldību uzturētas mācības iestādes. 1919./20. m. g.

bija 4 žīdu vidusskolas (1 pašvaldības un 3 privātas) ar 92 skolotājiem un

599 skolēniem; 1927./28. m. g. jau 19 vidusskolas (2 valsts, 6 pašvaldību,
11 privātu personu uzturētas) ar 311 skolotājiem un 2179 audzēkņiem.
Žīdu arodskolas parāda šādu pieaugumu: 1922./23. m. g. bija 3 arodskolas

ar 22 skolotājiem un 77 skolēniem, 1925./26. m. g. — 6 arodskolas ar 33 skolo-

tājiem un 264 skolēniem un 1927./28. m. g. jau 8 arodu skolas ar 80 skolo-

tājiem un 415 skolēniem.

Poļu izglītības pārvalde.

Poļu izglītības pārvalde nodibināta 1921. g. 15. februārī. 1921. g. rudenī

apstiprināts poju skolu inspektors Latgalē. Minētais postenis pastāvēja līdz

1923. g. sākumam. Šai gadā Latvijas poļu skolu inspektora postenis budžetā

atjaunots. Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks bija J. Rončevskis.

1922. g. oktobrī Ministru Kabinets, pamatojoties uz Latvijas poļu organizāciju
pārstāvju konferences lūgumu, apstiprināja par pārvaldes priekšnieku

Latgales poļu skolu inspektoru Antonu Taļat-Kielpšu.

Poļu skolu lietas nācās organizēt no jauna. Priekš kara tagadējās Latvijas

teritorijā darbojās tikai 2—3 poļu skolas, tagad turpretim 39. Organizēšanas
darbu uz katra soļa kavēja grūtības, ko ne katru reiz bija iespējams pārvarēt.

Vispirms trūka skolotāju, kas būtu sagatavoti mācīt poļu valodā.

Trūka arī vajadzīgo mācības grāmatu, mācības līdzekļu, skolas telpu,
administrātīvo un saimniecisko piedzīvojumu.

Visu šo trūkumu novēršana un mīkstināšana bija izglītības pārvaldes
uzdevums. Pārvalde, uzskatot ģimeni un skolotājus par poļu skolas bāzi,

nodibinājusi ciešu kontaktu ar poļu kultūras un izglītības biedrībām,

iekārtojusi pedagoģisko bibliotēku un pārņēma Rīgā poļu skolotāju kursus

savā personīgā vadībā, kas viņai dod iespēju tuvāk iepazīties ar katru skolotāju
un viņa skolas vajadzībām.

Augšā minētās darbības rezultātus pašlaik izteic šādi skaitļi: 1921.122. m. g.

bija 27 poļu pamatskolas ar 5366 skolēniem, bet 1927./28. m. g. 34 pamatskolas
ar 4382 skolēniem; 1921./22. m. g. bija 3 poļu vidusskolas ar 90 skolēniem,
bet 1927./28. m. g. 3 poļu vidusskolas ar 337 skolēniem; bez tam 1927./28. m. g.

darbojās 1 poļu arodskola ar 38 skolēniem un 1 skolotāju kursi ar 57 klausītājiem.
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Baltkrievu izglītības pārvalde.

Pārvaldi nodibināja 1921. g. 18. oktobrī ar Sergeju Sacharovu kā

vadītāju.

Pirmajā darbības gadā atvērtas baltkrievu pamatskolas Daugavpils un

Ludzas apriņķī, kā arī kursi skolotāju sagatavošanai. Skolotāju vasaras kursi

Daugavpilī un Ludzā vēlāk pārkārtoti par pastāvīgiem skolotāju divgadīgiem
kursiem. 1922. g. atvērtas valsts vidusskola baltkrieviem Daugavpilī un

Ludzas privāta baltkrievu vidusskola, kas 1923. g. pārkārtota par valsts

vidusskolu.

1923. g. 1. aprīlī likvidēts baltkrievu pamatskolu inspektora postenis.
1925. g. 22. janvārī Baltkrievu izglītības pārvaldes pagaidu vadību uzdeva

P. Zālītim, kas pārzināja baltkrievu skolu lietas līdz 1926. g. 15. jūlijam.
1926. g. 16. jūlijā par Baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieka v. i. iecelts

Grigorijs Pļigavko, bet ar Ī927. g. 20. janvāra lēmumu Ministru Kabinets

apstiprināja par šīs pārvaldes priekšnieku Vladimiru Piguļevski. No 1928. g.
1. aprīļa atjaunots baltkrievu pamatskolu inspektora amats, kurā iecelts

Jēkabs Kostiļuks. *

1928. g. Latvijā pastāv šādas baltkrievu izglītības iestādes:

1) Valsts uzturēta Daugavpils baltkrievu vidusskola ar direktoru

Sergeju Sacharovu, 19 skolotājiem un 86 skolēniem. Vidusskolā

pastāv internāts 40 skolēniem, kā arī darbojas attiecīgi iekārtotas

galdnieku, atslēdznieku, šūšanas un aušanas mācības darbnīcas.

2) Valsts uzturēti Rīgas baltkrievu divgadīgie skolotāju kursi ar Niko-

laju Demidovu kā vadītāju, 12 lektoriem un 20 klausītājiem.

3) Piecas sešklasu pamatskolas: Rīgas pils. I pamatskola, Rīgas pils.
II pamatskola, Daugavpils pils. bal-vu pamatskola, Ludzas pils.
bal-vu pamatskola, Lauderu baltkrievu pamatskola Ludzas apriņķī.

4) 14 I pakāpes pamatskolas Daugavpils apriņķī, 13 I pakāpes pamat-
skolas Ludzas apriņķī.

5) 5 komplekti pie Skolu d-ta skolām Daugavpils apriņķī, 1 komplekts

pie Skolu d-ta skolām Ilūkstes apriņķī.

6) Papildu skola pieaugušiem Rīgā.

7) Papildu skola pieaugušiem Daugavpilī.

Visās minētās pamatskolās skolotāju kopskaits 80 un skolēnu 2180.

Viena baltkrievu pamatskola nāk uz 2187 baltkrievu iedzīvotājiem.

Pieminekļu valde.

Pieminekļu valde uzsāka darbību 1923. gada 1. oktobrī uz Saeimā

1923. g. 13. jūnijā pieņemtā likuma pamata. Saskaņā ar likumu pieminekļu
valdes uzdevums ir vadīt un organizēt mūsu dzimtenes aizvēstures, vēstures,

mākslas, architektūras un vispār kultūras pieminekļu aizsardzību un kopšanu.

Samērīgi ar likumā izteikto darba lauku un citiem faktoriem Pieminekļu
valdes darbība risinājusies šādos divos galvenos virzienos: 1) mūsu dzimtās

zemes pieminekļu apzināšanā, reģistrēšanā un aprakstīšanā un 2) šo pieminekļu
aizsardzībā un kopšanā, aptverot pie tam galvenā kārtā aizvēstures, archi-

tektūras, vēstures, etnogrāfijas un folkloras pieminekļu grupas.

Pirmkārt jāatzīmē darbība:
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Aizvēstures pieminekļu nozarē. Tai piegriezta sevišķa vērība, Jo zemes

klēpja gadsimtiem ilgi glabātās senvietas, pilskalnus, kapenes v. c., it sevišķi
sakarā ar apstrādājamās zemes platības pieaugšanu, arvienu vairāk apdraudēja

un nopostīja arāja arkls, apbūves un dažādi zemes darbi. Pieminekļu valde

uzsāka šo pieminekļu reģistrēšanu un samērīgi ar šī darba veikšanu spēra
aizsardzības soļus. Pilskalnu reģistrēšanai sarīkotā ekspedīcija E. Brastiņa
vadībā jau apceļojusi visu Latviju un savākusi materiālus par visiem līdz

šim zināmiem pilskalniem. Sarīkotas ekspedīcijas arī pārējo senvietu reģistrē-
šanai; jau pagūts savākt materiālus par Vidzemes, Latgales un dažu Kurzemes

apvidu senvietām, pie kam no katras senvietas izgatavots uzmērījums, foto-

grāfisks uzņēmums un sīks apraksts. Postījumu apdraudētās senvietās aiz-

sardzības nolūkos izdarīti archeoloģiski izrakumi. It sevišķi jāatzīmē izrakumi

Raunas pilskalnā t. s. ~Tanisa kalnā", Liepājas Glūdas jaunbūvējamā dzelz-

ceļa teritorijā, Kārļu pag. jaunsaimniecībā ~Ainava". Izrakumi notikuši:

prof. Fr. Baloža, prof. E. Vāles, arch. F. Ozoliņa, mag. phil. H. Mooras, arch.

E. Šturma, F. Jakobsona, V. Ģintera un citu vadībā. Izrakumos savākti vērtīgi
materiāli par mūsu aizvēsturi. Sakopojot izrakumos un senvietu reģistrēšanas
ekspedīcijās savāktos archeoloģiskos priekšmetus, atzīmējami šādi skaitļi.
Pavisam savākti ap 5362 priekšmeti, starp tiem 108 akmenscirvji, 19 akmens-

kalti, 4 bronzas šķēpu gali, 248 kakla riņķi, 238 saktis, 324 gredzeni, 16 vainadziņi,
222naži, 156 dzelzcirvji u.t. t., kas reprezentē mūsu aizvēstures, akmens, bronzas

un dzelzs laikmetus. Jau pabeigta arī centrālā kataloga sastādīšana par

muzejos savāktām senmantām. Aprakstā, zīmējumā un fotogrāfijā fiksēti

ap 20000 Latvijas un Igaunijas (Tērbatas) muzejos sakopotie archeoloģiskie
priekšmeti.

Etnogrāfijas pieminekļu nozare. Tautas materiālas kultūras pieminekļu

apzināšanai un fiksēšanai aprakstā, zīmējumā un fotouzņēmumā, kā arī

vērtīgāko pieminekļu iegūšanai valsts īpašumā sarīkotas ekspedīcijas Liepājas,
Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes apriņķī un patlaban darbojas Cēsu un

Madonas apriņķī. Fiksēti pavisam 16080 objekti (15072 zīmējumā, 2983— foto-

uzņēmumā) un iegūti dāvināšanas un pirkšanas ceļā ap 2502 priekšmetu.

Folkloras pieminekļu vākšanai nodibināta sevišķa nodaļa — Latviešu

folkloras krātuve, ņemot paraugam ārzemju folkloras archīvus (sevišķi dāņu,

norvēģu, somu), kur vienā vietā sakopots viss, kas attiecas uz katras šīs tautas

dzeju un citām tradici}ām. Galveno vērību krātuve līdz šim piegriezusi tautas

tradīciju krāšanai, jo tuvāk pārbaudot līdzšinējos krājumus, izrādījās, ka mums

savākta labi ja desmitā daļa no tā, kas vajadzīgs nopietnai zinātniskai pētī-
šanai. Līdz 1928. g. 1. jūlijam no 773 iesūtītājiem saņemti 436.605 var. dažādu

tautas tradiciju, kas pēc atsevišķām nozarēm sadalās šādi: pasakas un teikas —

16.686, nostāsti — 3435, mīklas — 41.635, sakāmvārdi, parunas — 21.635,
vecās tautas dziesmas — 209.695, jaunākās t. dz. — 15.425, bērnu dziesmas

un panti — 44.914, albuma panti — 3653, rotaļas un dejas — 5582, ticējumi,
burvības — 36.884, parašas — 2907, dzīvnieku balsis v. c. skaņas — 2504,

meldijas — 2975, vietu un personu vārdi — 1580, dzīvn. un augu nosaukumi —

637, māju zīmes, kapu uzraksti — 6, daž. vārdi un izteicieni — 13.915, vietu

un tipu apraksti — 157, zīmējumi, fotogr. — 45, tautas ārstniecība — 12.062,
cittautu folklora 529.

Jauniesūtīto tautas dziesmu salīdzināšanai ar Krišjāņa Barona krājumu
krātuve sastāda Latvju Dainām lietu vārdu rādītāju, kas vispāri noderēs
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par vadoni lielajā dziesmu mežā. Ar šo vasaru krātuve sākusi vākt materiālus

arī apvidu vārdnīcai, kas palīdzēs noskaidrot atsevišķu apgabalu seno kultūru

un dos iespēju izpētīt tautas tradiciju izplatīšanās ceļus, izcelšanās vietu

un laiku.

Celtniecības pieminekļa nozare. Līdzekļu trūkuma dēļ sistemātiska šīs

pieminekļu grupas apzināšana uzsākta tikai šī gada vasarā. Sastādīti jau vecās

Rīgas un provinces postījumu apdraudēto celtniecības pieminekļu saraksti.

Izgatavoti starp citu šādu pieminekļu apraksti un uzmērījumi: no Siguldas,
Turaidas, Krimuldas, Rēzeknes, Ludzas, Volkenburgas vidus laiku pilīm,
Pilciņas, Atašienas, Barkovas, Bikovas, Saļņevas, Eversmuižas, Pildas un

Istras baznīcām, Alsungas un Rundāles pilīm. Šī gada vasarā pabeidz celt-

niecības pieminekļu sistēmatisku reģistrēšanu Cēsu un Madonas apriņķī.

Stājoties sakaros ar lekšlietu m-jas un Rīgas pilsētas būvvaldi, sperti soļi,
lai pārbūvējot un labojot architektoniski ievērojamas celtnes, novērstu postī-
jumus, p. p. pie Ulbrokas pils, Jāņa baznīcas, Jelgavas pils, Jelgavas ģimnāzijas,
Lustes muižas pils, Baltaču brāļu draudzes saiešanas nama un vairākām vecās

Rīgas pārbūvēm. Pieminekļu valdes uzdevumā architekti doc. P. Kampe
un Trofimovs izgatavoja projektus Ikšķiles baznīcas un Elejas pils pārbūvēm.
Līdzekļu trūkuma dēļ izdarīti tikai nelieli celtniecības pieminekļu kopšanas
darbi Alūksnes parka mākslas pieminekļiem, Rēzeknes pilsdrupās, Baltaču

un Kauguru pagasta brāļu draudzes lūgšanas namos, un pārņemtas pieminekļu
valdes rīcībā dažu nopostītu celtņu sīkdaļas. Sakarā ar paredzamo Ikšķiles
baznīcas pārbūvi 1927. gada vasarā Zviedrijas prof. H. Kjellina vadībā izdarīti

Ikšķiles baznīcā izrakumi. Tautas celtniecības pieminekļu uzglabāšanai ar

Centrālās Zemes lerīcības Komitejas lēmumu pieminekļu valdei piešķirtā
zemes gabalā (75 ha) pie Juglas uzsākta brīvdabas muzeja ierīkošana;
šī gada rudenī beigs uzstādīt pirmos muzeja objektus: vienu riju un slieto

koku namiņu.

Vēstures pieminekļu nozare piegriezta vērība tikai dažām pieminekļu

grupām. Te vispirmā kārtā jāmin numismātika. Pirkšanas ceļā pārņemtas
valsts aizsardzībā lauku darbos atrastās atsevišķas monētas un to krājumi.
Ar Ministru Kabineta atvēlētām sumām atpirktas numismata V. Miesiņa divas

prāvas monētu kolekcijas: 1) Baltijas monētu kolekcija (ap 4327 eks.) un

2) dažādu Eiropas senlaiku, viduslaiku un jaunlaiku monētu kolekcija (ap
3000 eks.). Pirkšanas un dāvināšanas ceļā savākti dažādi vēsturiski priekšmeti:
G. Merkeļa pēcnāves maska, Rīgas Daugavas pārcēlēju laivinieku tradicio-

nālais 1680. g. kauss, daži archīvi v. c.

Savāktie aizvēstures, etnogrāfijas un celtniecības pieminekļu aprakstu
materiāli sakopoti pieminekļu arehīvā; foto materiālu apstrādāšanai ierīkots

speciāls foto kabinets. Ekspedīcijās savāktie priekšmeti nodoti valsts vēstu-

riskā muzeja un arehīva glabāšanā. Uzsākta jau arī savākto materiālu publi-
cēšana: jau iespiesti Zemgales, Augšzemes un Latgales pilskalnu uzmērījumi,
un šo rudeni beigs iespiest pārskatus par archeoloģiskiem izrakumiem pie

Bauskas, Rucavas, Slates pagastā, Raunas pilskalnā ~Tanīsa kalnā" un par

savāktiem Latgales etnogrāfiskiem materiāliem.

Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības likumu, ierakstīti valsts

aizsargāmo pieminekļu sarakstā 338 pieminekļi, starp tiem 156 pilskalni,
92 kapenes, 25 celtnes. Aizsardzības darba sekmēšanai nodibināts korespon-

dējošo līdzdarbinieku un pārraugu institūts, kuru locekļu skaits jau sasniedz 354.
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Pirmā līdzdarbinieku konference notika 1925. gadā. Pieminekļu aizsardzības

idejas populārizēšanas labā sarīkota 1926. gada vasarā izstāde, ko apmeklēja

ap 3000 personu, un sagatavota speciāla filma ~Senču pilskalnā" par izrakumiem

Raunas ~Tanīsa kalnā".

Par pieminekļu valdes priekšsēdētāju izglītības ministrs iecēla Fr. ozol i ņ v

un par inspektoru A. Štālu.

Par pieminekļu valdes locekļiem Universitāte, Mākslas Akadēmija un

Valsts Vēsturiskais Muzejs deleģēja prof. E. Felsbergu, prof. P. Fedderi,
doc. P. Kundziņu, direktoru M. Šiliņu. Atteikušos prof. E. Felsberga (tagad f)
un prof. P. Feddera vietā ievēlēti prof. A. Tentelis un prof. K. Rončevskis.

Folkloras krātuves darbības vadībai izglītības ministrs iecēla prof.

j, Endzelīnu, prof. P. Šmitu, doc. J. Kauliņu, doc. L. Bērziņu un cand. phil.
A. Bērzkalni.

levērojot Folkloras krātuves darbības noteikumu grozījumus, par kolē-

ģijas locekļiem ievēlēti un ministra apstiprināti: prof. J. Endzelīns — priekš-

sēdētājs, prof. P. Šmits un doc. J. Kauliņš — kolēģijas locekļi; sekretāres pie-
nākumus izpilda krātuves pārzine cand. phil. A. Bērzkalne.

Latvijas Universitāte.

Latvijas valsts politiskā neatkarība nevarētu būt pilnīga un patiesa,

ja tai nepievienotos resp. to nepadziļinātu un neattaisnotu garīgā un kulturālā

neatkarība, kuras veidotājai jābūt mūsu Universitātei. Kara laukā izcīnītie

ieguvumi tika un tiek tur pienācīgā kārtā izkopti un papildināti klusajā

koncentrētajā darbā Universitātes bibliotēkās, kabinetos un laborātorijās,
kur vecākā un jaunākā paaudze kopīgā darbā cenšas nodrošināt Latvijas
vārdam cienījamu vietu lielajā starptautiskās kultūras sacensības laukā,
kur nospraužas un veidojas tautu likteņi.

Latvijas Universitātes nodibināšana un organizēšana bija grūts un

atbildīgs darbs svešu varu iespaidos, lielo kaimiņu tautu nicināšanā un naidā

un pašu spēku sākumā nepilnīgi organizētā plūdumā. [Par šī, paša pirmā,

Latvijas Universitātes eksistences posma gaitām un grūtībām sk. doc. P. Dāles

vēsturisko pārskatu par Latvijas augstskolas nodibināšanu un tās darbību

pirmajā (1919./20.) mācības gadā.] Bet tagad, atskatoties atpakaļ uz nostaigāto
ceļu, ar apmierinājumu var teikt, ka visumā šis darbs veikts pienācīgi un

labi. Šī organizēšanas — tautas kultūras organizēšanas — darba vērtība

izceļas objektīva vērotāja acīs vēl vairāk, ja ievēro iesākuma grūtības, ārējās

palīdzības trūkumu, mazos piedzīvojumus v. t. 1. Kas darīts, tas padarīts
ar paša spēkiem, ar paša pārliecību un darbu. Lai fakti un skaitļi apstiprina
šo domu, lai jaunākā akadēmiskā paaudze redz vecākās sasniegumus, iegu-
vumus un arī kļūdas, un lai izkopjot to, kas radīts paliekams un labs, un

pārgrozot to, kas būtu grozāms, neaizmirst godam pieminēt pirmās vagas

dzinēju grūtumus un pūles.

īsu datu sarindojumu ir izdevīgi sagrupēt trīs daļās: 1) tās būtu ziņas
par studentiem, to skaitu, sekmēm, organizācijām etc, 2) ziņas par mācības

spēkiem, to skaitu, darbiem, panākumiem etc. un 3) ziņas par materiālajām
vērtībām, to rašanos un pieaugumu. Šīs ziņas pa lielākai daļai vāktas no

Latvijas Univērsitātes piecgadu (1919.—1924.), divgadu (1924.—1926.) un
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1926./27. m. g. darbības pārskatiem (pirmais izdots Rīgā, 1925. g., otrais Rīgā,
1926. g., trešais Rīgā, 1927. g.). Pārējās iegūtas, izdarot pienācīgas aptaujas
un vācot dažādus materiālus.

Studentu skaits Latvijas Universitātē līdz šim gājis arvienu augumā.
1927./28. māc. gada beigās tas sasniedzis skaitli 7104(neskaitot brīvklausītājus),.
kas uzskatāms par stipri augstu. Šī skaitļa lielums izskaidrojams ar latviešu

tautas seno tieksmi pēc izglītības, ar pēckara studentu skaita pieaugumu
visās pasaules malās un pie mums pašreizējos apstākļos varbūt vēl sevišķi
ar šejienes dabas iemesliem: nenoorganizētu skolu sistēmu. Apskatāmajā
Universitātes pastāvēšanas laikā studentu skaits bijis šāds (skaitļi ņemti

attiecīgo mācības gadu noslēdzot): 1919./20. m. g. — 1095 (+ 231 hospitants),
1920./21. — 3299(+ 118hosp.), 1921./22. — 4357 (+ 44 hosp.), 1922./23. — 5077

(+ 3 hosp.), 1923./24. — 5581 (+ 2 hosp.), 1924./25. — 5984 (+ 1 hosp.),.
1925./26. — 6381 (+ 1 hosp.), 1926./27. — 6724 (+ 1 hosp.), 1927./28. — 7104.

Pēc dzimumiem studenti 1919./20. m. g. sadalījās: sieviešu 704, vīriešu 650

(šai skaitā ierēķināti arī 28 brīvklausītāji), turpretim 1927./28. m. g.:

vīriešu 5321, sieviešu 1875 (arī ieskaitot 92 brīvklausītājus). Beigušo skaits

pēdējos gados, lai gan studentu apstākļi caurmērā trūcīgi, kas tiem

atņem daudz laika maizes pelnīšanai, sāk pieņemt samērā normālus

apmērus. Šādi skaitļi rāda absolventu pieaugumu resp. skaitu: 1920. g. —

23 (11 vīrieši + 12 sievietes), 1921. — 109 (79 + 30), 1922. — 67 (62 + 5),
1923.— 146 (133 + 13), 1924. — 182 (118 + 64), 1925. — 171 (114 + 57),
1926. — 289 (181 + 108), 1927. — 314 (210 4- 104), 1928. — 250 (166 + 84),

kopā 1551 (1074 + 477). Pēc fakultātēm: arch. — 23, filoz.-filol. — 53, inž. — 73,

ķīm. — 158, lauks. — 199, mātēm. — 66, mech. — 92, mcd. — 578, tauts. — 252,
teol. — 24, vet. mcd. — 33.

Zinātniskā darbā izrādījuši sekmes ikgadus daži no šiem absolventiem,

izpelnījoties attiecīgas godalgas: 1921./22. m. g. godalgoti 7 studenti,

1922/23. — 12, 1923./24. — 17, 1924./25.—9, 1925./26. - 15 un 1926./27. — 22,

kopā pavisam 82 studenti; no tiem 47 dabūjuši pirmās šķiras godalgas, 23 —

otrās un 12 atzinības atsauksmes.

Atstātas Universitātē sagatavoties zinātniskai darbībai laikā no 1919. g.

līdz 1928. g. pavasarim pavisam 34 personas, pēc fakultātēm: filoloģijas un

filozofijas 9, ķīmijas 4, lauksaimniecības 1, matēmatikas un dabas zinātņu 1,
mechanikas 2, medicīnas 6, tautsaimniecības un tiesību zinātņu 8, teoloģijas 2,
Veterinārmedicīnas 1. No šiem atstātajiem Universitātē jau ieņem jaunāko
mācības spēku amatus (priv. doc, lektori, asisitenti etc.) atsevišķās fakultātēs

10 personas (8 vīrieši + 2 sievietes).

Jāatzīmē arī, ka gandrīz katrā fakultātē pastāv attiecīgu studentu

zinātniski pulciņi.

Par studentu organizācijām jāizsakās ar atzinību. Tās netikvien audzina

un disciplinē studējošos sabiedriskajiem pienākumiem un tikumiem, bet arī

pienācīgi kārto un grupē lielo studentu masu. Pēc Latvijas Universitātes

satversmes 88.—93. § Universitātē pastāv visu studentu vēlēta Studentu

Padome (40 locekļi), augstākais studentu pašvaldības orgāns (88. §), kas

reprezentē studentus iekšējā un starptautiskajā dzīvē un aizstāv viņu intereses,

lemj par studentu materiālās un kultūrālās dzīves jautājumiem v. t. t. (90. §).
Faktiskie sasniegumi, izceļot tikai redzamos punktus vairāk, ir šādi: 1) dzīvi sakari
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ar ārzemju studentu organizācijām (Stud. Padome ir pilntiesīgs biedrs Starp-

tautiskajā stud. konfederācijā, Somijas-Igaunijas-Latvijas-Lietavas apvienībā

v. c, bez tam uztur sakarus ar daudzām citām studentu organizācijām, rīko

konferences, ekskursijas etc, izdod informācijas literātūru v. t. L); 2) studentu

nams (Rīgā, Valdemāra ielā 67b, pirkšanas cena Ls 120.000, tagad pilnīgi

izmaksāts); 3) studentu nama fonds un tālākie projekti šai sakarā (jaunlaiku

prasību piemērota nama celšanai 1927./28. m. g. beigās fondāir jau ap Ls 70.000);

4) studentu virtuve (dibināta ar American Relief Administration palīdzību,

pārcēlusies apgrozības paplašināšanai divas reizes, tagad atrodas 1. Vērmaņa

dārza paviljonā, ikdienas apkalpo ap 2000—3000 personas — arī privātas —

ar dienas apgrozījumu ap Ls 1500; virtuves bilance 1928. g. 1. jūlijā
Ls 97046,13, budžets 1928. g. — Ls 384.600); 5) grāmatnīca resp. grāmatu

un rakstāmlietu pārdotava un grāmatu izdevniecība (dibināta 1921. g., bilance

1928. g. 1. janv. — Ls 98872,42; līdz tam pašam laikam izdotas 36 zinātniskas

grāmatas); 6) stipendiju komisija, kas kopā ar mācības spēku pārstāvjiem

piespriež stipendijas un atsvabina no mācības maksas, un vēl citas komisijas.

Vērtīgi atzīmēt, ka Latvijas Universitātes Studentu Padomes netto budžets

1928. g. ir Ls 87145,66. Godam jāmin tālāk četri Universitātes kori (pēc

vecuma): Universitātes koris, Prezidiju konventa vīru koris, Dziesmu vara,

Sieviešu prezidiju konventa koris. Pēdējā laikā tiek noteikti cilāts jautājums

par sporta organizāciju visas Universitātes apmērā. Reģistrēto studentu

organizāciju, ievērojot lielo studentu skaitu, ir protams liels vairums:

1928. g. pavasara semestrī Universitātē skaitījās 25 korporācijas, no tām

19 vīriešu un 6 sieviešu, bez tampārējās organizācijas: 4 vienotnes, 2 konkordijas

un 60 dažādas citas studentu biedrības.

Mācības spēku sastāvs, pamazām komplektējoties un papildinoties,
sasniedzis pēdējos gados vairāk vai mazāk normālu stāvokli. Trūkumi resp.

neaizvietotas katedras rodas vecākiem darbiniekiem aizejot nāvē, vai arī no

grūtībām atrast atsevišķu speciālitātu pārstāvjus netikvien pie mums, bet

arī apkārtējās valstīs, it sevišķi ievērojot mūsu atalgojumu apmēru. Jaunu
katedru dibināšanu resp. vecu disciplīnu sazarošanos prasa mūsu dienu zinības

straujā attīstība gandrīz visās tās nozarēs. Latv. Universitātes attīstības

apmērus rāda mācības spēku pieaugums: 1919./20. m. g. bija 42 profesori,

82 docenti, 2 priv. docenti, 22 lektori un 37 asistenti, kopā 185 personas,

turpretim 1928. g. pavasarī — 73 profesori (no tiem 8 ārštata), 87 docenti

(no tiem 11 ārštata), 28 priv. docenti, 15 lektori, 3 prožektori un 112 asistenti,

kopā 318 personas (skaitlis ņemts avansējumus ieskaitot).

Nāve ir prasījusi šai laikā diezgan daudz upuru: miruši 2 goda biedri,

10 profesori, 7 docenti un 4 jaunākie mācības spēki.

lekšējā pārgrupēšanās mācības spēku sastāvā resp. akadēmiskie avan-

sējumi, lai gan darba apstākļi maz labvēlīgi (relatīvi zemie atalgojumi
un it sevišķi plašāku bibliotēku, laborātoriju v. 1.1. trūkums), notikusi samērā

īsā laikā pienācīgā skaitā. Piemēra dēļ avansējumi no docenta uz profesoru

nosprausto budžetu robežās apskatāmā laikā notikuši šādā apmērā (pēc

fakultātēm): arch. — 1, filol.-filoz. — 8, inž. zin. — 1, ķīm. — 3, lauks. — 2,
mat.-dab. zin. — 7, mech. — 3, medic — 6, tauts. un ties. zin. — 1, teol. — 2,
vet.-med. — 1, kopā 35 personas. Latvijas Universitātes doktora grādu, aiz-

stāvot šai Universitātē disertācijas, ieguvušas 23 personas, no tām 19 Latvijas
Universitātes mācības spēki un 4 pie Latv. Univ. nepiederošie: (pēc fakultātēm)
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filol.-filoz. — 3, inž. zin. — 1, kīm. — 2 (1 + 1), lauks. — I, matem. un dab.

zin. — 3 (2 + 1), medic. — 10 (9 + 1), teol. — 3 (2 + 1).

Zinātniskā darbība noritējusi gan ne visai vienmērīgi, bet rosīgi un dzīvi.

Nepilnu deviņu gadu laikā Latvijas Universitāte izdevusi 18 sējumus ~Latvijas
Universitātes Rakstu", kopskaitā 8024 lpp. Atsevišķas zinātniskas biedrības,
kurās aktīvu un vadošu dalību ņem Univ. pasniedzēji, publicējušas lielāku vai

mazāku skaitu speciālu izdevumu; patlaban vēl pastāvošo biedrību nosaukumi

ir šādi: Filologu biedrība, Filozofijas un reliģijas zinātņu biedrība, Latvijas

bioloģijas biedrība, L. U. Kanta biedrība, Matēmatikas un dabas zinātņu
fakultātes zinātniskā biedrība, Akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība un

Latvijas nacionālā intelektuālas kopdarbības komisija. Mācības spēku zinātnisko

darbu skaits (grāmatu un atsevišķu pētījumu zinātniskajos izdevumos un

žurnālos) sniedzas vairākos simtos. [Šo darbu saraksti līdz 1926./27.māc. g.

noslēgumam atrodami jau minētajos Latv. Univ. pārskatos. Atkārtotā kop-
savilkumā ar papildinājumiem (par vēlākajiem gadiem) tie tiks iespiesti

sagatavojamā Latv. Univ. 10 gadu vēsturē. Filol. un filoz. fakultāte izdevusi

bez tam atsevišķi savu mācības spēku zinātnisko darbu sarakstu par laiku

līdz 1925. gadam.] Darbi sarakstīti latviešu, vācu, franču, angju, latiņu un

grieķu valodā un iespiesti Latvijā un ārzemēs.

Mācības spēku zinātniskās darbības atzinīgai novērtēšanai piespriestas
Latv. kultūras fonda prēmijas, ko apskatāmā laikā resp. sākot ar to izsniegšanu,
t. i. 1923. gadu saņēmušas 15 personas: par 1923. g. — 1, 1924. g. — 4,
1925. g. — 3, 1926. g. — 3, 1927. g. — 4.

Par Latv. Univ. goda doktoriem ievēlētas 1924. g. — 13 personas,

1925. g. — 1, 1926. g. — 2, 1927. g. — 1, 1928. g. — 2, kopā līdz 1928. g.

pavasarim — 19 Latv. Univ. mācības spēki. Goda biedru Latv. Univ. patlaban
ir 13. Savkārt vairāki Latv. Univ. zinātnieki ievēlēti par korespondējošiem
biedriem dažās ārzemju zinātniskās biedrībās v. t.t., kā arī par Dr. h. c. ārzemju
universitātēs.

Blakus abstrakti teorētiskai pētīšanai ir gājis dažādo zinātnisko palīg-
institūtu organizēšanas darbs; šiem institūtiem v. t. t. ir daudzos gadījumos

pat dubults uzdevums: tiem no vienas puses jādara iespējami zinātniskie

pētījumi tādās disciplīnās, kur nepieciešamas šādas palīgiestādes, p. p.

ķīmijā, technikā, agronomijā v. t. 1., no otras puses tiem jāapkalpo
daudzos gadījumos dažādu izmēģināšanas institūtu, staciju etc. veidā valsts

un dažādu privātu organizāciju un personu prasības un vajadzības. Pārskatot

šo institūtu v. 1.1. sarakstu, var pārliecināties par darba apmēru un organizāto-
riskās izbūves intensīvitāti. Patlaban atsevišķās fakultātēs resp. to pārziņā
skaitās daudzi kabineti, institūti, laborātorijas, stacijas v. 1.1.

Beidzot jāskar trešais no augšā minētajiem nodalījumiem: par materiālo

vērtību pieaugumu resp. rašanos Latvijas Universitātē. Ja dzird dažreiz

izteiktus pārmetumus, ka Universitāte maksājot valstij pārāk dārgi, ka tā

patērējot pārāk lielu tautas mantas daļu, tad jāaizrāda, ka šis pārmetums
allaž dibināts uz pārpratumu: nav vērā ņemts tas materiālo vērtību pieaugums,
kas — nemaz nerunājot par garīgajām vērtībām — tiek tautai un valstij
uzkrāts resp. atdots atpakaļ. Vajaga salīdzināt Latvijas Universitātes iesākumā

divu toreizējo namu tukšās sienas (arī bij. Rīgas politechnikas bibliotēka,
kā zināms, tika savā laikā evakuēta; atpakaļ tā vēl nav dabūta) ar pašreizējo
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stāvokli, lai pārliecinātos par izteiktā apgalvojuma pareizību. Patlaban

Latvijas Universitātes darbība norit šādās, tai vai citiem valsts resoriem

vai Rīgas pašvaldībai piederošās ēkās un iestādēs: Raiņa bulv. 19, Kronvalda

bulv. 1, 4 un 9, Baznīcas ielā 5, Alberta ielā 10, Kandavas ielā 2, Pernavas

ielā 19, Maskavas ielā 74, Bruņinieku ielā 5, Pilsoņu ielā 13, bez tam ārpus
Rīgas: Vecaucē, Rāmavā, Lielaucē un Kleistu muižā.

Visās šais ēkās un fermās atrodas liels skaits vairāk vai mazāk pilnīgi
iekārtotu auditoriju, laborātoriju, institūtu, kabinetu v. 1.1. ar pienācīgu
inventāru, kura kopvērtība sasniedz ļoti solidas sumas. Sevišķi jāpiemin vēl

Universitātes centrālā un fakultātu bibliotēkas, kas visas radītas pilnīgi no

jauna, pat tādās zinību notarēs, par kurām agrāk Rīgā netika domāts.

1927./28. māc.g. noslēdzot, Latv. Univ. Centrālajā bibliotēkā atradās (noapaļotos
skaitļos) apm. 70.000numuru grāmatu un 350 numuru tekošo zinātnisko žurnālu;
fakultātu bibliotēkās (noapaļ. skaitļos): arch. — apm. 4000 num., filol. un

filoz. — 20.000 num., inž. zin. fak. — 4500 num., ķīm. fak. — 7800 num.,

lauks. fak. —12.000 num., mat. un dab. zin. fak. — 10.000num., mech.— 2800 n.,

mcd. — 8500 num., tauts. un ties. zin. — 12.000 num., teol. — 9000, vet.-

med. — 2000, kopā apm. 92.600 numuru.

Šo vērtību vairošanā, ko radījuši valsts līdzekļi resp. augstāko valsts

iestāžu godam atzīmējamā labvēlība un Universitātes darbinieku neatlaidīgais
darbs, sāk ņemt dalību, it sevišķi pēdējā laikā, arī dažādi labvēļi ārzemēs un

mūsu plašākās sabiedrības pārstāvji. Ar sirsnīgu pateicību pieminot ziedotājus

(p.p. lielākus grāmatu dāvinājumus bibliotēkai no Anglijas, Francijas Izgl.
min., Modenas akad., Padovas univ., Oslo univ., Berlines zin. akad., Ņu-
jorkas publ. bibl. v. c, bez tam dažas stipendijas v. c. dāvinājumus), īpaši

jāizceļ Kr. Morberga dāvinājums, kas Latvijas Universitātei ir ne tikai liels

materiāls ieguvums, bet arī morālisks gandarījums par paveikto darbu.

Latvijas Konservātorija.

1919. g. vasarā Latvijas valdība ierosināja jautājumu par Latvijas

Konservātorijas dibināšanu. Ministru Kabineta ieceltais pirmais un arī

līdzšinējais Konservātorijas rektors profesors Jāzeps Vītols organizēja

Konservātorijas padomi, kuras pirmajā sēdē 1919. g. 9. septembrī piedalījās
visi tās 9 locekļi: prof. J. Vītols, N. Allunans, A. Bēnefeldte, A. Ozoliņš,
P. Jurjans, J. Lazdiņš, B. Rogge, 0. Žubītis un P. Šuberts. Konservātorijai
tika ierādītas telpas Krišjāņa Barona ielā N° 1, kurās jau 1919. g. septembra
beigās notiek uzņemšanas eksāmeni. Mācības pirmo pusgadu uzsāk ar

12 pedagogiem un 150 audzēkņiem; otrā pusgadā mācības spēku skaits pieaug
līdz 33 un audzēkņu skaits līdz 360. Pedagogu skaits Konservātorijas pastāvē-
šanas laikā pieaudzis un nostabilizējies uz 41, audzēkņu skaits pēdējā.

1927./28., māc. gadā sasniedz 372. Konservātorija arvienu centusies saistīt kā

mācības spēkus arī ievērojamākos sveštautiešus. Audzēkņu skaita procen-

tuālais sastāvs pēc tautībām šāds: 296 latvieši (80%), 34 žīdi (9%), 22 vācieši

(5,9%), 10 krievi (3%), 6 leiši, 2 poļi, 1 igaunis un 1 cittautietis. Vislielākais

audzēkņu skaits — klavieru klasēs (gandrīz puse no visa audzēkņu skaita), tad

dziedāšanas klasēs (apm. i/6), stīgu instrumentu klasēs (apm. J /8)> orķestra
instrumentu klasēs (apm. i/ 10) v. t. t.

Konservātorijas satversme pieņemta Saeimā 1923. g. 12. novembrī.
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Sākot ar 1921.122. māc. gadu Konscrvātorija sarīko audzēkņu priekš-
nesumu vakarus. Līdz 1927./28. m. g. beigām sarīkoti 73 slēgti, 70 publiski

vakari, 10 simfoniskā orķestra vakari, viena operas izrāde Nacionālajā operā,
komponistu V. d' Indy, A. Glazunova, M. Šilingsa un K. Šimanovska sumināšanas

vakari,. 5 kamermūzikas vakari, rektora prof. J. Vītola, prof. J. Jurjana un

prof. P. Sakša jubilejas vakari, Bēthovena, Grīga Šuberta piemiņas
vakari un 2 operas ansambļa vakari.

Konservātorija sākot ar pirmo pastāvēšanas gadu sarīkojusi kamermūzikas

vakaru ciklus. Pavisam sarīkots 51 kamermūzikas vakars, kuru programu

izpildīja Konservātorijas stīgu kvartets ar ārzemnieku un šejienes solistu pie-
dalīšanos.

Konservātoriju uztur valsts, nelielu pabalstu sniedz Konservātorijai
Kultūras Fonds apdāvināto un trūcīgo audzēkņu stipendijām. lenākumus no

audzēkņu vakariem ieskaita speciālos līdzekļos Konservātorijas vajadzībām.

Kā prorektori darbojušies: prof. Pavuls Jurjans, prof. Pauls Jozuus un

tagadējais prorektors prof. Pauls Šuberts.

Konservātorijas padome noturējusi 106 sēdes un dekānu padome 124 sēdes.

Konservātorijas pirmais absolvents bija vijolnieks Arvedš Norītis, kas

beidza kursu 1920./21. m. gadā.

Līdz šim Konservātoriju beiguši: kompozīcijas teorijas klasē — 14,

ērģeles — 6, klavieres — 59, dziedāšanā — 42, vijolē — 9, čello — 3, pūšamos
instrumentos — 11 un obligātoriskos teorētiskos priekšmetos — 2 audzēkņi,

kopā 153 audzēkņu.

Konservātorijas programā ietilpst šādi priekšmeti:

Kompozīcijas teorija (speciālā harmonija, kontrāpunkts, fuga, 3 formu

klases, praktiskā kompozīcija, partitūras lasīšana, speciālā instrūmentācija,

diriģentu klase) — prof. J. Vītols, vec. docents A. Ābele, vec. doc. J. Mediņš,
E. Kupers; ērģeles — prof. P. Jozuus; klavieres — prof. A. Dauguls, vec. doc.

L. Goman, vec. doc. N. Kārkliņ, vec. doc. B. Rogge, prof. A. Sokolovski un

prof. P. Šuberts; dziedāšana — vec. doc. A. Bēnefeldt, prof. P. Jurjans,
F. Korrado, prof. P. Sakss; vijole — prof. A. Jungs, vec. doc. A. Mecs;
čello — vec. doc. A. Ozoliņš; kontrabass — vec. doc. N. Kreicbergs; arfa — vec.

doc. E. Ungern dc Horn; fleite — vec. doc. J. Neimans; oboja un angļu

radziņš — vec. doc. G. Varneke; klarnete — doc. 0. Bolms; fagots — doc.

A. Kondrašovs; trompēte — doc. A. Jermolovs; mežrags — prof. J. Jurjans;
bazūne un tuba — vec. doc. K. Freidenfelds; sitamie instrumenti — vec. doc.

V. Lazda; obligātoriskie teorijas priekšmeti (elementārā teorija, I, II un 111 sol-

fedžo, harmonija, enciklopēdija, instrūmentācija) — prof. M. Guben, vec. doc.

E. Francman, prof. J. Kārkliņš; mūzikas vēsture — prof. J. Kārkliņš;
estētika — Dr. phil. M. Bite; obligātoriskas klavieres — vec. docenti V. Asser,
E. Goldman-Elverfeldt, A. Jung, O. Sīverss; orķestra un stīgu ansambļa
klases — prof. A. Jungs; kora klase — prof. P. Jozuus; pūšamo instrumentu

ansambļa klase — prof. J. Jurjans; operas klase — rež. D. Arbeņins; itāliešu

valoda — M. Reimer; plastika — E. Freijvald un F. Ertner; deklamācija un

grims — K. Linde.

Konservātorijas goda biedri: Andrējs Jurjans, Alfrēds Kalniņš un prof.

Jāzeps Vītols.
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Latvijas Mākslas Akadēmija.
1921. gads uzskatāms kā pirmais Akadēmijas darbības gads, kad nodi-

bināta Akadēmijas padome un iesākās mācību pasniegšana. Ar 1921. g. 1. febru-

āri saistīti Akadēmijā 3 mākslas profesori un 2 docenti, 1 profesors zināt-

niskos priekšmetos un no 1. marta pieņemts inspektors. No šiem mācības

spēkiem sastādījās Akadēmijas padome. Akadēmijas kancleja sāka darboties

1921. g. 24. martā. Audzēkņu pieteikšanās sākās 1921. g. jūnijā. Pieteicās

pavisam 314 personas, no kurām pēc pārbaudījumiem varēja uzņemt 212.

lestājās faktiski 192 personas.

Akadēmijas oficiālā atklāšana, piedaloties izglītības ministram

A. Daugem, notika 1921. gada 12. oktobrī. Mācības iesākās ar nākošo dienu

zīmēšanā [1) nedzīvas dabas, 2) ģipša ornamenta un maskas, 3) ģipša galvas,
4) ģipša figūras, 5) dzīvas galvas, 6) dzīvas figūras, 7) akta klasēs] un glez-
nošanā [1) nedzīvas dabas, 2) portrejas un 3) akta klasēs]. Bez tam iesāka

priekšdarbus 1) figūrālā, 2) dabasskatu, 3) tēlniecības un 4) dekorātīvās mākslas

meistardarbnīcās.

1922. gadā atvērta lietišķās tēlniecības darbnīca, kas iesāka ar dekoratīvo

tēlniecību, kokā griešanu un metāla kaldināšanu. Šai gadā Akadēmijas pa-

dome izstrādāja Akadēmijas satversmes projektu, ko Ministru Kabinets pie-

ņēma un publicēja 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā. Bez tam 1922. gadā no-

dibināta grafiskā darbnīca un tai iegādātas litogrāfiju un ofortu preses, kā arī

ievadīti priekšdarbi keramiskās darbnīcas iekārtošanai, kas galīgi atvērta tikai

1924. gadā.

Tagad Akadēmija aptver zemāk minētās darbnīcas un klases.

a) Meistardarbnīcas:

1. Figūrālā, profesora J. R. Tillberga vadībā;
2. Dabasskatu, profesora V. Purvīša vadībā;
3. Grafiskā, ~

R. Zarriņa
~

4. Tēlniecības
~

K. Rončevska
~

5. Dekoratīvā, ~ J. Kugas
~

6. Lietišķās tēlniecības, docenta B. Dzeņa vadībā;
7. Keramiskā, docenta R. Pelšes vadībā.

b) Vispārīgās mākslas klases:

I kurss — a) nedzīvas dabas zīmēšana, L. Liberta vadībā;

b) ģipša ornamentu, masku un galvu zīmēšana, K. Miesnieka

vadībā;

II kurss — a) nedzīvas dabas gleznošana, K. Übāna vadībā;

b) dzīvas galvas zīmēšana, E. Vītola vadībā;
111 kurss

— a) portreju gleznošana, V. Tonēs vadībā;

b) ģipša un dzīvas figūras zīmēšana, H. Grīnberga vadībā;
IV kurss — a) akta gleznošana, G. Eliasa vadībā;

b) akta zīmēšana, K. Brencēna vadībā.

c) Zinātniskos priekšmetos:

1. Mākslas un kultūras vēsturē, vec. doc. B. Vippers;
2. Plastiskā anatomijā, vec. doc. J. Prīmanis;
3. Stilu mācībā, perspektīvā, ēnu teorijā, rasēšanā,

prof. P. Fedders;
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4. Tēlojošā ģeometrijā un fiz.-matēmatikā, lektors Z. Landavs;
5. Latv. etnogrāfijā un ornamentā, prof. R. Zarriņš;
6. Literātūras vēsturē, docents T. Zeiferts;
7. Zimēšanas metodikā, doc. G. Šķilters;
8. Technoloģijā, docents R. Pelše.

Mācības spēku sastāvs. 1921./22. gadā bija 5 profesori, 2 docenti,
I lektors. 1922./23. gadā 4 profesori, 4 docenti, 6 klašu vadītāji un lektori,
3 techniskie mācības spēki, kamēr 1927./28. m. gadā 5 profesori, 7 docenti,
II klašu vadītāji un lektori un 6 techniskie mācības spēki.

Audzēkņu kopskaits. 1921./22. mācības gada beigu semestrī bija 182,
bet 1927./28. m. g. 267. 1927./28. m. g. audzēkņu sastāvs pēc tautībām bija
228 latvieši, 11 vācieši, 11 krievi, 9 žīdi, 2 leiši, 2 poļi, 2 baltkrievi, 1 anglis
un 1 osetins.

Akadēmiju tās pastāvēšanas laika beiguši: 1925. gadā: 2 tēlnieki-

mākslinieki, 1 gleznotājs mākslinieks; 1926. gadā: 10 gleznotāji mākslinieki;
1927. gadā: 2 tēlnieki mākslinieki un 1 brīvklausītājs dabasskatu meistar-

darbnīcu bez diploma un tiesībām.

Valsts ieņēmumu un izdevumu kopsumas atsevišķos budžeta gados:

leņēmumi: Izdevumi:

1921./22. b. g.. ..
Ls 6150,77 Ls 51954,66

1922./23.
„„...„

5175,78
„

106604,67
1923./24.

„„...„
14754,88

„
144742,49

1924./25.
„„...„ 17114,82 „ 162327,82

1925./26.
„„...„

24430,68 „ 241142,20
1926./27.

„„...„
28600,80 „ 257562,33

1927./28.
„„...„

29533,50
„

269068,48

1928. g. 1. aprīlī inventāra un mācības līdzekļu vērtība Ls 63137,70, biblio-

tēkā vairāk par 3000 sējumu — Ls 50568,32 vērtībā, visa inventāra kopvērtība
Ls 113706,02.

Latvijas Valsts Mākslas Muzejs.

Muzejs nodibināts 1920. g. 15. martā saskaņā ar toreizējā izglītības
ministra K. Kasparsona rīkojumu. Par muzeja pārzini un direktoru kopš dibi-

nāšanas dienas iecelts tēlnieks Burkards Dzenis. Viņa palīgs no 1920.—1925. g.

gleznotājs Konrāds Übāns. Pirmajā laikā muzeja darbības mērķus un apjomu no-

teica 1920. g. izdotie noteikumi, kuru robežās darbojoties muzejs paguva prak-
tiski nostiprināties un darīt sabiedrībai pieejamus savas darbības rezultātus —

sākot ar 1922. g. 27. maiju, kad tas atklāts. 1924. g. 7. novembrī izsludināts

Saeimas pieņemtais likums par Valsts Mākslas Muzeju. Saskaņā ar šo likumu

mākslas darbu iegūšana muzejam uzticēta speciālai lietpratēju komisijai, kurā

ieiet muzeja direktors kā priekšsēdētājs, viens Mākslas Akadēmijas un viens

izglītības ministra iecelts pārstāvis. Visus pirkumus Muzejam galīgā veidā ap-

stiprina izglītības ministrs.

Līdz 1928. g. 1. aprīlim, ar kādu laiku arī slēgts šis darbības pārskats,

Muzejam iegūti un viņā izstādīti: 1) 568 latviešu un cittautu glezniecības

grafikas un dekoratīvās mākslas darbi, kopsumā par Ls 146.722,30; 2) 293 tēl-

niecības un lietišķās mākslas darbi, kopā par Ls 96.346,78. Tā tad kopā
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861 mākslas darbs, kopvērtībā par Ls 243.069,08. Muzeja bibliotēkā ietilpst
474 grāmatas, kopvērtībā par Ls 5.032,—.

Muzejs saņēmis arī vērtīgus dāvinājumus, kurus pa lielākai tiesai ziedo-

juši ārzemēs dzīvojošie latvieši: E. Strēlnieks — Šanghajā, Valdmaņu dzimta —

turpat, J. E. Ozoliņš, P. Zālītis—Šanghajā, M. Grosvalda kdze — Rīgā, L. Pērles

kdze — Aumestros, D. Tovbins — Krievijā, E. Viiralts — Igaunijā, A. Dom-

brovskis — Rīgā, Dr. Apiņš — Valmierā, daži anonimi, Elli Rozentāl, latviešu

literātu un māksi, biedr. Maskavā, P. Kazaks, kons. Heimans v. c.

No pārējiem paveiktiem darbiem atzīmējami: 1) 1924. g. izlaistā vien-

krāsainu atklātņu sērija, sastāvoša no 23 muzeja labāko darbu reprodukcijām,

iespiestām 57.270 eksemplāros. 2) 1926. g. izdotais 3.000 eksemplāros 5 lokšņu
lielais,, Vadonis pa Latvijas valsts mākslas muzeju", kurā ievietots pārskats par

Muzeja, latviešu glezniecības, tēlniecības, dekoratīvās mākslas attīstību, kā arī

sniegti mākslas literātūras, sīki muzeja darbu apraksti, mākslinieku biogrāfijas
un 16 Muzeja priekšmetu reprodukcijas. Kā atklātnes, tā arī,,Vadonis" domāti

kā populāri mākslas propagandas izdevumi.

Ar Muzeja direkcijas ierosinājumu 1923., 1924. un 1925. gadā Muzeja
telpās sarīkotas: 1 ceļojošā mākslas izstāde, Rūdolfa Pērles, Ādama Alkšņa
un Jāzepa Grosvalda atstāto darbu un piemiņas izstādes, tālāk vesela virkne

gan grupu, gan atsevišķu mākslinieku darbu izstādes. No pārējām minētā

laikā sarīkotām izstādēm atzīmējamas Ed. Paegļa rīkotās I un II lietiskās

mākslas, Latvju teātra biedrības rīkotā teātra muzeja un Rīgas filatēlistu

biedrības filatēlijas izstādes.

Muzeja apmeklētāju skaits svārstās no 12—16.000 personu gadā, pie kam

apmeklētājos ietilpst prāvs skaits ārzemnieku.

Valsts Vēsturiskais Muzejs.

Muzeja pasākums stāv ciešā sakarā ar Rīgas Latviešu Biedrības nodibi-

nāšanos 1868. g., t. i. ar latviešu tautas tagad tā dēvēto ~tautisko laikmetu".

Drīz tad biedrībā nodibinājās ~Zinību Komisija", un tai radās archeo-

loģisku, etnogrāfisku un numismatisku mantu krātuve. 1894. 95. gadā tapa
izrīkotas veselas ekspedīcijas visā Latvijā, un nākamā 1896. gadā ar savāktām

mantām atklāta ~etnogrāfiska izstāde" Viskrievijas archeoloģiska kongresa
gadījumā, kas notika Rīgā. Radās tūdaļ arī ciešs nodoms pēc tam celt īpašu
muzeja ēku. Vāca ziedojumus, ko galu galā sanāca pie 130.000 rbļ gan

graudā, gan naudā. Šai laikā latviešu tautā sāka ieplūst pazīstamais inter-

nacionālisms sociālisma veidā. ~Tautisko lietu" sāka pulgot un savāktās tau-

tiski etnogrāfiskās mantas dēvēt par ~vecām grabažām un kankariem". Šīs

t. s. ~jaunās strāvas" ļaunā apgaismojumā tautiskie centieni kļuva bālāki,

un Rīgas Latviešu Biedrība, latviešu tautisko centienu ~māmuļa", tapa
izdēvēta par palamas vārdu. Tomēr Rīgas Latviešu Biedrība ierīkoja

„etnogrāfisko muzeju" biedrības namā pašā, cik telpas to atļāva, un

sākot ar 1905. gada 5. oktobra dienu tas kļuva pieejams publikai. Bet

taisni šais dienās Rīgā sāka norisināties 1905. gada revolūcija jaunās strāvas

rīkojumā. ~Māmuļu" un visas tās iestādes, skaitā 14, un tā arī etnogrāfisko

muzeju nolika zem boikota. Tas tomēr muzejam nekļuva par traucēkli. Dienu

pa dienai, divi reiz nedēļā, publikai klāstoties acu priekšā sakarā ar mutiskiem

paskaidrojumiem, muzejā sakopotās tautiskās mantas pašas lauza sev ceļu



ar savu dziļo vēsturiski latvisko kultūras vērtību. Ne ilgi, tad šī atziņa iemie-

sojās plašāki. Beidzot pat , jaunā strāva", no 1905. g. kļūmīgā ieskata atžil-

busi, obligātoriski pieteica savām arodnieciskām biedrībām ekskursiju kārtā

iet grupās uz etnogrāfisko muzeju. Latviešu tautā bija radusies jauna, līdz tam

neapjausta atziņa, t. i. par savas pašas tautisko senkultūru. To pauda muzejā
skatāmās archeoloģiskās un etnogrāfiskās mantas, pastiprinātas ar neatlaidīgiem
paskaidrojumiem. Ar to sedzās muzeja galīgie mērķi. Rīgas Latviešu Biedrība

atausa jaunā sparā par ~tautisko lietu", un 1914. g. vasarā ar sajūsmu ķērās
pie sen jau kamēr pacerētā ~muzeja nama" būves: bija būt celtnei pēc plāna
par 240.000 zelta rubļu izdevumos. Jau raka pamatus, pagraba telpas,
pieveda visādu materiālu, kad piepeši uznāca pasaules karš. Viss palika
stāvam, kur bijis. Muzeja krājumiem 1916. g., tuvojoties vācu karaspēka

okupācijai, nācās paslēpties R. L. B. nama pagrabos, aiz maskēti aizmūrētām

sienām. Pēc kādiem mēnešiem visas mantības gan izvācās atkal dienas

gaismā, bet nu notika, ka Rīgā uzmetās komunisti par noteicošo varu. Tie,
sekodami savai komunisma idejai, visu dzīrās vākt vienkopus, komunizēt.

Bet vel tikai savas varas pašās pēdējās dienās, patlaban kā raujot muzeja mantas

no R. L. B. telpām ārā, tos šai darbā pārsteidza Rīgas atkarotāji, un tie bēgšus
aizbēdza no Rīgas, visu pamezdami vēja vaļā, tā arī muzeja mantas — gan
R. L. Biedrībā, gan telpās, kurp tale kā vāca, vai pat ārpus tam. Vienīgi prāvie
numismatiskie krājumi bija palikuši lielinieku acīm paslēpti, noglabāti I Vidze-

mes kreditbiedrībā. Tomēr arī pārējās mantas tūdaļ tapa kārtīgi piekoptas aiz

atslēgām, izņemot kādas vitrines, kam stikli pēc radās izgriezti. Bermonta

traucēklis pagāja muzejam secen bez sevišķām trauksmēm, izņemot, ka kāda

viņu granāta iekrita muzeja mantu starpā, kas tomēr nesprāga.

1920. g. sākumā R. L. B. etnogrāfiskiem krājumiem, tagad atkal pilnīgi
izjauktiem un paklaidētiem, kauču drošumā piekoptiem, radās galīgā aizgādība
no Latvijas valsts puses. Muzeja krājumus līdz ar visu inventāru R. L. B.

nodeva valsts rīcībā, tomēr īpašuma tiesības joprojām paturēdama sev. Valsts

muzejam ierādīja telpas Rīgas senā vācu bruņniecības ordeņa pils augšstāva
3 istabās, kur pagaidām novietoties. Drīz tad nāca klāt vēl 3 telpas, un muzeju

varēja sākt no jauna iekārtot. Tapa asignēti naudas līdzekļi un nosacīts dar-

binieku štats. Muzejs atkopās. Izrādījās, ka, izņemot dažkārtīgus stiprākus

bojājumus pie mantām un inventāra, nekas īsti nebija gājis zudumā. Bojājumi
tomēr bija radušies netikvien aiz kapa laika pārciestām klizmām; arī jau agrāk,
ilgajos krājuma gados, mantības bija cilātas un vadātas pa dažādām nolik-

tavām un pieliekamām telpām, bet katra pārkravāšana parasti savienota

ar bojājumiem.

Joprojām Latvijas Valsts Muzejam sniedza līdzekļus netikvien izkopties,
bet jo vairāk vēl — papildināties. Latviešu tautas kultūras mantas, archeolo-

ģiskas, tiklab kā etnogrāfiskas, bija no jauna vācamas kopā pastiprinātā mērā,

kamēr vēl laiks — nav pamazām, bet totiesu neglābjami aizzudušas projām no

zemes klēpja vai tautas rokām. Tās visas tādas mantas, kas spējīgas latviešu

tautai ieriest goda vietu visu citu vēsturīgu kultūras tautu rindā. Bija būt

~Valsts Etnogrāfiskam Muzejam" — to vēlāk, 1924. gadā pārdēvējot par

~Valsts Vēsturisko Muzeju" —,
šī vārda pilnā nozīmē. Muzeja pieaugumu

Latvijas valsts aizgādībā lai apgaismo šādi dati.

Rīgas Latviešu Biedrībā pastāvīgs muzeja darbinieks, muzeju 1905. g.

atverot un tā līdz pat 1920. g. bija tikai 1 persona — pārzinis ar sievieti
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uzkopēju. Lielniecisma starplaikā par muzeja pārzini iecēla kādu sievieti

lielinieci ar agrāko pārzini kā ekspertu". Valsts štatā darbinieku skaits

vispirms bija 3 personas: pārzinis (no 1924. g. direktors), darbvedis un

preparātore, un bez tam apkalpotāja. Nākamos gados darbinieku skaits

pieauga pakāpeniski līdz 7 darbiniekiem un 3 apkalpotājām 1928. g.

R. L. Biedrībā muzejam bija ierādītas 3 telpas mantību izstādei, vienai

no tām vēlāk samazinoties, biedrības namam 1909. g. nodegot (muzejam no

tā maz ko ciešot). Valsts līdz šim izstādāmās telpas pakāpeniski pavairojusi

līdz 16, bez tam ar 6 dažādām blakus telpām noliktavām un saimniecībai.

R. L. Biedrībā muzeja gada budžets 1902. g., mantību sakārtošanu uzsākot,

bija 300 zelta rubļu, vēlāk to pavairojot līdz 420 rubļu. Turpretim valsts asig-

nējums muzeja vajadzībām jau 1920. g. sasniedza 187.464 Latvijas rubļu jeb
3749 latu lielu sumu, vai pa pirmajiem 3 gadiem (1920.—1922.) — kopā

1.716.510 Latvijas rubļu jeb 34.336 latu. Turpmākiem gadiem budžets pie-

auga no 24.479 latiem 1923. g līdz 49.890 latu 1928. g. vai kopsumā Ls 221.080,

kas kopskaitā no 1920. g. — 1928. g. dod Ls 255.410 lielu sumu.

R. L. Biedrības inventārs, ar kādu muzejs pilī pārvācās, bija:
1) stiklotu skapju. . .

38 metru tekoša garuma gar grīdu

2) vitriņu un pulšu .
53

~ ~
„ „

Kopā. .
91 metrs tekoša garumagar grīdu.

Pieaugums valsts līdzekļiem:

1) stikloti skapji ....320 metri tekoša garuma gar grīdu

2) vitrines 26
~ ~ „ ~ „

Kopā valsts skapju un vitriņu 346 metri tekoša garuma gar grīdu.

R. L. Biedrības izstādāmā kārtībā bija priekšmeti:

1) etnogrāfisku 1406 gabali
2) archeoloģisku 1398

„

3) numismatisku. 8133
„

Kopā. .10937 gabali.

Valsts līdzekļiem sākot no 1920.—1928. g. vasaras mēnešiem pienācis

klāt, mantības gan uz vietas pērkot, gan izdarot ekskursijas dažādos Latvijas
apvidos, vai arī pa daļai saņemot piešķirtus no Pieminekļu valdes (sevišķi
archeoloģiskas un numismatiskas mantas):

1) etnogrāfisku priekšmetu 11.106 gabalu

2) archeoloģisku „

6.000
„

3) numismatisku
~ .......

12.517
~

4) grāmatas, arodnieciska satura
....

1.276 eks.

Kopā. . .
30.899 priekšmetu.

Še klāt vēl pieskaitāmas fotogrāfa Rieksta etnogrāfiska, keramiska vai

arī archeoloģiska kolekcija, kopā 416 priekšmetu.

Tādā kārtā muzejā sakopoto mantību skaits patlaban šāds, skapjus un

vitrines neieskaitot:

Tieši valsts mantu 30.899 priekšmetu

Rīgas Latv. Biedrības 10.937
~

Fotogrāfa Rieksta
.

416
~

Kopā. .
42.252 priekšmetu.



Bez tam vēl nāktos te pieskaitīt mantības, sevišķi R. L. B. īpašuma, kas

nav vēl reģistrējamas pirms izlabošanas. Apaļā sumā viss mantību kopskaits

apskaitāms uz 43.000 priekšmetu.

Muzeja apmeklētājus rāda šādi skaitļi:

Rīgas Latviešu Biedrībā ieeja muzejā bija pret maksu. No 1905. g.
5. oktobpa līdz 1915. g. 17. jūnijam, kad muzeju novietoja pagrabos izjauktā
veidā, apmeklētāju kopskaitā bija 16.076 personas. Valsts Vēsturiskā Muzejā,
ar bezmaksas ieeju, apmeklētāju bijis no 1920.—1928. g. augustam 116.214 per-
sonu. Tādā kārtā viss Muzeja apmeklētāju kopskaits no 1905. g. rudens līdz

1928. g. vasarai 132.290 personas. Šie tūkstoti ļaužu ar maz izņēmumiem
izgājuši no Muzeja telpām ar dziļu pārliecību par latviešu tautas kultūras

veiksmi tā tālā senatnē, kā tuvākā pagātnē, jo Valsts Vēsturiskais Muzejs
to paustin paudis.

Bet vienas lietas Muzejam kā trūkušas, tā ir vēl joprojām trūkst —

Muzejam nav vēl ne puse tik daudz telpu, cik tam vajadzētu sakarā ar savākto

mantību daudzumu, kuru lielai daļai trūkst vietas, kur izstādīt.

Galā tad piespraužams norādījums uz Rīgas Latviešu Biedrības 1914. g.
tik rosi un ar sajūsmu iesākto pasākumu — celt muzejam īpašu celtni. Valsts

tagad glabā savā aizgādībā visas R. L. B. etnogrāfiskā muzeja mantas, tās

pārņemdama savā paspārnē: nākas valstij tagad pārņemt savā rīcībā arī

pacerēto muzeja celtni. Būtu jāpaceļas tuvā nākotnē muzeja pilij.

Valsts Vēsturiskā Muzeja direktors ir M. Šiliņš.

Valsts Archīvs.

Neviena kulturāla tauta negrib pasīvi vērot savu dzīves gaitu un atzīt

par sevi nenovēršamo likteņa varu, bet visas grib pašas, pēc iespējas, veidot

savu dzīvi un novērst tās trūkumus un ļaunumus. Tāpēc visas kulturālās

tautas cenšas saprast savu dzīves gaitu, paredzēt vismaz tuvāko nākotni, jo
katra apzinīga politika balstās uz tagadnes izpratnes un nākotnes paredzēšanu.
Visas kultūras tautas tāpēc piegriež lielu vērību savai vēsturei un cenšas to

attēlot pēc iespējas objektīvi, lai varētu pareizi uztvert tagadnes un nākotnes

notikumu cēloņus un notikumu gaitas virzienus. Tāpēc viņas arī piegriež

sevišķu vērību savās pagātnes liecībām, dažādiem vēsturiskiem dokumentiem,
krāj tos archīvos un vērtē pat augstāk par naudu.

Arī Latvijas valsts jau savas pastāvēšanas pirmajās dienās sāka rūpēties
par Latvijas vēstures avotu krāšanu un pienācīgu uzglabāšanu, nodibinot

šim nolūkam Valsts Archīvu.

Tas pastāv no 1919. g. 1. sept. Līdz 1924. g. 7. novembrim viņš saucās

par Valsts Vēsturisko Archīvu. Archīvu dibināja Izglītības m-jas Archīvu,
bibliotēku un muzeju nodaļa.

Valsts Archīvs sastāv galvenā kārtā no bijušo tagadējā Latvijas teritorijā
valdības iestāžu archīviem un dažu pašvaldības iestāžu archīviem.

1915. g. valdības iestāžu archīvus pavēlēja evakuēt uz vietām, kas nav

apdraudētas no kapa gaitām. Visus archīvus evakuēja. Tikai dažu iestāžu archīvi

vai to daļas palika uz vietas un valdību maiņu laikā bija atstāti bez

uzraudzības likteņa varā. Daži no šiem archīviem šai laikā stipri cieta, pa daļai
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vai pat pavisam tika iznīcināti. Vācu okupācijas valdība gan jau domāja par
atstāto archīvu apsargāšanu un sakārtošanu; tā arī bija nodomājusi reevakuēt

visus archīvus, kas bija aizvesti uz Tērbatu. Archīvu reevakuācija gan nenotika,
bet 1918. g. 30. novembrī Rīgā bez uzraudzības pamesto archīvu savākšanai

vienkopus un to nokārtošanai uz 6 mēnešiem iecēla archīvāru, kam vajadzēja
darboties Rīgas pilsētas archīvāra uzraudzībā un saņemt arī algu no pilsētas.
Šai laikā archīvu kārtošanas darbs turpinājās arī lielinieku varas laikā. Lie-

linieki iecēla par Rīgas bibliotēku un archīvu pārzinātāju bibliofilu J. Misiņu.

Misiņš, lai sekmētu atstāto archīvu kārtošanas darbus, iecēla jau pastāvošam
archīvāram vienupalīgu. Pēc lielinieku aiziešanas bijušo valdības iestāžu archīvu

pārzināšanu un kārtošanu uzņēmās Izglītības ministrija, un 1919. g. 1. septembrī
dibināja Valsts vēsturisko archīvu. Par archīva pārzini iecēla Jāni Krūgeru
(Krodznieku). Vecie darbinieki, kas līdz šim jau strādāja garpārņemto materiālu

kārtošanu, līdz oktobrim saņēma algu vēl no Rīgas pilsētas, bet pēc
tam no valsts vēsturiskā archīva. Archīva darbinieku skaitu palielināja.
1919. g. decembrī archīvā strādāja jau 9 personas, bet no 1920. g. 1. aprīļa
darbinieku skaitlis palielināts līdz tagadējam darbinieku sastāvam. Pašlaik

archīvā strādā 15 archīva darbinieki, 1 darbvedis un 4 apkalpotāji.

Valsts Archīvam nodoto archīvu materiālu skaitlis ātri pieauga. Galveno

vietu starp tiem ieņem bij. Vidzemes un Kurzemes valdības iestāžu archīvu

fondi; no Latgales archīvu samērā maz. Bij. Vidzemes bruņniecības archīvs,

bij. Vidzemes Zemes archīvs arī atrodas Valsts Archīvā. Archīvu materiāli

novietoti Rīgas pilī 72 istabās. Archīvu materiāli pa lielākai daļai saņemti lielā

nekārtībā. To sakārtošanai jāziedo daudz laika un pūļu. Katalogu un rādītāju
sastādīšanai līdz šim varēja ziedot mazāk laika.

Pašreizējās Archīva telpas ir par mazām, un archīva vajadzībām tās nav

piemērotas. Nerunājot nemaz par citiem trūkumiem, jāatzīmē, ka koka sijas
neiztur lielā smaguma un ielīkst, pat dažas velves ir apdraudētas un būs

jānostiprina.

Archīvam ir praktiska un zinātniska nozīme. No archīva izsniegto dažādo

norakstu, izrakstu un izziņu skaitlis 1925. g. bija 3350, 1926. g. — 1784,
1927. g. —ap 2000. Zinātniskos nolūkos archīvu ir apmeklējušas 1922.—1925. g.
65 personas, 1926. g. archīva dienas grāmatā reģistrējušās 943 personas, 1927. g.

— 1396 un 1928. g. līdz 20. jūlijam—820 personas. Katru gadu archīvu apmeklē
zinātniskos nolūkos arī ārzemnieki. Archīva materiālus arvienu vairāk sāk

izlietot saviem studiju darbiem Latvijas universitātes studenti.

Valsts Archīva juridisko stāvokli nosaka 1924. g. 7. novembrī izdotais

~Likums par Valsts Archīvu", kas atvieto izdotos 1919. g. 23. septembra
~Noteikumus par Valsts Vēsturisko Archīvu".

Valsts Archīvs izdod ~Valsts Archīva rakstus". Līdz šim iznākušas

7 grāmatas (I—VII).

Sāpīgs jautājums Archīva dzīvē ir kara laikā evakuēto archīvu reevakuā-

cija. Latvijas archīvu materiāli, kuru īstā vieta ir Valsts Archivā, atrodas Krie-

vijā, Igaunijā un Vācijā. Vācijā atrodas bij. Kurzemes Zemes archīvs. Sarunas

par šo archīvu atdošanu Latvijai ved Ārlietu ministrija. No evakuētiem archī-

viem Valsts Archīvs vēl nekānav saņēmis, izņemot Kurzemes baznīcas grāmatas,
kas agrāk atradās Kurzemes Zemes archīvā.

Valsts Archīva tagadējais direktors ir cand. hist. J. Bērziņš.
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Latvijas Valsts Bibliotēka.

Dzimt politisku un sabiedrisku lūzumu laikmetā — tāds bieži bijis vairāk

ievērojamo nacionālo bibliotēku liktenis.

Tādu saviļņojumu laikmetu pārdzīvoja arī Latvija, kad 1919. g.
29. augustā Ministru Kabinets nolēma nodibināt Latvijas Valsts Bibliotēku,

realizējot ar to jau priekš kapa nobriedušo ideju par Latvijas nacionālo

bibliotēku. Izglītības ministrijas Archīvu un bibliotēku nodaļa nekavējoties
uzsāka šī Ministru Kabineta lēmumu ievešanu dzīvē, likdama jaunās Valsts

Bibliotēkas pamatā visas tās grāmatas, kas bija kļuvušas par valsts īpašumu,
kā piem. bijušo Krievijas agrāko valsts iestāžu bibliotēku krājumu atlikumus

v. c. Lai apgādātu Valsts Bibliotēku ar visiem Latvijā jauniznākošiem rakstiem

un grāmatām, tai, sākot ar 1920. g. 1. janvāri, piešķīra arī obligātoriskos

eksemplārus, — kas nākas uz preses likuma pamata — sākumā gan tikai 2

no katras iznākušās grāmatas vai laikraksta. Vēlāk piešķīra kreditu budžeta

kārtībā Valsts Bibliotēkas krājumu papildināšanai ar jauniznākušām ārzemju,
kā arī antikvariāta grāmatām. Daļu Valsts Bibliotēkas grāmatu novietoja
Valsts Statistiskā Pārvaldē, nodibinot tur vienu Valsts Bibliotēkas nodaļu.

Tādā ceļā Valsts Bibliotēkai uzkrājās kvantitātīvā un kvalitātīvā ziņā
pietiekoši ievērojama grāmatu izlase, un radās nepieciešamība šos grāmatu
krājumus darīt pieejamus plašākām lasītāju aprindām, kuru vajadzība pēc
publiskas lasītavas tobrīdi bija sevišķi liela. Šī nolūka reālizēšanu kavēja
vēl viens šķērslis: publikas apkalpošanai nepiemērotu telpu trūkums. Valsts

Bibliotēkai sākumā piešķirtais nams Jaunielā N2 26 izrādījās tik šaurs, ka tajā
Valsts Bibliotēka nevarēja pat uzņemt visus grāmatu krājumus, nerunājot

jau nemaz par šo krājumu sakārtošanu. Aiz šī iemesla daļa grāmatu bija no-

vietota Latvijas augstskolā. Pilnīgi izmantot namu Jaunielā JN° 26 neatļāva
arī tā bibliotēkas prasībām nepiemērotā izbūve. Lai gan visi šie apstākļi
bija nelabvēlīgi, Valsts Bibliotēka savu organizācijas periodu bija nogā-
jusi jau tiktāl, ka varēja 1920. g. 1. jūnijā atvērt publisku lasītavu Jaunielā
N° 26, kopā ar avīžu galdu un grāmatu izsniegšanu uz māju.

Liels atvieglinājums telpu ziņā Valsts Bibliotēkai bija tas, ka 1920. g.
tai piešķīra namu Pilslaukumā N2 2, ko līdz tam ieņēma Izglītības minist-

rija. Atbrīvotajās telpās novietoja vēl nekārtotos grāmatu krājumus.

1921. g. rudenī bibliotēkas galvenās lasītavas un grāmatu izsniegšanu
pārcēla uz plašākām telpām — otrā Valsts Bibliotēkas namā Pilslaukumā

N2 2. Tai pašā gadā šai namā pārcēla arī visus Valsts Bibliotēkas galvenos
grāmatu krājumus un administrāciju, atstājot namu Jaunielā N2 26 pārējo
krājumu tālākai kārtošanai un uzglabāšanai. 1922. g. sākumā atvēra Jaunielā
N2 26 bērnu bibliotēku — grāmatu izsniegšanai uz māju. Šāda tipa bibliotēka

bija pirmā Latvijā. Tieši ar Valsts Bibliotēkas uzdevumiem tā, protams,
nebija saistīta. Ar to arī izskaidrojama viņas slēgšana pēc tam, kad jaun-
atvērtās pilsētas bibliotēkās arī parādījās bērnu bibliotēkas nodaļas.

Uz āru izpaudusies Valsts Bibliotēkas darbība prasīja iestādei arī no-

teiktāku tiesisku izveidojumu. Šai ziņā še atzīmējami izglītības ministra

1921. g. 18. janvārī ~Valdības Vēstnesī" publicētie „Noteikumi par Valsts

Bibliotēku", kuros izpaudies šās bibliotēkas centrālais un priviliģētais stāvoklis

valstī. Ministru Kabinets pārveidoja šos noteikumus un tos iesniedza Satversmes

Sapulcei, kas 1922. g. 24. maijā pieņēma likumu par Valsts Bibliotēku.
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Likums izsludināts tā paša gada 1. jūnijā. Ar šo likumu nosprausti Valsts

Bibliotēkas uzdevumi: 1) krāt un uzglabāt to, kas ir un tiek izdots Latvijā;
2) iegūt ārzemju izdevumus, kas raksturo Latvijas zinātni, mākslu un kultūru,
un 3) pēc iespējas krāt izdevumus, kas raksturo ārzemju kultūru. Ar šo likumu

Valsts Bibliotēkai nodibināts valsts centrālās un nacionālās bibliotēkas

stāvoklis, un administrātīvā ziņā tā padota tieši izglītības ministram.

1925. gadā pēc skolu muzeja pārcelšanas Izglītības m-jas ēkā Valsts

Bibliotēkas galveno lasītavu, sadalītu līdz tam četrās atsevišķās istabās, bija
iespējams pārcelt uz augšas stāvu, kur tai iekārtota viena kopēja zāle, kas

var ērti uzņemt apmēram 150 personas. Reizē ar to speciālām vajadzībām
iekārtotas ari atsevišķas studiju istabas.

Ar to lasītavas jautājums bija uzskatāms zināmā mērā par atrisinātu.

Valsts Bibliotēkai tomēr radās jaunas rūpes, kur novietot ikgadus klātpienākošo

grāmatu skaitu. Šim nolūkam līdz beidzamajam izmantotas visas pārējās
telpas: salikti visi iespējamie vidus plaukti. Valsts Bibliotēkas grāmatu

plauktu gapums abos tās namos jau sasniedzis 15.000 tekošus metrus,

jeb — citiem vārdiem — Valsts Bibliotēkas grāmatas (skaitā ap 400.000 sējumu),
saliktas stāvus vienapie otras, aizņem 15 kilometrus. Viss tas, radīdams ārkārtīgu

svaru, vēl lieku reizi uzrādīja nama Pilslaukumā N° 2 nepiemērotību lielākās

Latvijas bibliotēkas prasībām. Ēkas drošības jautājums tagad zināmā mērā

nokārtots ar attiecīgiem nostiprinājumiem, — bet aprobežotais telpu jautājums

top joprojām jo akūtāks. To ievērojot, Valsts Bibliotēka griezās pie Saeimas

pēc līdzekļiem jaunas modernas bibliotēkas ēkas celšanai. Saeima šādas ēkas

vajadzību atzina un deva kreditus jaunas bibliotēkai piemērotas celtnes

priekšdarbu veikšanai. Ir paredzams, ka pēc dažiem gadiem Latvija leposies
ar priekšzīmīgām un modernām Valsts Bibliotēkas telpām.

Galvenā vieta Valsts Bibliotēkas krājumos ierādīta Latvijas nodaļai,
kā papildināšanai vispirms tiek piegriezta vērība. Tai seko Baltijas nodaļa,
tālāk: sabiedrisko zinātņu, cittautu daiļliterātūras, vēstures, mākslas, technisko

un dabas zinātņu v. c. nodaļas. levērojama loma Valsts Bibliotēkas krājumu

papildināšanā bijusi arī grāmatu dāvinātājiem. Pirkšanas ceļā 1922. g.

ievērojami papildinātas Latvijas un Baltijas nodaļas ar retiem XVII—XIX gadu
simteņu izdevumiem, starp kuriem izcila nozīme ir Viļņas jezuitu grāmatām
latviešu valodā. 1926. g. Ministru Kabinets atvēlēja Valsts Bibliotēkai Ls 27000

N. Ķimmeļa antikvariāta grāmatu pirkšanai, kas papildināja Valsts Bibliotēkas

krājumus ar 11.000 sējumu retu XV—XIX gadu simteņu izdevumu. No vairāk

ievērojamiem Valsts Bibliotēkas retumiem vēl minami: visas svarīgākās Latvijas

chronikas, kā piemēram: Heniņa, Rusova, Arndta, Kelcha un vēl citas; Joh.

Langius Lettisch-deutsches Lexicon (1685), kas fotografēts pēc Heidelbergas
universitātes bibliotēkas rokraksta; daži Kr. Valdemāra rokraksti; ievērojami

Baltijas tiesību pieminekļi v. t. t. Visām Valsts Bibliotēkas nodaļām ir sistē-

matiskais katalogs; bez tam uzsākts alfabētiskais katalogs.

Paralēli sekmīgai lasītavas darbībai, par ko liecina beigās norādītā

apmeklētāju un grāmatu izsniegumu salīdzinošā tabula, Valsts Bibliotēka

veikusi vēl daudz citus uzdevumus, kādi parasti ietilpst ievērojamāko nacionālo

vai valsts bibliotēku darbības programās. Tā sevišķu nozīmi viņa guvusi
ar savu bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļu. Šīs nodaļas darbības

rezultāts — Valsts Bibliotēkas izdevums ~Latviešu zinātne un literātūra",
kas uzsākta ar 1920. g. un ar 1925. g. jau pārvērtusies par ~Latvijas zinātni
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un literātūru" ar apmēram 40 drukas lokšņu biezu saturu gadā, kas uzrāda

visus cik necik vairāk ievērojamus visas Latvijas periodikas rakstus visās viņas
valodās. Laikam Latvija vēl šobrīdi būs vienīgā valsts, kas var lepoties ar

savas periodikas dokumentēšanu tādā veidā. Šī pati nodaļa sastāda arī biblio-

tēkas alfabētisko katalogu paralēli attiecīgās nodaļās izgatavojamam sistē-

matiskajam katalogam. 1927. g. bibliotēka sāka izdot savu Biļetenu".

Pēdējais iznāk ikmēnešus un sniedz pilnīgu bibliogrāfiski priekšzīmīgi izstrādātu

Latvijā uz preses likuma pamata ienākušo drukas darbu sarakstu. Ņemot vērā

to, ka biļetens apdrukāts tikai uz vienas speciāla mīksta papīra lappuses, viņš
aizvieto kartiņu rakstīšanu vai citāda veida viņu izgatavošanu daudzām

Latvijas bibliotēkām. Pēdējām tikai atliekas attiecīgās grāmatās titulu izgriezt
un uz kartiņas uzlīmēt. Tādā ceļā ir likti pamati ievērojamai Latvijas
bibliotēku kataloģizēšanas unifikācijai. Ar Valsts Bibliotēku likumdevējs

nodomājis arī saistīt Latvijas centrālo katalogu. Diemžēl, līdzekļu trūkuma

dēļ šis likums vēl nav pildīts. Valsts Bibliotēkas izdevniecības lomu ievērojis
arī Kultūras Fonds, piešķirdams tai speciālus līdzekļus bibliogrāfiju, kā ari

retu manuskriptu iegūšanai un izdošanai.

Atzīmējams, ka bieži Valsts Bibliotēkas krājumi bijuši nepieciešami
dažādu izstāžu v. t. t. sarīkošanai. Arī Pasaules preses izstādei Ķelnē Valsts

Bibliotēka bija tā, kas aizdeva galveno eksponātu sakopojumu izstādīšanai.

Lielu lomu guvuši Valsts Bibliotēkas sakari ar ārzemju bibliotēkām. No

tām Valsts Bibliotēkai iespējams saņemt ikvienas ievērojamas Eiropas biblio-

tēkas grāmatas aizdošanas kārtībā, kas ir liels atvieglojums Latvijas zinātnieku

un sabiedrisko darbinieku vajadzību apmierināšanai pēc retākas zinātniskās lite-

rātūras. Jo sevišķi intensīvi šādi sakari Valsts Bibliotēkai ir ar Prūsijas
valsts bibliotēku, no kuras aizdošanas kārtībā ikgadus ienāk ap 200 grāmatu.

1924. g. Valsts Bibliotēkā nodibināts un uzsācis darbību starptautiskais
oficiālo drukas darbu apmaiņu birojs, kā uzdevums apmainīt oficiālos izdevumus

ar tamlīdzīgiem ārvalstu birojiem.

Pārskatu par Valsts Bibliotēkas darbību noslēdzot, nepieciešami aizrādīt,
ka izcilu ievērību pelnī Kultūras Fonda komplektēšanas techniskie darbi,
ko veic Valsts Bibliotēka kopš 1922. g. Tādā ceļā Valsts Bibliotēka līdz šim

nodevusi Kultūras Fonda attiecīgās bibliotēkās pavisam 370146 sējumus.

Beigās lai nāk pāris tabulu par apmeklētāju un izsniegto grāmatu skaitu

bibliotēkā.

Vispārīgais apmeklētāju skaits.

Gadi Lasītavā
Jubletu

nodaļā

Bernu

lasītavā
Kopā

920./21.
921./22.
922. /23.

923./24.
924./25.
925./26.
926./27.*)
927./28.

4.559

15.932

24.904

69.482

59.151

60.580

63.759

67.322

64.087

65.793

24.574

26.802

30.952

31.325

28.129

27.372

15.414

20.377

99.657

102.827

115.088

18.957 117.604

7.852 100.068

93.165
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Grāmatu izsniegumi

Nacionālais Teātris.

Apspiesto tautu radošais spēks arvienu izpaudies viņu kultūras dzīvē:

rakstniecībā, mākslā, sabiedriski kultūrālos pasākumos. Tā tas bijis arī pie

mums. No mākslām visaktīvākā un iespaidīgākā mums bijusi teātra māksla,

jo tā visvairāk ierauj savā darbībā visplašākos tautas slāņus. Tā arī vis-

tiešāki iedarbojas skatītāja psichē, organizē viņa domas un rada pārdzīvojumus,
paceļot viņu augstākās gara izjūtās un vadot uz ideāliem darbiem. Mūsu
teātrī pa laikam ir lielā mērā izpaudusies arī mūsu sabiedriskā un pat politiskā

griba uz pašnoteikšanos savas tautas dzīvē. Kad sākās mūsu tautas nacionālās

atmodas laiki, gadus 60 atpakaļ, nodibinājās latviešu teātris, un nevien mūsu

zemes galvas pilsētā Rīgā, bet drīz vien arī mazākajās pilsētās un ar laiku

gandrīz vai katrā pagastā. Un ilgus gadus teātris bija vienīgais rupors, pa kūpu
tauta varēja izsacīt savas bēdas un priekus, kādi radās nevien tautas

intimajā, bet arī viņas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Un vēlāk, kad tauta gatavojās nokratīt politisko jūgu un sludināt jaunus
tautas patstāvības ideālus, teātris atkal bija galvenā arēna, kurā šie tautas

ideāli, protesti un aicinājumi varēja izpausties. Un arī mūsu kultūra, mūsu

pašu gara spēks varējis augt lielā mērā ar mūsu teātra palīdzību. Šo teātra

lielo nozīmi arvienu ir apzinājusies mūsu tauta, un teātra lietu veicinājušas
visas mūsu sabiedrības šķiras.

Tāpat arī, tiklīdz pēc mūsu valsts nodibināšanās varēja sākt domāt par

garīgās kultūras celšanu, tūliņ piegriezās arī teātrim.

Bija radušies jauni apstākļi. Līdz šim mūsu teātris varēja būt tikai bied-

rību teātris, kam ar mokām bija jāeksistē no pašu interesentu līdzekļiem.
Par valsts atbalstu, protams, nebija ko domāt. Arī pašvaldības iestādes nebija
latviešu rokās, un tāpēc teātriem bija grūti cerēt uz lielāku pretimnākšanu
savās vajadzībās. Tas viss traucēja mūsu teātra mākslas uzplaukšanu tādā

mērā, kādā tie būtu varējuši uzplaukt pēc sava vitālā spēka.

Valstij nodibinoties, varēja sākt domāt par nacionālu teātri, par visas

nācijas teātri, kā uzturēšanā piedalītos pati valsts. Toreizējais izglītības
ministrs K. Kasparsons nodibināja ministrijā sevišķu komisiju, kam

uzdeva uzsākt pirmos organizēšanas darbus. Uz valsts teātra pārvaldīšanu

*) La*'tāju skaita un grāmatu izsniegšanas samazināšanās 1926./27. un 1927./28. g.

izskaidrojama ar beletristikas izsniegšanu vienīgi studiju nolūkiem, kā arī ar bērnu

bibliotēkas slēgšanu.

Gadi Lasītavā
Dublētu

nodaļā

Bernu

lasītavā
Kopā

923. /24.

924./25.

71.189

82.540

89.423

86.389

22.872

25.971

29.535

27.520

28.024

24.097

25.365

23.568

10.330

118.158

133.876

142.526

124.239

124.336

925./26.

926./27.*)
927.'/28. 96.312
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pretendēja galvenā kārtā divas lielas organizācijas, kas jau agrāk bija uztu-

rējušas mūsu ievērojamākos teātrus; tās bija — Rīgas Latviešu Biedrība un

Latviešu Skatuves Biedrība (Jaunais Rīgas Teātris). Izglītības ministrija ne-

ieskatīja tomēr par iespējamu nodot teātri vienai vai otrai no šīm organizācijām
un, turēdamās pie personālā principa, uzaicināja piedalīties apspriedēs vispirms
pāris teātra darbiniekus no šo biedrību aprindām (Jāni Brigaderu un Kārli

Freinbergu). Drīz pēc tam nodibināja ministrijā speciālu mākslas nodaļu
resp. departamentu līdz ar Mākslas padomi, kurā bez jau minētām personām
pieaicināja vēl citas. Literātūras un mākslas nodaļas vadītājs J. Akuraters un

vēlāk J. Rainis un P. Rozītis līdz ar Mākslas padomi vadīja teātra nodibināšanas

un organizēšanas darbus. Teātri nolēma nosaukt par Latvijas Nacionālo

Teātri, un tiešo organizēšanas darbu jau izdarīja ievēlētā teātra pārvalde.
Teātra tiešo praktisko darbu veikšanai nodibināja direkciju, kurā piedalījās
dir. A. Mierlauks, adm. Zeltmatis, valdības pārstāvis J. Brigaders, drāmaturgi
A. Bērziņš un K. Freinbergs. Lugu inscenēšanas un skatuves mākslinieciskā

darba tiešai izspriešanai nodibināja atsevišķu kolēģiju, kurā piedalījās direk-

tors, drāmaturgi, režisori, dekorātors, diriģents v. c. Kā pirmos režisorus ievē-

lēja A. Mierlauku, A. Amtmani-Briedīti, Ēriku Laubertu un Birutu Skujnieci.

Bet pirms Teātris varēja iesākt savu darbību, tam nācās pārdzīvot
ar tautu Bermonta uzbrukuma laikus. Tā kā Teātris atradās kaujas rajonā,
tad tā praktiskie darbi bija jāpārceļ uz pagaidu telpām Katrindambja
Palīdzības Biedrībā, Tērbatas ielā N° 57/61 un uz pilsētas elementārskolu

Krišjāņa Barona ielā. Pašiem teātra darbiniekiem tik techniskam, kā māksli-

nieciskam personālam, bija jāpiedalās arī apsardzības darbā. Šai laikā Teātra

vadība nolēma sarīkot arī atsevišķas izrādes ārpus Rīgas un gar fronti, lai

veicinātu mūsu aizstāvju gara modrību. Tāpat izrādes sarīkoja kara slim-

nīcā ievainotiem karavīriem. Beidzot 1919. gada 18. nov. Sarkanā Krusta

izrādē bijušajā II Pilsētas Teātrī (tagadējā Nacionālajā Teātrī) varēja sniegt

Raiņa drāmatisko poēmu ~Daugava" Birutas Skujenieces iestudējumā un

gleznotāja V. Tonēs dekorātīvā ietērpā. Nacionālo Teātri nolēma atklāt

30. novembrī ar J. Raiņa ~Zelta zirgu", bet tā kā tas aiz techniskiem iemes-

liem izrādījās par neiespējamu, tad Teātri šai datumā atklāja ar Rūdolfa Blau-

maņa drāmu ~Ugunī".

Ar to Nacionālais Teātris iesāka savu darbu, kā sīkāku aprakstu nepie-
laiž mūsu raksta robežas, kādēļ jāapmierinās tikai ar galveno faktu konsta-

tējumu.

Sākumā teātri vadošās iestādes nolēma koncentrēt Nacionālajā Teātrī

visus mūsu ievērojamākos skatuves spēkus, lai varētu sniegt patiešām krietnas

izrādes, un no jauna radīt lielu ansambļa mākslu, paceļot to līdz un pāri priekš-

kara laikmeta līmenim. Otrkārt, šai laikā bija jābažījas arī par mākslinie-

cisko spēku izklīšanu, ja tos pārejas laikā nesaistīs kopā mākslas darbā.

Tāpēc arī pirmajā sezonā mākslinieciskais personāls bija stipri liels. Vēlāk,
nodibinoties jaunām skatuves mākslas iestādēm un mākslas dzīvei dife-

rencējoties, šo skaitu samazināja, jo krita svarā arī samazināt Teātra izdevumus.

1919./20. gada sezonā personāla sastāvs bija šāds: Direktors — Aleksis

Mierlauks; pastāvīgie režisori — A. Amtmanis-Briedītis, Biruta Skujeniece,

Jānis Plūme; drāmaturgi — Artūrs Bērziņš un Kārlis Freinbergs. Aktieri:
A. Mierlauks, A. Amtmanis-Briedītis, R. Veics, J. Plūme, J. Ģērmanis, R. Kal-

niņš, T. Podnieks, A. Zommers, F. Līcis, L. Laus, V. Švarcs, T. Valdšmidts,
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J. Marsietis, J. Osis, K. Kvēps, V. Abrāms, A. Gulbis, A. Timma, V. Bergmanis,
J. Zaķis, J. Kļava, E. Lauberts, R. Parņickis, P. Ozols, A. Kronbergs.
Aktrises: Biruta Skujeniece, Jūlija Skaidrīte, Paula Baltābole, Dace Akmentiņa,
Tija Banga, Mirdza Šmitchene, Berta Rūmniece, Alise Brechmane, Lilija Ērika,

Anta Klints, lesrhiņa-Michelsone, Milda Riekstiņa, Ludmila Špīlberģe, Hermīne

Freimane, Emilija Viesture, Ella Jākobsone. Diriģents Bernhards Ķuņķis.

Kā galvenie direktori Nacionālajā Teātrī tā pastāvēšanas laikā bijuši:
Aleksis Mierlauks (līdz 1921./22. g. sezonai), J. Rainis (1921./22. g. —

1925./26. g. s.) un Artūrs Bērziņš (sākot ar 1925./26. g. sezonu). Direkcijas

locekļi bijuši Jānis Brigaders, Zeltmatis, Ansis Gulbis, Arveds Švābe (pilsētas

pārstāvis). Drāmaturgu teātrim sākumā bija divi: Artūrs Bērziņš un Kārlis

Freinbergs, bet sākot ar 1921./22. g. sezonu viens pats — Kārlis Freinbergs.
Kā režisori darbojušies teātrī: Aleksis Mierlauks, Alfrēds Amtmanis-Briedītis,
Biruta Skujeniece, Jānis Plūme, Ēriks Lauberts, Kristaps Linde, Fricis Rode,
Ernests Feldmanis, Jānis Zariņš; diriģenti — Bernhards Ķuņķis, Alfrēds Kal-

niņš un Jānis Kalniņš.

Nacionālajam Teātrim nodibinoties, publikas sajūsma par teātra mākslu

bija stipri liela. Pirmajā sezonā sarīkoja 148 izrādes, ko apmeklēja pavisam
106.255 personas jeb 718 cilvēki katru izrādi. Tā tad bijis ļoti daudz izpārdotu

izrāžu, lai sasniegtu tādu vidusskaitli. Šī interese nav atslābuši arī turpmāk,

ja vēl ievēro, ka izrāžu skaits stipri palielinājies un atvērtas arī vēl dažas citas

mākslas iestādes, nerunājot jau nemaz par daudzām izpriecas iestādēm, ar kurām
Teātrim jākonkurē. Izrāžu skaits visās sezonās pakāpeniski audzis: otrā sezonā

izrāžu bijis 232, trešajā — 248, 4. — 261, 5. — 270, 6. — 266, 7. — 307, 8.

306, 9. — 341. Brīvās dienas parasti izīrētas svešiem izrīkojumiem — skolām,
baleta izrādēm, bērnu rītiem, dažādiem sarīkojumiem, cittautu izrādēm. Vēlāk,

saskaņā ar pilsētas noteikumiem, telpas bija jādod par brīvu dažādiem izrī-

kojumiem (starp tiem 2 reizes mēnesī vācu teātrim).

Budžeta ziņā Teātris rīkojies visus gadus ar labiem panākumiem, nekad

nepārkāpjot tā robežas un vēl atlicinot inventāra, techniskas ierīces un māksli-

nieciskā stāvokļa papildināšanai. Arī ienākumi pastāvīgi pieauguši: 1. sezonā

ieņemts Ls 8.227,52, 2. — 53.298,72, 3. — 124.242,56, 4. — 162.797,90,
5. — 179.349,26, 6. — 186.620,98, 7. — 265.586,70, 8. — 288.101,65, 9. —

286.891,76. leņēmumi palielinājušies pa daļai arī ieejas cenu paaugstināšanas
dēļ, bet visgalvenākā kārtā tādēļ, ka pieaudzis izrāžu un apmeklētāju skaits.

Apmeklētāju skaits visās sezonās grozījies šādi: 1. sezonā bijis — 106.255 ap-

meklētāju, otrā — 164.495, 3. — 148.815, 4. — 161.853, 5. — 148.343,
6. — 146.918, 7. — 193.148, 8. — 199.407 un 9. — 206.154.

leņēmumu suma palielinājusies arī tādēļ, ka izrādes sarīkotas arī perso-
nāla brīvajās dienās, ar ko tas, strādājot savā brīvlaikā, devis Teātrim iespēju
sakarā ar dzīves dārdzības pieaugumu izmaksāt personālam, līdzīgi valsts

ierēdņiem, 13. mēneša algu. Par teātra ienākumiem mantas iegādātas:
1. sezonā par Ls 1.668,62, 2. — 8.846,14, 3. — 24.537,86, 4. — 15.701,73, 5. —

18.390,15, 6. — 28.307,08, 7. — 44.192,14, 8. — 30.236,71 un 9. — 219.168,10.

Inventāra spējais pieaugums pēdējos gados izskaidrojams ar to, ka Teātris

šais gados spēji papildinājis savu māksliniecisko ierīci, kas pirmajos gados
atradās uz ļoti primitīva stāvokļa. Lai paceltu Teātra māksliniecisko stāvokli,
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tad nepieciešami bija uzlabot arī technisko ierīci saskaņā ar moderniem ieguvu-
miem teātra mākslā. Tā šais gados starp citu iegādāta apaļā horizonta mecha-

niskā ierīce ar dzenamo motoru (Ls 7.898, —), apaļā horizonta audekls (Ls 4.125),
4 spēles laukuma apgaismošanas aparāti ar piederumiem (Ls 2.393), 8 horizonta

apgaismošanas aparāti ar krāsainiem stikliem (Ls 7.513), 2 prožektori-reflektori
ar piederumiem (Ls 1.463), 2 mechaniski stiklu mainītāji ar piederumiem

(Ls 7.513) v. v. c. Skatuves papildināšanas darbs vēl turpinās. Protams,

ka tas viss bijis un būs iespējams Teātra saimnieciskam stāvoklim arvienu vairāk

nostiprinoties un pieaugot. Liela nozīme ir arī tam, ka Teātris nav privāts

peļņas uzņēmums, bet gan valsts iestāde, kas gan prasa arī valsts pabalstus,
bet dod arī iespēju izkopt mūsu māksliniecisko kultūru, kas ir katras tautas

gara dzīves avots.

Pa visu Teātra pastāvēšanas laiku sarīkotas 2.379 izrādes, apmeklētāju
bijis 1.479.388, ieņemts pavisam Ls 1.555.217,05, inventāra iegādāts par

Ls 219.168,10.

Teātris sākumā bija tieši valsts uzņēmums, bet sākot ar 1921./22. g.

sezonu tas ieguva autonomiju, kas deva iespēju Teātrim vēl vairāk izkopt savu

darbību. Sākot ar 1925./26. gada sezonu arī pilsētas pašvaldība sāka pabalstīt
Teātri, dodot par velti bez telpām arī elektrisko apgaismošanu, gāzi un ūdeni.

Par to pēc līguma tā sūtīja savu pārstāvi direkcijā. Sākot ar 1928./29. g.

sezonu Teātrī ir tikai viens direktors (A. Bērziņš).

Kā no uzrādītiem datiem redzams, Nacionālais Teātris savā darbībā un

ieguvumos gājis pastāvīgi uz augšu. Tas, protams, stipri atkarājies arī no tā

mākslinieciskās darbības. Tās pamatā Nacionālais Teātris licis mūsu pašu
nacionālo mākslu. Tas vēlējies izveidot pēc iespējas nacionāli īpatnēju teātra
mākslu un repertuārā galveno vērību piegriezis mūsu orīģinālliterātūrai. Otra

svarīga sastāvdaļa repertuārā ir — klasiskā un cittautu modernā drāma un

komēdija.

No oriģināliem izrādīti šādu rakstnieku darbi: Allunana (Kas tie tādi,
kas dziedāja, Visi mani radi raud, Lielpils pagasta vecākie), Rūdolfa Blaumaņa

(Ugunī, Indrāni, Potivara nams, Pazudušais dēls, Skroderdienas Silmačos,

Trīnes grēki, No saldenās pudeles), J. Raiņa (Jāzeps un viņa brāļi, Pūt,

vējiņi, Spēlēju, dancoju, Mušu ķēniņš, Krauklītis, Daugava, Rīgas ragana),
Annas Brigaderes (Sprīdītis, Maija un Paija, Lolitas brīnumputns, Heteras

mantojums, Ilga, Ausmā, Pie latviešu miljonāra, Raudupiete, Sievu kari ar

Belcebulu, Dievišķā seja, Lielais loms, Izredzētais), Aspazijas (Vaidelote,

Ragana, Aspazija, Boass un Rute, Zalša līgava), J. Akuratera (Viesturs, Pieci

vēji, Šis un tas Itnekas, Tautas darbinieki, Lāča bērni), Ed. Vulfa (Svētki

Skangalē, Sensācija, Pasaka par nāvi, Meli), Fallija, Klitijas, A. Saulieša,

Poruka, J. Jaunsudrabiņa, K. Freinberga, Kaudzīšu, Zeltmata, A. Deglava,
E. Prusas, Andrasa, Haralda Eldgasta, V. Damberga, K. Jākobsona, A. Upīša,

J. Kosas, V. Eglīša, A. Gulbja, Jūlija Pētersona, Zeibolta, V. Grēviņa, E. Medņa,
K. leviņa, Rozentāla-Krūmiņa, Linduļa, E. Šķipsnas, P. Gruznas, J. Janševska,
M. Valtera un J. Vainovska.

No cittautu klasiķiem izrādīti tādi darbi, kā: Sofokla ~Ķēniņš Oidips",

Šekspira — ~Karalis Lirs", ~Vindzoras jautrās sievas", ~Hamlets", ~Ziemas

pasaciņa", ,Jūlijs Cezars", „Spītnieces precības", ~Maldu komēdija", „Vētra",

~Sapnis vasaras naktī", ~Makbets", Rasina — ~Fedra", Moljera — ~Tartifs"
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un ~Skapena nedarbi", Lope dc Vegas — ~Fuente Ovechuna", Ģetes — ~Fausts"
Bairona— ~Kains" v. c. No cittautu moderniem drāmatiķiem nākuši pie vārda:

Ibsens, Strindbergs, Hauptmanis, Vailds, Šovs, Rostans, Rollans, Materlinks,
Kaizers v. d. c.

Pavisam Nacionālajā Teātrī izrādītas 96 orīģināllugas un 94 tulkotas.

Savas izrādes Nacionālais Teātris centies sniegt nevien labā ansamblī,

bet arī mākslinieciskā ietērpā. Šai nolūkā tas turējis kā pastāvīgus dekorātorus

vairākus ievērojamus māksliniekus un atsevišķām lugām licis pagatavot deko-

rātīvu ietērpu mūsu populārākajiem dekorātoriem. Kā tādi darbojušies J. Kuģa,
L. Liberts, 0. Skulme, E. Brencēns, A. Cimermanis, V. Tone, J. Liepiņš,
N. Strunke, H. Līkums v. c. Vēl vairāk — šai ziņā Nacionālais Teātris sācis

ievērot tiešu māksliniecisku sistēmu. Piemēram, visām mūsu klasiķa Rūdolfa

Blaumaņa lugām pamazām pagatavo māksliniecisku ietērpu; pie tam šis darbs,
lai tas būtu viengabala, līdz šim arvienu uzdots vienam māksliniekam

(J. Kugam). Tādā kārtā mums var rasties zināma mākslas tradicija māksli-

niecisku darbu vadīšanā.

Lai arī dekorātīvā darbā ierosinātu zināmu svaigumu un dotu iespēju
salīdzināt to ar citu tautu mākslinieku darbiem, tad Nacionālais Teātris uz-

aicināja cittautu māksliniekus pagatavot dažus dekorātīvus inscenējumus.
No tiem jau darbojies pie mums Parīzes dekorātors S. Lisims. Tāpat režijas
darbu Teātris mēģinājis padziļināt, aicinot kā viesus cittautu ievērojamākos
režisorus, ciktāl to atjauj Teātra līdzekļi. Līdz šim kā tāds darbojies Berlines

un Vīnes Reinharta teātru režisors J. Šmits (lugās: Šekspira — ~Sapnis
vasaras naktī" un ~Makbets", G. Hauptmaņa — ~Doroteja Angermane" un

F. Molnara — ~Spēle pilī").

Daži latviešu Teātra mākslinieki kļuvuši populāri ārzemēs cittautu

teātros. Nacionālais Teātris tos centies pulcēt kopā mūsu pašu teātrī. Tādā

kārtā notikušas vairākas šo spēku viesu izrādes, kas sniegušas mūsu mākslas

publikai lielu baudu un radījušas teātra ansamblī māksliniecisku sacensību.

Kā viesi Nacionālā Teātrī uzstājušies — Marija Leiko, Annija Simsone,

Lilija Štengele, Ādolfs Kaktiņš un tagadējā sezonā paredzama vēl režisora Jāņa
Gūtera un dziedātāja aktiera Rūdolfa Bērziņa viesošanās.

Arī no savas puses Nacionālais Teātris ar saviem spēkiem ir veicinājis

teātra mākslas attīstību valstī, gan viesojoties ar veselām izrādēm provincē,

gan atļaujot saviem atsevišķiem spēkiem viesoties, gan sniedzot padomus un

izlīdzot ar skatuves piederumiem.

Arī ārzemēs Nacionālais Teātris ir popularizējis mūsu mākslu un kultūru.

Ar lieliem panākumiem Nacionālais Teātris priekš dažiem gadiem viesojās

Lietavā, Kauņā un arī tagad krāj spēkus un gatavojas, lai reiz varētu cienīgi

reprezentēt mūsu skatuves mākslu Vakareiropā.

Nacionālā Opera.

Latvju Operas priekšvēsture nav diezcik plaša un bagāta notikumiem:

tās galvenie posmi saistās ap dziedātāju solistu izveidošanos un dažiem mēģi-
nājumiem mūsu teātros radīt operas izrādi. Šādi mēģinājumi bija Rīgas
Latviešu Biedrības teātrī, vēlāk Jaunā teātrī, uzvedot galvenā kārtā vieglāka
žanra operas un operetes. Kā sevišķa mākslas organizācija latviešu Opera
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nodibinājās tikai gadus septiņpadsmit atpakaļ, ar privātu ierosmi —

garantu komandītsabiedrību, kas pabalstīja jauno pasākumu materiāliem

līdzekļiem. Šīs Operas priekšgalā kā mākslinieciskais vadonis un diriģents
bija Pāvuls Jurjans; Opera sākumā darbojās jaunajās Latviešu Biedrības

telpās Merķeļa ielā, pārgāja uz ~Kazino" telpām Brīvības ielā. Repertuāra
un mākslinieciskā personāla — solistu, kora, orķestra — sastāva ziņā tad mūsu

Opera jau bija izveidojusies par nopietnu mākslas iestādi. Jādomā, ka uz

šiem drošiem pamatiem bez sevišķām grūtībām varētu balstīties latviešu operas

tālākā pastāvēšana un veidošanās pretīm lielākiem uzdevumiem, ja visus kul-

tūrālos panākumus nebūtu pārtraucis karš. Bet kara un revolūciju gadi,
kas noveda arī pie Latvijas valsts nodibināšanās, pavēra latvju Operas attī-

stībai jau pavisam citas, daudz tālākas un plašākas iespējas. Pēc kara,
1918. gadā nodibinājās Latviešu Opera tagadējā Nacionālā Teātrī ar prof.
J. Vītolu kā direktoru un Fridenbergu kā financiālo vadītāju. Fridenbergs
arī bija tas, kas rūpējās par mākslinieciskā personāla atgriešanos no Pēter-

pils un citām Krievijas pilsētām. Pārejas, lielinieku varas laikā Operu vadīja
T. Reiters, bet jau 1919. gadā, pēc valsts nodibināšanās, radās Latvijas
Nacionālā Opera, kā valsts mākslas iestāde, Operas tagadējās telpās, ar

Jāni Zālīti kā direktoru. Valsts pabalsts, jaunās, ērtās telpas un publikas
interese Operai nodrošināja plašus līdezkļus, tā tad arī iespēju rīkoties ar plašu
māksliniecisku personālu un radīt liela stila uzvedumus. Sākumā valsts

iestāde, tad autonoms, valsts pabalstīts mākslas institūts, Nacionālā Opera
tagad ir atkal valsts iestāde, kuras uzturēšanā piedalās arī Rīgas pilsēta, dodot

namu un arī zināmu financiālu pabalstu.

Operas vadība ir vairākkārt mainījusies. Prof. J. Vītols, ciešāki saisto-

ties ar Latvijas Konservātoriju, no Operas vadības aizgāja jau pēc pirmā organi-
zēšanas gada; Operas priekšgalā palika J. Zālītis. Mākslinieciskus jautājumus
izlēma sevišķa mākslas kolēģija, kas sastādījās no Operas vadošiem māksli-

nieciskiem spēkiem. Vēlāk, pārejot uz autonomas valsts mākslas iestādes

iekārtu, Operas vadība sastādījās no trim personām, sākumā ar Teodoru Ref-

teri, Jāni Mediņu un A. Kviesi, tad Teodoru Reiteru, Paulu Šubertu un Alfrēdu

Kalniņu. Tad Operas vadību pārņēma Ansis Gulbis, Jānis Zālītis un Pauls

Jozuus, un tagad Operas kā valsts iestādes direktors ir Pauls Jozuus un

inspektors Alberts Prande.

Lielo kultūrtautu gadsimtiem uzkrāto tradiciju un mākslas technikas

mums nebija. To vietā nācās sākumā darbā likt tikai savas dabiskās spējas,
talantu un intuīciju. Cauri mēģinājumiem, maldiem un neveiksmēm nākt

pie panākumiem un atziņām, tas ir rūgts un gauss attīstības ceļš. Tāpēc

saprotams, ka jau pēc pirmiem piedzīvojumiem Operas darbībā bija jānāk

pie pārliecības par intensīvākas mākslinieciskas augšupveidošanās nepiecie-
šamību. Sākās meklējumi pēc lielu zināšanu un pieredzējumu bagātiem
mākslinieciskiem vadītājiem, pirmā kārtā pēc režisora, bet drīz arī pēc diri-

ģenta un, protams, pēc meistara tai mākslā, kurā mums sagatavotības bija
vismazāk — baletā. Šādu ceļu savu kultūrgaitu sākumā gājušas vai

visas lielās tautas. Tuvākais piemērs mums visiem labi pazīstams: krievu

opera, kas izauga no itāļu iespaidiem. Līdzīgu piemēru mūzikas vēsture var

pastāstīt jo daudz. Dažu vadošo cittautu mākslinieku saistīšana tamdēļ

mūsu Operas tieši latviskās būtības nemazina, bet gan ātrāk tuvina tai gata-

vībai, zināšanu un tradiciju daudzumam, kas nodrošina pilnīgu nostāšanos
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uz patstāvīgiem pamatiem. Attīstība, kāda mums ir norisinājusies visos

Operas darba novados, nav gandrīz mērījama ar tās nedaudziem gadiem.
To vislabāk pārredzēt var tikai, salīdzinot pāris uzvedumu, kādu no pirmā
laika ar kādu no pēdējiem; un arī tad salīdzinājums vairs nebūs pilnīgs, jo
klāt nākuši vispārīgie ansambļa dziedāšanas un drāmatiskās mākslas ieguvumi.
Šīs vispārīgās piezīmes bija nepieciešamas, lai pārietu pie jautājuma par Nacio-

nālās Operas izpildošiem mākslinieciskiem spēkiem.

Mākslinieciskais personāls Nacionālās Operas pastāvēšanas laikā

mainījies samērā maz. Operā darbojas un darbojušies vai visi mūsu dzie-

dātāji, Operas orķestris un koris veic visatbildīgāko mūzikālo darbu Latvijā.
Solistu skaits pagājušā, 1927./28., gada sezonā bija 26: Ada Benefelde, Rūdolfs

Bērziņš, Helēna Berzinska, Milda Brechman-Stengele, Zelma Gothard-Bergkinde,
Ādolfs Kaktiņš, Jānis Kārkliņš, Jānis Kornets, Vilija Lamberte, Amanda

Liberte, Herta Lūse, Eduārds Miķelsons, Jūlijs Muške, Gustavs Neimanis,

Jānis Niedra, Kārlis Nīcis, Grieta Pērkone, Richards Pelle, Adele Pulciņa,
Viktors Stotts, Rūdolfs Tunce, Natālija Ūlande, Nikolajs Vasiljevs, Alberts

Verners, Mariss Vētra, Jānis Vītiņš. No dziedātājiem, kas ilgāku vai mazāku

laiku darbojušies Operā kā solisti, vēl minami: Malvīne Vīgner-Grīnberge,
Dagmāra Rozenberg-Tunce, Olga Pļavniece, Otilija Liekneja, Meta Laube,
Erna Andersone, Pauls Sakss, Eduārds Ramats, Jūlija Ziediņš, Alvils Spenners.
Nākošai sezonai Operā saistīti atkal vairāki jauni dziedātāji.

Orķestris sastādās no apm. 60 mūziķiem: pirmais koncertmeistars

visu laiku bijis Alberts Bērziņš. Korī ir 40 dziedātāju, kopneistars Pauls

Jozuus, viņa palīgs Teodors Kalniņš.

Operas režiju pirmajos gados vadīja Erichs Lauberts un Rūdolfs Bēr-

ziņš. Noteiktu režijas stilu, kas raksturo un apzīmē mūsu labākos oper-

uzvedumus, izveidoja Pēters Meļņikovs; šā stila pazīmes — reālistisks virziens,
skatuves darbības precīzā saskaņotība ar mūzikas ritmu un dināmiku, aug-

stas drāmatiskās mākslas prasības no dziedātājiem, tiklab solistiem, kā kora.

īsāku laiku, sagatavojot dažus uzvedumus, darbojās vēl režisore Sofija Ma-

slovska, režijas laukā ar pāris uzvedumiem debitējis arī Ed. Miķelsons.

Operas mūzikālā vadībā — diriģenta posteņos visu laiku darbojies
Teodors Reiters, nedaudz īsāku laiku Jānis Mediņš. Tiem blakus, dažas

sezonas diriģēja nelaiķis Bernhards Valle, arī Jāzeps Mediņš, Jākobsons. Operas

galvenais diriģents kopš divām pēdējām sezonām ir Emils Kupers, kā lielā

prasme mūsu Operas uzvedumu mūzikālo daļu ir nostādījusi augstumā, kas

cienīgs līdzināties lielo mūzikas kultūrtautu mākslinieciskam līmenim.

NacionālāsOperas repertuārs ir izveidojies plašs un daudzpusīgs. Mū-

zikāli mākslinieciskais virziens iziet galvenokārt no audzinošiem principiem,

repertuārs aizvien izsargāts no mākslinieciski mazvērtīgiem darbiem. Bez

tradicionālām oriģināloperām sniegtas arī jaunāku virzienu un vairākas

latviešu orīģināloperas. 1927./28. gada sezonas beigās Nacionālās Operas re-

pertuārā bija uzkrājušās jau 57 operas, to starpā 6 latvju orīģināloperas, 16 vācu,
13 itāliešu, 12 franču, 10 krievu operas; 5 lieli vakaru pildoši baleti un 5 mazāki

baletuzvedumi. Nacionālā Opera ir uzveduši latviešu oriģināloperas: Alfrēda

Kalniņa — ~Baņutu" un ~Saliniekus", Jāņa Mediņa — ~Uguni un nakti",

~Dievi un cilvēki" ~Sprīdītis": Jāzepa Mediņa — ~Vaideloti"; Vāgnera

operas: ~Skrejošais Holandietis" ~Lohengrins", ~Tanheizers", ~Tristāns un
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Izolde", ~Meistardziedoņi", ~Valkira",; Verdi — ~Traviata", ~Rigoletto",
;,Aida", „Otello", ~Maskuballe"; Pučini — ~Bohēma", „M-me Butterfly",
~Toska", ~Meitene no Kalifornijas"; Bizē — ~Karmen", Sen-Sansa —

~Samsons un Dalila", Obēra — „Fra-Diavolo", Dargomiška — ~Nāra",
Leonkavallo — ~Pajaco", Maskanji — ~Zemnieka gods", Offenbacha —

~Hofmaņa stāsti", Rubinsteina — ~Dēmons", Meierbēra — ~Hugenoti",
Čaikovska — ~Pīķa dāma" un

,
Jevgeņijs Oņegins", Mocarta — ~Bēgšana no

seraļa", ~Don Žuans", ~Cosi fan tutte", Rich. Štrausa — ~Salome", Guno —

~Fausts" un ~Romeo un Džuljeta", Musorgska — ~Boriss Godunovs" un

~Chovanščina", Rossini — ~Seviljas bārddzinis" Humperdinka — ~Ansītis
un Grietiņa", Bēthovena — ~Fidello", d'Albēra

—~leleja" un ~Aklās acis",
Tomā — „Minjona", Rimskij-Korsakova — ~Maija nakts", ~Pasaka par

caru Saltanu",.,Teika par Kitežu", ~Sadko", Nikolai —
,
Jautrās Vindzorietes",

Šillingsa— ~Mona Liza", Delība — ~Lakmē", Masnē — ~Verters", Halevi —

~Žīdiete", Džordano — ~Andrē Šenjē", Lekoka — ~Ango kundzes meita".

Visas operas (ne gluži visas lomas) tiek iestudētas divos ansambļa sastāvos.

Kā viens no vērtīgākiem Nacionālās Operas darbības panākumiem

jāuzskata tie muzikālās jaunradīšanas ierosinājumi, kas izpaudušies jau reālos

sasniegumos. Nac. Operā jau uzvestas latvju oriģināloperas. Uzvestas

šimbrīžam ir sešas, vai pareizāki septiņas, jo Jāņa Mediņa ~Uguns un nakts"

sākumā parādījās kā liela opera diviem vakariem, un tikai vēlāk tika saīsināta

vienam uzvedumam. ~Uguns un nakts" arī bijusi populārākā no mūsu

orīģināloperām, vienīgā ar gandrīz pussimtu izrāžu. Otrā Jāņa Mediņa opera
ir ~Dievi un cilvēki" ar Leona Paegles sacerētu tekstu. ~Sprīdītis", pēc Annas

Brigaderes teksta, ir bērnu opera, jau Jāņa Mediņa trešā opera, izrādīta abas

pēdējās sezonas. Alfrēds Kalniņš ir divu operu autors; ~Baņuta" viņa pirmo

operu uzveda jau pirmajā Nac. Operas darbības laikā, vēlāk autors to pār-
instrūmentēja; piedzīvojusi 27 izrādes ~Salinieki", Kalniņa otrā opera, guva

mazākus panākumus. Abām Kalniņa operām tekstu sacerējis doc. A. Krūmiņš.
Tā Jānis Mediņš, kā Alfrēds Kalniņš savas operas iestudēja un diriģēja paši.
Jāzepa Mediņa ~Vaidoleti", pēc Aspazijas drāmas, uzveda pēdējā sezonā.

Teodora Reitera vadībā ~Vaidelotei" bija ievērojami panākumi, tā ieņem
vietu starp trim četrām visvairāk izrādītām operām sezonā. Ar mūsu radošo

mākslu sakarā arī Musorgska ~Borisa Godunova" uzvedums, ko Emils

Melngailis orķestrēja pēc ~nepārlabotā" Musorgska. Šis uzvedums tādējādi

bija pirmais, ka atjaunoja Musorgska orīģinālrakstu.

Nacionālās Operas simfoniskie koncerti ir ziemas sezonas vienīgie

nopietnie pie mums pēckara laikā. Sezonā to skaits sniedzas no B—lo. Šais

koncertos un svētku koncertos 18. novembrī daudzkārt spēlēti mūsu skaņražu
simfoniskie darbi, tāpat vairāki latviešu simfoniskie jaundarbi parādījušies

pirmatskaņojumā. Simfoniskus koncertus, bez Teodora Reitera un Emila

Kupera, diriģējuši arī B. Valle un daudzi cittautu diriģenti — viesi: Oskars

Frīds, Vensāns d'Endī, Renē-Batons, prof. Roberts Kajānuss, Gregors Fitel-

bergs, A. Maļko, Verners Volfs, M. Šteinbergs, prof. R. Hagels, Aleksandrs

Glazunovs. No simfonisku koncertu solistiem minami vijolisti Broņislavs

Hubermanis, Anrī Marto, Cecilija Hanzene, piānisti Nikolajs Orlovs, Aleksandrs

Borovskis, Ignacs Frīdmans, B. Zacharovs, itāliešu komponists Alfredo Kazella,

soms Ilmārs Hannikainens, igauņi brāli Lembas v. c. Koncertu programas

galvenokārt ir sastādījušās no klasiskā repertuāra, bet spēlēti arī jauno virzienu
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autori — Stravinskis, Honegers, Rich. Strauss, Ravels, Kazella, Rjeti, Prokofjevs
v. c. Pēdējā, 1927./28. g., sezonā Opera materiālu grūtību dēļ simfonisku

koncertu vairs nesarīkoja. Atzīmējami Operas darbības pirmajos gados
sarīkotie kamermūzikas vakari. Operas telpās sarīkoti daudzi atsevišķi
ievērojamu mākslinieku koncerti, kā arī notikuši mūsu koru koncerti, dažādi

jubileju sarīkojumi, baleta vakari, baletskolu sarīkojumi v. t. 1.

Kā operu diriģenti viesojušies prof. Maksis Šillings un Verners Volfs.

Balets. Patstāvīgi baletuzvedumi pie mums kļuva iespējami tikai

kopš pēdējiem 3—4 gadiem. Dejotāju kadrus sākumā sagatavoja Nikolajs
Sergejevs un vēlāk Aleksandra Feodorova. Baleta trupā pēdējā, 1927./28. g.

sezonā bija 20 dejotāju: kā pirmā soliste baletmeistare Aleksandra Feodorova,

tad Voldemārs Komisārs (baletmeistara palīgs), Ļevs Fokins -Ļvovs, Melānija
Lence, Natālija Cveiberģe, Helene Tangijeva-Birzniece, Klāra Gentele, Ņina

Šestakova, Sira Jurgense, Georgs Stāls, Osvalds Lēmanis, Rūdolfs Saule v. c.

Uzvedumus papildināja ar baletstudijas audzēkņiem, radot pietiekoši lielu

kordebaleta sastāvu. Mūsu baleta repertuārā tagad ir uzvedumi: Čaikovska

~Gulbju ezers" un ~Princis Riekstukodis", Deliba ~Kopelija", Glazunova

~Raimonda", Drigo ~Arlekinade" un mazāki baletuzvedumi: ~Bajaderu ēnas",

~Burvju fleita", „Lopeniane", ~Mīlas pārbaudījums" un AI. Fedorovas

sastādītais balets ~Pēc karnevāla". Baleta uzvedumi īpaši pēdējos divos gados

guvuši ļoti lielus panākumus, radot visai dzīvu un plašu interesi publikā;
baleta kritiķi pareģo mūsu baletam lielu nākotni.

Dekorātīvā māksla Nacionālā Operā radījusi daudzus izcilus darbus.

Inscenējumu vairumu veidojuši Eduards Vītols, Jānis Kuģa un Ludolfs Liberts,

atsevišķus inscenējumus arī Otto Skulme, Eduards Brencēns, Kārlis Übāns,
Pēteris Kundziņš. Nacionālās Operas dekorātīviern incsenējumiem pie mums

dotas un arī rastas visplašākās iespējas, gan aprobežotākas pēdējā sezonā

materiālu grūtību dēļ. Blakus jauniem inscenējumiem ir daudz arī vecāku,
kurus pakāpeniski atjauno.

Sezonas beigās parasti notiek viesizrādes, kuras Nacionālā Operā līdz

šim notikušas diezgan plašā mērā. Ansamblī un darbā tās traucējumu rada

samērā maz, jo nāk sezonas beigās, bet ienes brīžam jaunus ierosinājumus,
dodot ieskatu par citu lomas uztvērumu, paraugus daiļdziedāšanas mākslā.

Starp viesiem visvairāk bijis krievu dziedātāju, kas palikuši bez dzimtenes,

pieejamāki par citiem; bet, un it īpaši pēdējā laikā, viesi nākuši arī no citu-

rienes, no Vācijas, Polijas, Lietavas, Spānijas. Te dažu viesu vārdi: Kiprs
Petrausks, Dmitrijs Smirnovs, Marija Kuzņecova, Lidija Lipkovska, Georgs
Baklanovs, Jozefs Švarcs, Ņina Košica, Korvin-Šimanovska, Joms, Jadlovkers,
Ņeždanova, Šaļapins (koncerts), Zinaida Jurjevskaja, Marianna Cerkaskaja,

Olga Oļgina, Selestino Sarobe, Aleksandrs Kutkausks, Vladislava Grigaitiene,
Ada Sari v. c.

1928. g. pavasarī Nacionālās Operas koris piedalījās Šaļapina izrādēs

Berlinē un Drezdenē, gūstot izcilu ievērību vācu lielajā presē.

Nacionālās Operas biļešu cenas nekad nav bijušas augstas, bet sākot ar

1926./27.sezonu tika vēl pazeminātas (īstenībā jau 1926.g. pavasarī, ievedot lētās

tautas izrādes), tā ka tagad pieejamības ziņā dotas publikai visplašākās iespējas.
Šāda cenu politika ļoti daudz ir darījusi opermākslas demokratizēšanas ziņā,

vairojot sabiedrības visplašāko un taisni mazturīgāko aprindu interesi parOperu.
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Kultūras Fonds.

Kultūras Fonds pastāv no 1920. gada 18. novembra, kad stājušies spēkā

Ministru Kabineta izdotie noteikumi par Kultūras Fondu (publicēti „Vald.
Vēstn." 1920. gada 263. numurā). Likums par Kultūras Fondu pieņemts
Satversmes Sapulcē 1921. g. un publicēts „Valdības Vēstn." 1921. g. 254. numurā.

Kultūras Fonda mērķis — garīgās kultūras veicināšana.

Fonda līdzekļi pēc 1920. gada noteikumiem sastādījās no 3% piemaksām

pie Latvijas dzelzceļu tarifa, bet ar 1921. gada likumu Fonds papildināts ar

noteikumiem par 3% piemaksām no alkohola dzērieniem.

Par Kultūras Fonda līdzekļu izlietošanu lemj Kultūras Fonda dome.

Pēc 1920. g. noteikumiem domē bija 3 locekļi — Satversmes Sapulces prezi-
dents, ministru prezidents un izglītības ministrs. Ar 1921. gadā izdoto

likumu domes sastāvs paplašināts, un tai ietilpst Satversmes Sapulces prezi-
dents kā priekšsēdētājs, ministru prezidents, izglītības ministrs un seši

Satversmes Sapulces pārstāvji kā locekļi. 1922. g. 18. decembrī Kultūras

Fonda likuma pants par domes sastāvu grozīts un sastāvs noteikts ar

16 personām: ar Saeimas prezidentu kā priekšsēdētāju, ministru prezidentu,

izglītības ministru un 13 Saeimas vēlētiem pārstāvjiem kā locekļiem, kādā

sastāvā dome strādājusi līdz šai dienai.

lesniegumu caurskatīšanai un izlemšanas projektu sagatavošanai dome

izvēl no sava vidus īpašu komisiju — Mazo domi, kas sastāv no izglītības
ministra kā priekšsēdētāja un 5 locekļiem. Dažādu jautājumu noskaidrošanai

un sevišķu darbu un uzdevumu izpildīšanai dome ieceļ sevišķas lietpratēju
komisijas, kā: bibliotēku padomi, skatuves mākslas padomi, mūzikas, tēlojošo
mākslu, literātūras, prēmiju, archīvu, stipendiju un fiz. audz. un sporta liet-

pratēju komisijas.

Kultūras Fonda izsniegto līdzekļu izlietošanu pārrauga domes iecelta

Kontroles komisija 3 locekļu sastāvā un inspektors (no 1924. g. novembra).
Sumu izlietošanas un norēķināšanās kārtību, kā arī inspektora kompetences
nosaka instrukcijas. Tekošos darbus izpilda darbvedība. Darbvedis doc.

J. Kauliņš, viņa palīgs Z. Krastina-Dābolina, Kultūras Fonda inspektors
R. Egle.

Kultūras Fonda darbības gads sakrīt ar valsts budžeta gadu. Domes sēdes

notiek reizi mēnesī, izņemot jūlija un augusta mēnesi. Pirmā domes sēde

noturēta 1920. gada 18! decembrī. Mazās domes sēdes notiek pēc vajadzības,
apm. 4—6 reizes mēnesī.

Pirmā dome savā darbības laikā no 1920. g. 18. dcc. līdz 1921. g. 1. dcc.

piespriedusi pabalstus kopsumā par Ls 172.320. Otrā dome, kas darbojās
pēc Kultūras Fonda likuma pieņemšanas, izlēmusi pabalstus par Ls 534.200

laikā no 1921. g. 1. dcc. līdz 1923. g. 9. janvārim. Turpmāk dome piespriedusi
pabalstus par šādām sumām:

9. I. 23.—1. IV. 24. — Ls 936.564,—
1924./25. budž. g. —

„
950.630,—

1925./26. budž. g. —

„
1.003.830,80

1926./27. budž. g. —

„ 1.036.978,—
1927./28. budž. g. —

„
1.205.658,15

1928./29. gada budžets apstiprināts Ls 1.573.000 apmērā.
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Kultūras Fonda budžets iedalīts posteņos, kurus dome apstiprina katra

budžeta gada sākumā. Saskaņā ar pēdējo gadu nomenklātūru budžets iedalīts.

35 posteņos.

Kultūras Fonda sumas izsniegtas šādām vajadzībām:

1. Bibliotēku ierīcībai (ierīkotas 657 tautas, 99 vidus- un arodskolu un 1465

pamatskolu bibliotēkas).

2. Pamat-, vidus- un arodskolām trūcīgu skolēnu pabalstiem un mācības

līdzekļu iegādāšanai.
3. Stipendijām zinātnisku, skaņu mākslas un tēlojošo mākslu augstskolu

audzēkņiem.

4. Teātfiem provincēs un Rīgā.
5. Kulturālām biedrībām v. c. organizācijām provincē un Rīgā: tautas,

namu būvēm, skatuvju ierīkošanai, mūzikas instrumentu iegādāšanai,
kursiem un lekcijām un fiziskai audzināšanai.

6. Latvijas pētīšanai un ārzemju archīvu pētīšanai Latvijas lietās.

7. Prēmijām par atzītiem darbiem zinātnē, literātūrā, mūzikā, glezniecībā
un tēlniecībā.

8. Grāmatu un mūzikāliju izdošanai.

9. Stipendijām zinātniekiem, māksliniekiem, rakstniekiem, pedagogiem, kara-
vīriem, lauksaimniekiem un strādniekiem studijām ārzemēs.

Pārskata laikā Kultūras Fondam ienākuši 9034 lūgumi pēc pabalsta; no

tiem pozitīvi izlemta apm. puse, pārējie noraidīti.

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts

dibināts 1920. g. Pirmā burtnīca iznāca minētā gada 28. februārī. Iznākšana

turpinās katru mēnesi pa burtnicai 6— 7 lokšņu biezumā, pēdējos gados
brīvlaika burtnīcas (5. un 6., 7. un 8.) savelkot kopā par dubultburtnīcām. Vīšu

laiku par I. M. Mēnešraksta vadītāju bija Teodors Zeiferts.

I. M. Mēnešrakstā atspoguļojas izglītības darbs pašā ministrijā, tās

iestādēs, vispār Latvijā un pa daļai arī ārzemēs. Bez oficiāliem likumiem un

rīkojumiem še iespiesti programu projekti skolām un kursiem, terminoloģijas

komisijas vārdu saraksti, skolas grāmatu vērtēšanas komisijas atsauksmes un

spriedumi, statistikas nodaļas darbības rezultāti, pārskati par kursiem, izrīko-

jumiem. Žurnāls cieši sekojis teātru, bibliotēku, lasītavu darbībai, gleznu izstā-

dēm, koncertiem. Atspoguļotas pedagogu domas, kā tās izsakās sapulcēs,

kongresos, konferencēs; atzīmētas viņu piemiņas darbības posmos, nāves gadī-
jumos; sniegti kultūras darbinieku dzīves apraksti un raksturojumi. Mēneš-

raksts metis skatu Latvijas kultūras vēsturē, mācības iestāžu pagātnē, cēlis

klajā vecus literātūras pieminekļus, dažus vēstures posmus, noskaidrojot dažus

jautājumus no pretējiem viedokļiem.

I. M. Mēnešrakstā piedalījušies ar rakstiem latviešu labākie pedagogi un

zinātnieki, sevišķi Latvijas universitātes mācības spēki. Šai vietā viņiem bijis
iespējams darīt iespaidu ārpus augstskolas uz latviešu inteliģences plašākām

aprindām. No otras puses latviešu skolotājiem un vispār inteliģencei ir bijušas

pieejamas augstskolas aprindās cilātās domas.



6. Kara ministrija.

Proklāmējoties Latvijas valstij 1918. g. 18. novembrī, visa vara atradās

vēl svešās rokās, un Pagaidu Valdībai nebija nekāda spēka, uz ko tā varētu

atbalstīties. Kādu nelielu laiku priekš Latvijas proklāmēšanas Rīgā gan bija

atjaunojusi savu darbību Latvju kareivju nacionālā savienība, kas kopā ar

Nacionālo Padomi uzaicināja reģistrēties visus nacionāli jūtošos latviešu kara-
vīrus. Tādu skaits jau drīz vien sasniedza dažus tūkstošus. Tomēr, lai šos

pieteikušos karavīrus saturētu vienkopus, apbruņotu, uzturētu un noorgani-
zētu vienībās, bija nepieciešami līdzekļi, kādu ne Nacionālai Padomei, ne mi-

nētai savienībai nebija. Tāpēc tie, kas reģistrējušies, bija spiesti atkal izklīst.

Ja ari viņi uz vietām jau bija nodibinājuši šur tur kādas nelielākas vienības,
tad arī tam nebija paliekamas nozīmes, jo šādu pulciņu pastāvēšanu un apbru-

ņošanos vācu okupācijas vara noteikti vajāja. Tomēr šai Latvju kareivju
nacionālās savienības darbībai piekrita ievērojama nozīme, jo:

1) izdarītā reģistrācija sniedza pārskatu par to, cik un kādi karavīri un

ar kādiem kara piedzīvojumiem būtu jau tūliņ iegūstami kā labprātīgs

pamats latviešu nacionālā bruņotā spēka nodibināšanai;
2) nacionālo pienākumu apzinošos latviešu karavīru saistīšana zināmā

organizācijā un iespējamo sakaru uzturēšana ar viņiem, kaut arī vēl

bez iespējas šos karavīrus turēt vienkopus, jau pats par sevim bija
zināms atbalsts noteiktākas nacionālas politikas uzstādīšanai. Tāpēc
arī Savienības darbība nepalika bez sava labvēlīga iespaida uz Tautas

Padomes nodibināšanos un valsts neatkarības proklāmēšanas
pasteidzināšanu.

Pēc mūsu valsts neatkarības proklāmējuma 1918. g. 22. novembrī uz-

sāka savu darbību Tautas Apsardzības ministrija, sākumā apvienota ar

lekšlietu ministriju iekšlietu ministra personā. Apsardzības ministra postenis

palika vēl vakants, bet par ministra biedriem iecēla divus dienesta pakāpē
vecākos Latvju karavīru nacionālās savienības prezidija locekļus. Tā kā arī

jaundibinātai ministrijai nebija vēl citas iespējas, kā vien turpināt Latv. kar.

nac. savienības darbību, tad pēdējā savu darbu izbeidza, stājoties Apsar-
dzības m-jas rīcībā un dodot tai arī gandrīz visu tās pirmo personālu.

6. decembrī Apsardzības ministrija dabūja savu pirmo pilntiesīgo
vadītāju. Tā paša gada 7. decembrī Latvijas Pagaidu Valdība panāca vie-

nošanos ar Vācijas valdības pilnvarnieku Latvija par mūsu bruņotā spēka
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organizācijas principiem, tā apgādību un apbruņošanu. Saskaņā ar Sabied-

roto un Vācijas pamiera noteikumiem Vācijai vajadzētu apbruņot un ap-

gādāt visu Latvijas karaspēku, tā saucamos zemes sargus, pie kam vācu

karaspēks aizstāvēs Latvijas teritoriju līdz tam laikam, kad Latvijas karaspēks

pats varēs uzņemties savas zemes aizsardzību. Zemes sargi būtu organizējami
no brīvprātīgiem uz nacionālitātu pamatiem. Pavisam bija paredzēts saformēt

26 rotas un 5 baterijas, apm. 6000 cilvēku stiprumā. Latvieši šai karaspēkā
sastādītu 18 rotas un 3 baterijas, šejienes vāci — 7 rotas un 2 baterijas, bet

krievi — 1 rotu. Vadības un apmācības valoda rotās pēc tautībām. Zemes

sargu organizācijai vajadzēja sadalīties 4 kara apgabalos (Rīgas, Vidzemes,
Kurzemes un Latgales) ar jauktu vadību: Rīgas kara apgabala priekšnieks

vācietis, bet palīgs latvietis, Vidzemes un Kurzemes apgabalos priekšnieki

latvieši, bet palīgi vācieši; Latgalē kā priekšnieks, tā palīgs latvieši. Zemes

sargu virspavēlniekam vajadzēja būt kādas neitrālas valsts karavīram (bija
domāts zviedris), bet līdz tāda atrašanai un iecelšanai virspavēlniekam jābūt

vācietim, ko, saziņā ar Pagaidu Valdību, ieceļ vācu iestādes.

Uz šīs vienošanās pamatiem tad arī iecēla apgabala priekšniekus, no-

dibināja viņu štābus, kā arī stājās pie pirmo rotu organizēšanas.

Tomēr uz vienošanos liktās cerības neattaisnojās. Apgādības un apbruņo-
jumu priekšmetus daudz maz pietiekošā mērā saņēma vienīgi vācu un krievu

vienības no bij. vācu 8. armijas krājumiem, kāpēc tās arī jau drīz varēja
pārsniegt paredzēto normu.

Latviešu vienību formēšana apgādības un apbruņojuma trūkuma "dēļ

bija vēl vienmēr ļoti apgrūtināta.

Decembra otrā pusē sākās lielinieku iebrukums Latvijā, kam vācu

okupācijas spēki vairs neizdarīja nopietnāku pretošanos. Tādu pretestību

nevarēja radīt arī vēl formēšanas stadijā esošie zemes sargi.

Nakti no 1. uz 2. janvāri Pagaidu Valdība bija spiesta atkāpties vācu

okupācijas iestādēm līdzi uz Jelgavu. Pagaidu Valdībai sekoja līdzi tās latviešu

karaspēka vienības — pāris simts cilvēku stiprumā, — kas palika viņai uzti-

cīgas. Jelgavā šīs vienības — izņemot studentu rotu, kas sākumā palika
valdības apsardzībai Liepājā — apvienoja atsevišķā latviešu bataljonā un

atstāja kaujas līnijā, operātīvā ziņā padodot zemes sargu virsštābam. No šīm

vienībām izveidojās 1. latviešu atsevišķā brigāde jeb tā sauktā Latvijas armijas
dienvidus grupa.

Pēc atkāpšanās uz Jelgavu zemes sargu virsštābs, kas atradās tagad
vienīgi vācu rokās, kara apgabalu organizāciju likvidēja, kā arī vispār uzskatīja
minēto 7. decembra vienošanos par spēku zaudējušu.

Pārejot uz Liepāju, Apsardzības ministrijas darbība bija pirmajās nedēļās
pilnīgi paralizēta. Tomēr ministrija pielika visas pūles, lai sagādātu frontē

palikušām vienībām iespējamos pastiprinājumus un cīnītāju un ievainoto

nodrošinājumam pret visām varbūtībām radītu kādu bazi. Šim nolūkam Ap-
sardzības ministrija pārņēma savā rīcībā tvaikoni ~Saratovu", uz kā novietoja
arī no Sabiedrotiem saņemto ieroču un municijas pabalstu, jo citā vietā tas

neatrastos vairs Apsardzības ministrijas pārvaldīšanā.

Jau 1919. g. janvārī Apsardzības m-ja izdarīja Liepājā virsnieku

un instruktoru iesaukšanu, nosūtot šos iesauktos, kopā ar brīvprātīgiem, jau
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tai pašā mēnesī kā pirmo papildinājumu frontei. Ar to līdzi Apsardzības m-ja
stājās pie sistēmatiskas cīņai noderīgo pilsoņu mobilizēšanas lielinieku neie-

ņemtos pagastos, kas deva diezgan labus panākumus. Lai gan mēģinā-
jumi iegūt kādu bruņotu atbalstu no ārzemēm bija cietuši pilnīgu neveiksmi,

pirmie panākumi frontē, arvienu pieaugošās frontes karaspēka papildinājuma
iespējas un Sabiedroto ieroču pabalsts bija atkal atjaunojuši uzticību

latviešu pašu spēkiem, galīgi izklaidējot janvāra dēpresiju. levērojamā mērā

vairojās arī iedzīvotāju uzticība latviešu nacionālai armijai un tamlīdz arī

Pagaidu Valdībai.

Latviešu spēku pieaugumu ļoti lielā mērā tomēr centās aizkavēt Latvijā
atlikušā vācu karaspēka vadība, sevišķi 6. Rēzeknes korpusa komandiera

personā. Jau Pagaidu Valdībai Liepājā iebraucot izdarīja mēģinājumu atbruņot
studentu rotu. Tāpat mēģināja atņemt arī Apsardzības m-jas rīcībā esošo

~Saratovu", sevišķi pēc tam, kad uz tā bija novietoti no Sabiedrotiem saņemtie
ieroči. Vācu patruļas vairākkārt izklīdināja uz mobilizāciju sanākušos iedzī-

votājus. Marta vidū ar fon der Golca —6. Rēzeknes korpusa komandiera —

pavēli latviešu mobilizāciju katēgoriski noliedza, un Pagaidu Valdība jutās
beidzot spiesta šo aizliegumu ievērot. Tāpat aizliedza arī brīvprātīgo pieņem-
šanu, kas latviešu karaspēka skaitlisko pieaugumu gandrīz pilnīgi pārtrauca.
Noliedza apbruņot arī Liepājā apmācībā esošos latviešu karavīrus, pie kam

ieročus tiem varēja izsniegt tikai zināmā attālumā no Liepājas.

Līdz ar Pagaidu Valdības darbības varmācīgu pārtraukšanu 1919. g.
16. aprīlī un viņai uzticīgo iestāžu un karaspēka likvidēšanu (izņemot frontē

esošās vienības) nevarēja vairs darboties arī likumīgā Apsardzības ministrija
un tai uz mūsu armijas dienvidus grupas dzīvi, līdz 1919. g. jūlija sākumam,
tieša iespaida vairs nebija.

Bez dienvidus grupas pastāvēja arī t. s. ziemeļu grupa. 1919. g.

janvāra vidū Latvijas Pagaidu Valdība vienojās ar Igaunijas valdību par

latviešu karaspēka organizēšanu kā no Igaunijā dzīvojošiem Latvijas pavalst-

niekiem, tā arī no tiem latviešiem, ko eventuāli atsvabinātu igauņu karaspēks
savās cīņās ar lieliniekiem, pie kam pirmajā laikā igauņi mums izpalīdzēs ar

ieročiem un pārtiku. Šī karaspēka noorganizēšanai Apsardzības ministrija
komandēja uz Igauniju dažus virsniekus, kam arī izdevās noorganizēt augšā
pieminēto Latvijas armijas ziemeļgrupu. Šī grupa, lai gan bija ļoti jūtami

apgādības un apbruņojuma trūkumi, labvēlīgo igauņu atbalstīta, atradās ievē-

rojami labākos ārējos apstākļos nekā dienvidus grupa. Šai grupai tad arī, kopā
ar igauņu karaspēku, piekrita ļoti liela loma Pagaidu Valdības darbības atjau-
nošanā un Vidzemes atbrīvošanā kā no lieliniekiem, tā sevišķi vācu okupā-
cijas varas atliekām.

Pēc nelikumīgās valdības un fon der Golca karaspēka sakaušanas kā

dienvidus, tā ziemeļu grupu (brigādes) apvienoja 1919. g. 13. jūlijā kopējā
virspavēlniecībā. No abām grupām tagad izveidoja 4 divizijas. Virspavēl-
niecības rīcībā, ar abu grupu apvienošanu, tagad jau atradās ap 1200 virsnieku

un 20.000 instruktoru un kareivju. Tomēr šis sastāvs vēl nebija kaujas ziņā

vienvērtīgs un stipri cieta arī no apbruņojuma un apgādes trūkuma.

Armijas sastāva papildināšanai tūliņ stājās pie mobilizācijas ievešanas

visā atbrīvotā teritorijā. 6. oktobrī, t. \. īsi priekš Bermonta uzbrukuma
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armijas sastāvs jau bija šāds: 1871 virsnieks, 500 k. ierēdņi, 35.879 instruktori

un kareivji. Šis spēks tomēr vēl atradās formēšanas stadijā, un bez tam, ieroču

trūkuma dēļ, kaujās no tā varēja ņemt dalību tikai 35—40%, pie tam vēl

sadaloties divās frontēs. Skaitliskā ziņā armija visaugstāko pakāpi
sasniedza ap 1920. g. 1. februāri, pēc kam, sakarā ar Latvijas teritorijas atbrī-

vošanu no ienaidniekiem, sākās pakāpeniska armijas samazināšana.

Kara stāvoklī armija atradās līdz 1921. g. 1. aprīlim, kad izbeidzās

armijas virspavēlnieka pilnvaras un likvidējās armijas virspavēlnieka štābs.

Kara laikā armija stipri cieta nevien no ieroču un apgādes, bet arī no

likumu, noteikumu, reglamentu un karšu trūkuma. Bija jūtams arī instruktoru

trūkums. Vajadzēja steigā latviskot komandas un citus vairāk nepieciešamos

jēdzienus. Ilgāku laiku kara terminoloģijas un noteikumu nenodibināšanās

dēļ gandrīz katrā pulkā piekopa citādu apmācību, lietoja citādus jēdzienus
un komandas. leroči bija salasīti: krievu, vācu, franču, angļu un japāņu, jo
pa lielākai daļai nācās karot ar ienaidniekam atņemtiem ieročiem un municiju.

Stipri sajūtams bija nevien modernāko technisko kara līdzekļu trūkums, bet

bieži trūka arī visparastākā un nepieciešamā: šāviņu, patronu, minu, rokas

granātu, raķešu v. t. t.

Reizē ar citām karaspēka vienībām pamazām un pakāpeniski izveidojās
arī techniskās karaspēka daļas ar bruņotiem vilcieniem, tankiem, bruņotiem

automobiļiem, kaujas un izlūkošanas lidmašīnām v. t. t. Bija jau saskatāmi

arī mūsu kara flotes sākumi. Pārejot miera laika stāvoklī, sākās vispāri
sistēmātisks pārkārtošanās darbs, atmetot lieko, pārdzīvoto un cenšoties pa-

celt mūsu nelielo bruņoto spēku uz moderno armiju sasniegumu augstumiem.

Vispirmām kārtām nācās likvidēt kara apstākļiem piemērotās pārvaldes un

iestādes. Likvidēja starp citu arī kara laikā robežapsardzībai nodibināto

robežsargu diviziju, nododot valsts robežu uzraudzīšanu lekšlietu ministrijai.
Militārās robežapsardzības vietā stājās civilā robežapsardzība, kas tomēr, kā

vēlāk izrādījās, mūsu apstākļiem nebija piemērota, kāpēc tā, kaut arī vēl jo-
projām atrodas lekšlietu ministrijas pārziņā, ar šo gadu militārizēta un robež-

sargi padoti armijā pastāvošiem noteikumiem disciplīnas un atbildības ziņā.

Likvidējot Armijas virspavēlnieka štābu, pēdējā funkcijas, atkrītot

tīri operātīviem uzdevumiem, uzlika galvenām kārtām jaundibinātam Gal-

venam štābam. Galvenā un Ģenerālštāba posteņi gan bija jau pastāvējuši
arī pirmatnējā Apsardzības ministrijas iekārtā, līdz Virspavēlnieka štāba

nodibināšanai, tomēr kā speciālas pārvaldes tie nebija izveidojušies. Galvenā

štāba priekšniekam tagad uzdeva izpildīt arī karaspēka inspektora amatu.

Galvenā štāba priekšniekam tā tad kādu laiku vajadzēja vadīt nevien dienestā

esošā karaspēka sastāva, dienesta gaitas, organizācijas, komplektēšanas, atvaļi-
nāšanas, mobilizēšanas un kara mācības iestāžu pārzināšanu, bet arī armijas

apmācību, rūpēties par viņas sagatavošanu karam, dislokāciju, apbruņojumu,
apgādi, kā arī būt nomodā par viņas ikdienas darbu.

ledziļinoties šai plašajā un visai atbildīgajā darbā, izrādījās nepieciešami

vajadzīgs nodalīt tās funkcijas, kas attiecas uz karaspēka sagatavošanu kaujas
darbībai- un uz kaujas gatavības nodrošināšanu, sevišķā amatā, lai to izpildošā

persona pilnā mērā varētu nodoties karaspēka audzināšanas un vadības darbam.

To ievērojot, 1924. g. 23. februāri Valsts Prezidents karaspēka inspektora vietā
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nodibina armijas komandiera amatu, līdz ar to Armijas komandiera
štābam nododot tās daļas, ko līdz tam pārzināja Galvenā štāba priekšnieka
1. palīgs, un kas attiecas uz karaspēka apmācību un operācijām. Tāda reorgani-

zācija lielā mērā veicināja armijas kaujas spēju izveidošanu. Armijas koman-

dieram, netraucētam no administrātīvas dabas jautājumiem, bija dota izdevība

sava patstāvīgā štāba darbību vērst vienīgi uz armijas kaujas spēju pacelšanu.
Nostādot mūsu karaspēka apmācību uz pēdējā kara piedzīvojumu un lielāko

Eiropas armiju atziņu pamatiem, tagad modernizētas kājnieku ierindas, un kā

organizācijas, tā apmācības pamatā likta grupu taktika, piegriežot sevišķu
vērību katra karavīra individuālai sagatavošanai. Visos 10 gados, sekojot

novērojumiem mūsu karaspēka dzīvē un ārzemju armiju attīstībai, nemitīgi
strādāts gar mūsu armijas doktrinas izveidošanu, izstrādājot jaunus regla-
mentus un instrukcijas. Mūsu militārā literātūra tagad aptver pāri par

300 dažādu izdevumu. Visvairāk izdevumu piekrīt Armijas komandiera
skolu apmācības daļai, Bruņošanas pārvaldei, virsnieku kursiem, armijas
sakaru priekšniekam un armijas inženierim.

Daudzi reglamenti, piemērojot tos mūsu apstākļiem, kā arī jauninā-
jumiem ārzemju (sevišķi franču un vācu) armijās, jau vairākkārt pārstrādāti
un savā pēdējā veidā pilnā mērā atbilst modernā karaspēka sagatavošanas
prasībām, nostādot mūsu armijas dzīvi un apmācību blakus labākām Eiropas

armijām. Noorganizējot karaspēkā aizsardzības dienestu pret ķīmiskā kara

līdzekļiem, Armijas komandiera štābs stājies arī pie iedzīvotāju apmācības
aizsardzībai pret indigām gāzēm. Tāpat Armijas komandiera štābs daudz

darījis skolu jaunatnes militārā apmācībā.

Karam izbeidzoties mūsu virsnieku un instruktoru lielais vairums bija

gan ar pietiekošu vispārīgu, bet trūcīgu, kara laikā sasteigtu un sašaurinātā

apmērā iegūtu speciālo militāro izglītību. Tas sevišķi kļuva jūtams, pārejot
miera laika apstākļos un modernā apmācībā, kad vairs personīgā varonība ne-

varēja atsvērt metodes un zināšanu trūkumu. Tāpēc viena no armijas vadības

galvenām rūpēm bija mūsu armijas kadra speciālās izglītības pacelšana. Tagad
šis trūkums jau uzskatāms par novērstu. 8 gados, kamēr armija pārgājusi miera

laika stāvoklī, mūsu virsnieku un instruktoru kadru ar pilnu tiesību var uz-

skatīt par jaunapmācītu un pāraudzinātu. Nevien aizpildīts robs virsnieku un

instruktoru speciālo zināšanu pamatos, bet diezgan ievērojamam procentam,
virsnieku jau dota arī augstākā militārā izglītība mūsu kara akadēmiskos kursos,
vai arī ārvalstu augstākās kara mācības iestādēs. Tāpat ikgadus, cik to atvēl

šaurie līdzekļi, izglītības paplašināšanai zināms skaits virsnieku komandēts uz

ārzemju armijām.

Pareizai un vienotai taktisko jautājumu izpratnei un paredzamo kaujas
jautājumu izšķiršanai ikgadus Armijas komandiera vadībā sarīko karaspēles
un lauka izjādes. Lai sīkāk izpētītu apvidu, kurā varbūtējā kara gadījumā
nāksies darboties, Armijas komandiera štābs izdara periodiskus rekognoscē-
šanas darbus, kā arī rūpējas par varbūtējās mobilizācijas sarīkošanu, valsts

teritorijas sagatavošanu karam, armijas nodrošināšanu ar sakariem un pār-
vadāšanas iespējām. Armijas komandiera štābs bez tam veicinājis arī

draudzīgu attiecību izveidošanu un uzturēšanu ar ārvalstu armijām, sevišķi
musu tuvākiem kaimiņiem, atrodoties ar tiem, ar militāro pārstāvju palīdzību,

pastāvīgos sakaros. Vispirmā un visciešākā kārtā šie sakari, protams, norit

ar mūsu sabiedroto Igauniju.
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Galvenais štābs.

Atdaloties Armijas komandiera štābam, Galvenais štābs tagad pārzina
valsts bruņotā spēka sastāvu, organizāciju, komplektēšanu, karavīru atvaļinā-
šanu no aktīvā kara dienesta, iesaukšanu apmācībā, mobilizāciju, karavīru
dienestagaitu, kara mācības iestādes, Kara ministrijas archīvu, armijas spiestuvi,

armijas laikrakstu, kara muzeju, pavadu dienestu, kā arī līdz šim izdarīja pēc
armijas komandiera norādījumiem ģeodēzijas, topogrāfijas un kartogrāfijas
darbus, apsargā Valsts Prezidenta mitekli, Saeimas un Kara ministrijas namus.

Bez attiecīgām daļām Galvenā štābā pastāv augstākie militārie

kursi, kara skola un virsnieku kursi, kara apriņķu pārvaldes, Rīgas pilsētas

komandantūra, armijas spiestuve, kara muzejs, laikraksts ~Latvijas Kareivis",

armijas virsnieku un armijas kareivju klubi v. c. iestādes.

Galvenam štābam padotām daļām nācies pielikt sevišķi daudz pūļu

armijas pārvaldības, organizācijas un dienesta gaitas izveidošanā. Darbību

vajadzēja sākt bez kādiem vadošiem likumiem un noteikumiem, piemērojot,
cik tas bija iespējams, bijušās Krievijas armijas likumus un noteikumus. Sākumā

gandrīz katru karaspēka daļu ierosināto jautājumu nācās paskaidrot sarakstī-

šanās veidā. Samērā īsā laikā tomēr jau bija likti vajadzīgie pamati. Saskaņā
ar izdotiem noteikumiem, rīkojumiem un paskaidrojumiem karaspēka daļas
lielu daļu jautājumu jau varēja sākt izšķirt patstāvīgi. Normējot mūsu armijas
dzīvi un ievērojot viņā radušās īpatnības, Galvenais štābs izstrādājis veselu

rindu likumu un noteikumu, kas jau pieņemti likumdošanas kārtībā vai ari

iesniegti tālākvirzīšanai Ministru Kabinetam. Visi šie armijas dzīves rēgulējumi,
pat šķietami mazāk svarīgie, prasījuši ļoti daudz darba un uzmanības, lai

ievirzītu vēlamā gultnē tik sarežģītu organismu, kāds ir modernā armija.

8 gadu laikā, kuros armija pārgājusi miera laika apstākļos, vairākkārt

mainīta pilsoņu iesaukšanas kārtība armijā, dienesta ilgums, kā arī pati armijas

un kara iestāžu organizācija, kas viss savkārt prasīja attiecīgu pārkārtojumu.
Sakarā ar to Galvenam štābam nācās vadīt un veidot karaspēka daļu un kara
iestāžu noorganizēšanos un pārorganizēšanos, noteicot ar štatiem karaspēka

daļu un iestāžu skaitu, sastāvu, iekārtu un komplektēšanu.

Ģeodēzijas un topogrāfijas darbība Latvijā kā atbrīvošanas laikā,
tā vēlāk izveidojas pakāpeniski. No sākuma bija noorganizēta 1919. gada

jūnijā Topogrāfijas nodaļa Virspavēlnieka štāba Operātīvā daļā. Dibi-

nāmā laikā tā pastāvēja tikai no nodaļas priekšnieka, palīga un

diviem zīmētājiem. Vēlāk zīmētāju skaitu pēc vajadzības pavairoja. Kar-

togrāfijas nodaļas darbība bija tā, ka viņa zīmēja armijas vajadzībām schēmas,

šķiroja no ienaidnieka iegūtās dažādās Latvijas teritorijas krievu un vācu kartes

un apgādāja ar tām mūsu armiju. Nedaudz eksemplāros esošās lapas Karto-

grāfijas nodaļa pavairoja, kā arī no jauna izdeva vairākas iztrūkstošās vācu

un krievu karšu lapas. Bez tam Kartogrāfijas nodaļa izdeva 1920. gadā
kā armijas, tā valsts, pašvaldību un privātpersonu vajadzībām pirmo Latvijas
valsts karti latviešu valodā. 1921. gada 1. aprīlī Operātivās daļas topo-

grāfijas nodaļas vietā nodibināja Galvenā štābā Ģeodēzijas topogrāfijas

daļu. Pastāvēšanas laikā Ģeodēzijas topogrāfijas daļā uzņemti 9890 kv.

kilometri I:42.ooomērogā; uzņemti Latvijas un Krievijas robežas plāni, ar sīku

robežu aprakstu; rekognoscēti ap 4000 kv. kilometru, neieskaitot atsevišķus
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rajonus; izdarīta precīza dzelzceļa nivelēšana no Pļaviņām līdz Igaunijas ro-

bežai; iespiestas dažāda mēroga kartes kara un apmācības vajadzībām, kā

arī veikti citi darbi. Kartes vien Ģeodēzijas topogrāfijas daļā iespiestas apm.
800.000 eksemplāros. 1926.—1928. g. sagatavoti 7 kara topogrāfi, kas pie-
skaitīti topogrāfijas dienestam.

Augstākie militārie kursi — virsnieku akadēmiskie kursi — iesāka savu

darbību 1924. g. 3. novembrī tā paša gada 15. septembrī izformēto vecāko

virsnieku kursu vietā. Kursu uzdevums — sagatavot virsniekus štāba dienestam

un izplatīt augstāko militāro izglītību armijā. Apmācības laiks kursos 2 gadi
un 3 mēneši. Ziemas periodā papildina virsnieku teorētiskās zināšanas un uzdod

atrisināt praktiskos darbus uz kartēm. Vasarā virsnieki izpilda praktiskos
darbus uz apvidus, ņemot vērā pēc iespējas kara laika apstākļus. Liela vērība

piegriezta iniciatīvas un pašdarbības attīstīšanai virsniekos un štāba dienestam.

Pirmais kursus beigušo virsnieku izlaidums notika 1926. gadā 10. no-

vembrī. Otrais izlaidums paredzams šī gada beigās.

Augstāko militāro mācības iestāžu apvienošanas nolūkā 1927. gada
17. septembrī Virsnieku akadēmiskiem kursiem pievienoja Kara politech-
niskos kursus. Pēdējo uzdevums — sagatavot akadēmiski izglītotus virs-

niekus kara dienesta speciālās nozarēs.

Virsnieku kursi noorganizēti 1920. g. 1. martā. Kursi sākumā bija
domāti galvenā kārtā kājnieku virsniekiem. Mācību ilgums tajos bija paredzēts
— 5 mēneši. Tomēr drīz vien piedzīvojumi rādīja, ka samērā īsā laikā —

5 mēnešos — nevarēja dot virsniekiem nepieciešamo zināšanu papildinājumu.
Tamdēļ kursu ilgumu jau tūliņ pēc pirmā izlaiduma pagarināja līdz 10—11 mē-

nešiem. Līdzi tam armijas vadība norādīja arī uz pārējo ieroču šķiru virsnieku

izglītības papildināšanas vajadzību, kāpēc kursos uzņēma arī zināmu skaitu

artilērijas un inženieru daļu virsnieku. Lielākas sekmības nolūkā 1920. g.
11. decembrī artileristu nodaļu nodalīja no vispārējiem kursiem speciālos arti-

lērijas virsnieku kursos. Lai dotu technisko daļu virsniekiem lielāku ierindas

praksi, likvidēja kursos arī inženieru nodaļu, apvienojot tās programu ar kāj-
nieku nodaļas programām. Šāda veida armijas virsnieku kursi pastāvēja
līdz 1927. g. rudenim, un tais uzņēma un apmācīja pēc kopējas programas

virsniekus no kājnieku, jātnieku un techniskām daļām, štābiem un pārvaldēm.
Tāpat, kopš 1924./25. mācības gada, uz sevišķu noteikumu pamata, kursos

uzņēma arī kara ierēdņus. Pēc 1926./27. m. g. izlaiduma jau visi par kaujas
nopelniem paaugstinātie vai samazinātu militāru izglītību baudījušie virsnieki

savas zināšanas bija papildinājuši līdz normālai miera laika programai, kāpēc
radās nepieciešamība palielināt zināšanu apmērus arī mūsu kara skolas pirmo
gadu izlaiduma virsniekiem, lai viņus sagatavotu rotas komandiera un citu

amatu pildīšanai. Šāda veida kursus iesāka pag. g. 1. decembrī. Kursu ilgums
9 mēneši. Viņos apmācās jaunākie virsnieki no kājnieku, jātnieku un tech-

niskām karaspēka daļām.

1920. gadā, pēc kursu noorganizējuma, kursos ierīkota bibliotēka. Pat-

laban kursu bibliotēkā skaitās dažādi militāra rakstura 1029 izdevumi

8075 sējumos. Mācības līdzekļu lielāko vairumu izgatavojuši paši kursu

darbinieki, un tikai daļa iegādāta ar valsts līdzekļiem.

Kursos nodibināts 1922. g. 4. septembrī bij. Valsts Prezidenta

J. Čakstes vārdā īpašs lekciju un tulkojumu fonds. Šis fonds visu pastāvēšanas
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laiku no valsts nav saņēmis nekādus pabalstus un līdzekļus. Fonda pastāvē-
šanas laikā no 1922. g. līdz šim izdoti 50 militāra rakstura izdevumi, kas iespiesti
19.650 eks. vērtībā par Ls 46.000.

Kara skola nodibināta jau 1919. g. ar Armijas Virspavēlnieka t. p. g.

13. septembra pavēli. Skola sākumā uzņēma kareivjus un privātpersonas,
kas beiguši ne mazāk par 5 agrākā vidusskolas tipa klasēm. 5. oktobrī sākās

reflektantu ierašanās, bet jau 8. oktobrī skolai bija jāpārvēršas par kaujas
vienību, lai ņemtu dalību Bermonta uzbrukuma likvidēšanā. Pirmais kara
skolas izlaidums notika 1920. g. 20 maijā. Pēc šī pirmā virsnieku izlaiduma

kara skolu pārorganizēja no kājnieku skolas par apvienoto ieroču skolu ar

4 nodaļām: kājnieku, artilērijas, jātnieku un inženieru. Mācības ilgumu
noteica divgadīgu. Skolā varēja iestāties personas ar nobeigtu vidusskolas

izglītību vai izturot pārbaudījumu vidusskolas apmērā. Sākot ar 1923. g.
skola pārgāja uz pagarinātu 3-gadīgu kursu, pie kam, lai kadetus jau sākumā

iepazīstinātu ar kareivju dzīvi, tos uz laiku piekomandēja karaspēka

daļām. 1926. gadā skolā likvidēja jātnieku un inženieru nodaļu, jo līdzšinējie
izlaidumi jau bija devuši vajadzīgo attiecīgo ieroču šķiru papildinājumu ar

jauniem virsniekiem. Nākošā 1929. gadā skolu beigs pēdējais izlaidums ar

3-gadīgu kursu, jo, saskaņā ar Saeimas lēmumu, no 1929. g. kara skola no

jauna pāries uz 2-gadīgu kursu. Latvijas valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā

kara skola devusi pavisam kopā 801 virsnieku.

Kara muzeja dibināšana bija ierosināta jau 1915. gadā, reizē ar Latviešu

strēlnieku pulku organizēšanos un kaujas panākumiem. Konkrētu veidu šī

doma varēja pieņemt tikai 1916. gadā, kad bij. krievu armijas virspavēlnieks
ar 11. IX Ne 9952 rakstu atļāva strēlnieku pulkiem vākt materiālus Kara
muzejam. Pēc 1916. g. ziemassvētku un 1917. g. janvāra kaujām bija savākts

jau diezgan daudz vērtīgu vēsturisku priekšmetu, bet sakarā ar Rīgas krišanu

1917. g. augustā uz Maskavu evakuētie krājumi vēl nav atdabūti, un Rīgā

palikušās mantas gāja zudumā. Vācu okupācijas laikā muzejs nedarbojās.

Nacionālai armijai noorganizējoties, Kara muzejs vispirms atradās

Kurzemes divizijā (no 1919. g. maija līdz septembrim) un no 1919. g. sep-

tembra pārņemts Galvenā štāba pārziņā. Tagad Kara muzejs nomā telpas
no Rīgas pilsētas valdes ~Pulvertornī", Lielā Smilšu ielā JST? 38. Līdzekļus

muzeja uzturēšanai un komplektēšanai saņem budžeta kārtībā.

Mūsu armijas artilērijas speciālā vadība atrodas artilērijas inspektora
rokās. Pie viņa pastāvošais Artilērijas inspektora štābs rūpējas par
mūsu artilērijas izveidošanos, apmācības un literātūras sastādīšanu un

izdošanu v. t. t. Tāpat, kā citām apmācības nozarēm, arī artileristiem nācies

vairākkārt pārstrādāt attiecīgos reglamentus kā sekojot šo jauno atziņu
izveidošanai Vakareiropā, tā arī izkopjoties un nodibinoties mūsu militārai

terminoloģijai.

Artilērijas daļu praktisko apmācību pārbauda vismaz reizi gadā visās

karaspēka daļās, sarīkojot ikgadus vasarā un ziemā prakstiskās šaušanas.

Ar katru gadu šaušana kļuvusi komplicētāka un šaušanas paņēmieni uzlaboti.

Šais šaušanās izmēģina arī dažu jauno aparātu un paņēmienu pielietošanu.

Virsnieku un instruktoru zināšanu papildināšanai 1920. g. bija noorga-
nizēti artilērijas virsnieku kursi un artilērijas instruktoru baterija. Pirmo

artilērijas virsnieku kursu nolūks bija sagatavot virsniekus, kas nebija
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baudījuši militāro izglītību bij. Krievijas artilērijas kara skolās pilna kursa

apmērā, bateriju un divizionu komandieru amatu izpildīšanai. 1925. g. rudenī

visi armijā esošie artilērijas virsnieki ar kara laika izglītību bija beiguši

kursus, kamdēļ noorganizēja speciālus informācijas kursus virsniekiem, kas

beiguši bij. Krievijas armijas kara skolas miera laikā. Šo kursu ilgums bija
4 mēneši. 1926. g. rudenī noorganizēja kursus virsniekiem, kas beiguši

Latvijas kara skolas divgadīgo kursu miera laikā. Kursu ilgums bija 8 mēneši,
ko nākošos kursos pagarināja līdz 10 mēnešiem. Kursu nolūks — papildināt"
militāro izglītību un sagatavot virsniekus bateriju komandieru amatiem.

Līdz šim kursus beiguši 166 virsnieki.

Artilērijas instruktoru baterijas uzdevums — sagatavot instruktorus

artilērijas inspektoram tieši padotām daļām, atjaunot visu artilērijas daļu
virsdienesta instruktoru zināšanas un sagatavot virsnieku vietniekus.

Līdz 1922. gadam techniskās (sakaru, auto-tanku, aviācijas un

sapieru) karaspēka vienības bija padotas toreizējās Techniskās pārvaldes

priekšniekam. Pārveidojot karaspēka miera laika organizāciju, visas techniskās

karaspēka vienības apvienoja techniskā divizijā. Šim nolūkam ar apsardzības
ministra 1922. g. 16. janvāra pavēli nodibināja techniskās divizijas komandiera

posteni ar divizijas pārvaldi. Techniskās divizijas sastāvā sākumā iedalīja:
sapieru bataljonu (tagad pulks), auto divizionu (tagad auto-tanku pulks),

aviācijas divizionu (tagad aviācijas pulks), elektrotechnisko divizionu, bru-

ņoto vilcienu divizionu (tagad pulks) un Daugavgrīvas artilēriju. Tā paša

gada aprīlī no divizijas atdalīja bruņoto vilcienu divizionu un Daugav-

grīvas artilēriju, kas pārgāja artilērijas inspektora padotībā. 1924. g. jūnijā,
sakarā ar armijas inženiera un sakaru priekšnieka posteņa nodibināšanu

likvidēja divizijas komandiera palīga posteni un divizijas štāba apmācības
daļu. Divizijas pārvaldes darbība galvenā kārtā izpaudusies padoto karaspēka
vienību: 1) vispārīgās militārās un militāri techniskās apmācības sekmēšanā

un 2) administrātīvās un apgādības nozaru pārraudzībā un nostādīšanā uz

likumu normētiem un lietderīgiem pamatiem.

Apmācības sekmēšanai divizijas štābs, sekojot technikas jauninājumiem
un to pielietošanai karaspēka vajadzībām, izstrādājis un izdevis reglamentus,
rokas grāmatas un instrukcijas dažādās militārās technikas nozarēs, kā arī

daudz un dažādas schēmas apmācības vajadzībām. Ar šīm grāmatām un

schēmām apgādātas ne tikai divizijā ietilpstošās vienības, bet arī pārējās
ieroču šķiras un mācības iestādes.

Divizijas karaspēka vienībās periodiski bijuši dažādi speciālie virsnieku

un instruktoru kursi speciālo zinību papildināšanai.

No darbiem, ko veikušas techniskās karspēka daļas, minami sapieru
izdarītā ceļu un poziciju rekognoscēšana Latgalē, tiltu uzcelšana pār Pededzi,

Bolupi, Ūpsti, plostu tiltu atjaunošana pār Aivieksti un Bauskas tilta atjau-
nošana, Latvijas un Krievijas robežu apzīmēšana, minu atrakšana, kā arī

ikgadus izdarītā ledus spridzināšana plūdu briesmu novēršanai v. c, ne-

runājot nemaz par tiešajiem sapieru darbiem armijas aizsardzības spēju

pacelšanā.

Arī mūsu kara aviācija, līdzīgi mūsu armijai vispāri, var atskatīties

uz grūtu, bet ievērojamu sasniegumu vainagotu ceļu. Domas dibināt latvju
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aviāciju radās jau strēlnieku laikos, bet revolūcija pārtrauca šī projekta izvei-

došanu. Arī mūsu valsts pašā pirmajā laikmetā mums vēl nebija iespējas stāties

pie aviācijas vienību dibināšanas, jo mums bija grūti sadabūt pat pavisam
nepieciešamo kājnieku vienību vajadzībām. Tikai pēc mūsu armijas ienākšanas

Rīgā mums 1919. g. 20. jūlijā izdevā ssadabūt divas ienaidniekam atņemtas
lidmašīnas, kas arī bija par pamatu pirmās aviācijas nodaļas dibināšanai.

Pēc mēneša nodaļu papildināja vēl ar divām lidmašīnām, kas pārnāca no lie-

linieku frontes, bet mūsu rokās nokļuva jau bojātā veidā. Lai gan šie

mūsu gaisa flotes spēki bija ļoti nabadzīgi un tikpat trūcīgi bija rīcībā

esošie citi techniskie līdzekļi, tā tomēr jau cīņās ar ienaidnieku sniedza mūsu

armijai vērtīgu atbalstu. Ar ienaidniekam atņemtiem un no Sabiedrotiem

iegādātiem aparātiem mūsu gaisa spēki pastāvīgi pieauga, tā ka jau 1919. g.

radās nepieciešamība organizēt aviācijas skolu jauna lidaparātu apkalpes

personāla sagatavošanai. Neatlaidīgā darbā, kas prasīja nevien lielu enerģiju,
bet arī lielu uzupurēšanās gatavību, mūsu aviācijas spēki tagad izvei-

dojušies imposantā, labi noorganizētā vienībā — aviācijas pulkā. Uz

jauniem pamatiem noorganizēta nevien apmācība aviācijas skolā, bet arī

vienībās, izmantojot katru lidojumu uz vispilnīgāko karam piemērīgai darbībai.

Sevišķa vērība piegriezta lidojošā sastāva apmācībai šaušanā, kādā nolūkā

lidojošam sastāvam katru gadu jāpilda noteikti vingrinājumi uz zemes un

gaisā. Šaušanas apmācības pastiprināšanai iegādāti fotoložmetēji, ar kupem

jāizpilda noteikts uzdevumu skaits gadā. Pastiprināta arī apmācība fotogrāfijā,
iegādājot pusautomātiskas un automātiskas kameras joslu un laukumu

fotografēšanai. Orientēšanās un izlūkošanas apmācībai izdarīti arvienu lielāki

pārlidojumi nevien Latvijas robežās, bet dažos gadījumos arī uz kaimiņvalstīm.

Kopdarbībai ar kājniekiem lidmašīnas katru gadu piedalās kājnieku manevros,

bet ar artilēriju — katru vasaru artilērijas šaušanas apmācībā.

Saprotams, ka tik intensīvu apmācības darbu nav iespējams veikt

ar kara laikā iegūtām lidmašīnām, kādēļ katru gadu tiek iegādātas pašreizējās
modernākās lidmašīnas, cik nu to atļauj attiecīgais šaurais budžets. legādāts

tāpat arī moderns lidmašīnu apbruņojums, papildinātas darbnīcas ar jaunām

mašīnām, ierīkota pēc jaunākām prasībām fotolaborātorija un aeroloģiskā
stacija, tāpat izbūvēti jauni angari.

Mūsu aviācija joprojām plešas plašumā, jo varbūtējā nākošā karā

aviācijai piekritīs ļoti liela loma. Daudz maz sekmīga kara darbība bez tās

atbalsta vairs nav domājama.

Lai gan apmācības lidmašīnu skaits nav liels, aviācijas skola no

1920. g. līdz 1928. g. sākumam izlaidusi 32 novērotājus lidotājus, 22 novēro-

tājus un 82 lidotājus, 147 motoristus un mazāku skaitu citu speciālistu

(fotogrāfus, aerologus v. c). Par artilērijas novērotājiem tai pašā laikā

sagatavots 21 artilērijas virsnieks.

Blakus gaisa flotes attīstībai jāmin arī mūsu jūras spēku diezgan ievē-

rojamā izveidošanās valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā.

Kara flotes vajadzība bija redzama tūliņ pēc patstāvīgas valsts nodibinā-

šanās. Tikai apstākļi un līdzekļi atņēma iespēju pie tādas tikt. Tomēr jau drīzi

pēc valsts proklamējuma, 1919. g. vasarā, vairāki jūras virsnieki uz savu

iniciatīvi sāka organizēt no Rīgas ostas privātiem velkoņiem un motorlaivām

traleru flotiliju minu izzvejošanai jūrā, jo valsts intereses prasīja pēc iespējas
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ātrāk atbrīvot kuģu ceļu satiksmes nodrošināšanai ar ārvalstim. Pasaules

kapa laikā visi Latvijas piekrastes ūdeņi bija pielikti ar aizžogojuma minām

kā no krievu, tā vācu flotēm. Vācu armijai, Rīgu atstājot, pie Daugavas
ietekas jūrā palika daudz minu, kas galīgi aizsprostoja ieeju ostā. To ievērojot,
armijas virspavēlnieka štābā nodibināja jūras daļu, kas šo darbu organizēšanu
un vadību pārņēma savās rokās.

Armijas pabalstīšanai cīņā ar lieliniekiem uz Lubānas ezeru nosūtīja
vairākas motorlaivas, apbruņojot tās ar ložu un bumbu metējiem. Sākoties

Bermonta uzbrukumam, kapa flotes nepieciešamība kļuva vēl vairāk sajūtama,
un tās atvietošanai mobilizēja gandrīz visus Rīgas ostas velkoņus. Daļu apbru-
ņoja armijas pabalstīšanai, pārējos izlietoja desanta un transporta vajadzībām.
Saprotams, ka tāda izlīdzēšanās ar velkoņiem un laivām, kas pie rokas,
bija ļoti primitīva un daudzmaz piemērotu kapa kuģu tipa peldošo līdzekļu
nepieciešamību tikai vēl vairāk uzsvēra. Pēc Latvijas teritorijas atbrīvojuma
un miera noslēguma nācās mobilizētos privātos ūdens satiksmes līdzekļus
atdot viņu īpašniekiem, kamdēļ 1921. gada pavasarī Jūras pārvaldi Virspavēl-
nieka štābā pavisam likvidēja, demobilizējot gandrīz visus jūrniekus kapa
dalībniekus. No kuģiem kapa resoram vairs palika tikai vācu traleris M 68,
kā remontēšana nebija vēl nobeigta, velkonis T, ko nodeva Daugavgrīvas

artilērijai un pārdēvēja par ~Artileristu", motorlaivas A 15, A 16, ~Komēta"
un ~Gauja" (tagad ~Spulga"). Ar Jūras pārvaldes likvidēšanu Galvenā

štābā palika tikai viens sevišķu uzdevumu virsnieks jūpas lietās. 1921. g. rudenī

M6B jau bija tiktāl savests kārtībā, ka to varēja nolaist ūdenī ar nosaukumu

k/k ~Virsaitis", ar ko arī bija likts pamats tagad pastāvošai mūsu kapa flotei.

1923. g. ~Virsaitis" jau izdarīja pirmos apmācības braucienus uz ārzemēm.

1924. g. Saeima pieņēma likumu par jūpas krastu aizsardzības līdzekļu iegādi
un Valsts Prezidents iecēla t. p. g. jūnijā Jūpas krastu aizsardzības

eskadras komandieri. Ar Saeimas atļautiem līdzekļiem mūsu flotes papildinā-
šanai kapa resors pasūtīja Francijā divas zemūdenes un divus aizžogotājus
tralepus. Varbūtējai kapa darbībai nepieciešamās minas turpretim izgatavo
iekšzemē.

Ar jūpas krastu aizsardzības eskadras štāba ievešanu dzīvē stājās pie

jūpas novērošanas dienesta noorganizēšanas un jaunformējamo komandu

komplektēšanas un apmācības. Šai nolūkā 1925. g. 1. maijā atvēra Liepājā
flotes instruktoru skolu speciālistu instruktoru sagatavošanai. Tāpat komandēti

vairāki virsnieki uz ārzemēm papildināties speciālās nozarēs.

Reizē ar floti noorganizējusies un izveidojusies arī jūpas aviācija.

1919. gada pirmajā pusē Latvijā atradās daži no vācu un

lielinieku armijām pamesti bojāti un kaujas nespējīgi bruņoti auto-

mobiļi. Vajadzība frontē pēc bruņoto kaujas ratu atbalsta bija ļoti

liela, kāpēc steidzīgi sāka strādāt gar šo mašinu izlabošanu un sa-

vešanu kaujas gatavībā. Jūnijā 4. Valmieras kājnieku pulka 8. rotas

komandiers virsltn. Roze sāka formēt no savas rotas kapavīriem

bruņotā vilciena komandu, izlietojot šī vilciena sastādīšanai dažus vien-

kāršos un ledus vagonus. Ap to pašu laiku bija savesti kārtībā 2 bruņotie auto

(~Lāčplēsis" un ~Zemgalietis"), kas sāka darboties frontē Krustpils un Līvānu

rajonā. Tie ir tie pamati, no kupiem tagad attīstījušās divas spēcīgas mūsu

armijas vienības — auto-tanku un bruņoto vilcienu pulks.
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Pakāpeniskā darbā nostādīts uz modernai armijai piemērotiem pamatiem
arī sakaru dienests, kam tagadējās armijas dzīvē piekrīt ļoti komplicēts
un visai atbildīgs uzdevums. Pirmā sakaru vienība pie mums bija dibināta

1919. gada 6. februārī inženieru-sapieru rotā Liepājā. Jau 8. februāri šo

vienību aizsūtīja uz fronti pulkveža Kal paka rīcībā. Visi materiālie līdzekļi
toreiz bija: 1 vācu kombinētais aparāts un apm. 6 km lakotā vada. Pirmā

telefona līnija Rudbārži Lēnas jau bija izbūvēta 12. februārī ar centrāli

Rudbāržu muižā.

Lai gan bija materiālas grūtības telefonu tīklu izveidojot, tomēr

pastāvīgi gāja uz priekšu, uzturot nevien sakarus starp mūsu vienībām,
bet noorganizējot ienaidnieka sarunu noklausīšanos, sniedzot bieži arī tiešas

un svarīgas ziņas par ienaidnieka nodomiem. Visam Latvijas karaspēkam

apvienojoties vienā virspavēlniecībā, virspavēlnieka štābā un katrā divizijā
jau nodibina atsevišķas sakaru nodaļas. Pamazām noorganizē arī telegrāfa
un radiotelegrafa sakarus. Tagad visu armijas sakaru dienestu pārzina Armijas
sakaru priekšnieks, kas rūpējas un atbild par sakaru dienesta darbību, per-
sonāla līdzekļu uzstādīšanu un remontiem.

Lielu darbu nācās veikt armijai kara satiksmes izveidošanas ziņā,,
nodibinot militāro uzraudzību uz dzelzceļiem, savācot ripojošo materiālu,

rūpējoties par karaspēka pārvadāšanu v. t. t.

Inženieru nozares pārzināšanai Armijas komandiera štābā nodi-

bināts armijas inženiera postenis. Armijas inženieris rūpējas un atbild par

armijas gatavību kara darbībai inženieru nozarē, t. i. par inženieru nozares

mobilizācijas pilnīgu sagatavošanu, armijas nodrošināšanu ar modernām

prasībām piemērotām inženieru mantām, armijas apmācību inženieru nozarē

un valsts nocietināšanas jautājumu pareizu un pilnīgu atrisināšanu, saskaņā
ar paredzamiem operātīviem plāniem.

Tagadējā armijas dzīve prasa no ikviena karavīra, sevišķi tā, kas ietilpst

armijas kadrā, nevien krietnu un vispusīgu savas dienesta nozares pārzināšanu,
bet arī pastāvīgu sekošanu visām militārām parādībām citās nozarēs un arī

citās armijās. Reglamenti šai ziņā var dot tikai zināmu schēmu. Pārējais

jāpapildina ar studijām praksē un militārā literātūrā. Izsekot šai literātūrai

katrai atsevišķi, citu dienesta pienākumu apkrautam, nav vairs iespējams.
Lai turētu pastāvīgā kontaktā mūsu karavīru militārās zināšanas ar vērtīgākām
atziņām mūsu pašu un ārzemju militārā dzīvē, bez attiecīgām monogrāfijām,
kara resors izdod arī vairākus periodiskus militāra satura izdevumus. Ikdie-

nišķai informācijai un vieglākai kara zināšanu populārizēšanai pastāv armijas
laikraksts ~Latvijas Kareivis". Militāro ideju populārizēšanai ārpus armijas

rindām, kā arī karavīru ieinteresēšanai par mūsu aizsargu dzīvi, lai viņi pēc

obligātoriskā dienesta beigšanas ar lielāku prasmi un interesi arī savā pilsoniskā
arodā varētu strādāt valsts aizsardzības darbu, kara resors piedalās žurnāla

~Aizsargs" satura noteikšanāun izplatīšanā armijā. Speciālās militārās izglītības

izkopšanai Armijas komandiera štābs izdod periodisku kopojumu ~Militāru
rakstu krājums", Artilērijas inspektora štābs — ~Artilērijas Apskatu", bet

techniskā divizijā — ~Technikas Apskatu", kas visi veikuši ļoti lielu darbu,

palīdzot nostādīt mūsu armiju uz jaunāko militāro atziņu pamatiem, iegūdami
dzīvu interesi nevien mūsu karavīru saimē, bet zināmu ievērību arī ārzemēs.



239

Blakus armijas sagatavošanai kaujas prasmei un kaujas līdzekļu pielie-
tošanā ļoti daudz pūļu prasījusi šo līdzekļu sagādāšana, armijas uzturēšana,

viņas veselības pasargāšana un tiesiskās apziņas un atbildības sajūtas izkopšana.
Ari šai virzienā veikto darbu mēs varam apskatīt pa lielākai daļai tikai vispārē-

jās kontūrās.

Intendantūras apgāde.

Nodibinoties Latvijas armijai, apgādes krājumu nebija nekādu. Tā kā

pati armija bija sadalīta divās daļās — dienvidu un ziemeļu grupā, tad to

apgāde arī noritēja īpatnējos apstākļos. Dienvidus grupai pirmajā laikā uzturu

pa daļai izsniedza vācu komandantūras, pa daļai to sagādāja rekvizīcijas ceļā
latviešu komandantūras, bet ziemeļu grupu apgādāja pa daļai igauņu inten-

dantūra, pa daļai pašu latviešu karaspēka daļu izdarītās rekvizīcijas. Abām

grupām apvienojoties, 1919. g. 23. jūlijā dienvidu grupas intendantūru pār-
vērta par Armijas saimniecības pārvaldi. Sākumā pārtikas vielas saimniecības

pārvaldei piegādāja Apgādības ministrija, savācot vietējo ražojumus nodevu

kārtā savos apgādības iecirkņos. Šai pašā laikā saimniecības pārvalde pati
arī noorganizēja ziepju fabriku, konservju fabriku un katrā savā noliktavā

— lopu kautuvi, desu darbnīcu, maizes ceptuves un sakņu laukus, kā arī stājās
sakaros ar zvejniekiem, slēdzot ar tiem līgumus par zivju piegādi armijas
vajadzībām. Bez tam cenu stabilizēšanas nolūkā Kapa saimniecības pārvalde
1919. g. atvēra karavīriem savu veikalu, no kā vēlāk izveidojās tagadējais armijas
ekonomiskais veikals. Apgādības ministrijai likvidējoties, 1921. gadā visu

pārtikas vielu apgādi pārņēma pati Armijas saimniecības pārvalde, un tai

pašā rudenī Kara saimniecības pārvaldes noliktavā nodibināja pieņemšanas
komisijas, produktu un elpes iepirkšanai no ražotājiem zemturiem. Pirmajos
gados minētām iepirkšanas komisijām visu labību iepirkt vēl neizdevās,

kamdēļ daļu labības iegādāja ar izsolēm no piegādātājiem. Tomēr katru gadu

iepirkšanas komisiju darbība paplašinājās, un sākot ar 1924./25. gadu iepirk-
šanu noorganizēja plānveidīgi, tā ka jau 1925. g. visu armijai vajadzīgo labību

un arī cūkas gaļu iepirka tieši no zemturiem.

Pēdējos divos gados (1926. un 1927. g.) nelabvēlīgo ražas apstākļu dēl
dalu labības nācās iepirkt ar izsolēm. Sākot ar 1925. gadu armijas apgādē
sāka dalību ņemt arī lauksaimnieku kooperātīvi un viņu centrālās organizācijas.
Lai dotu iespēju visplašākām zemturu aprindām nodot savu labību, zemturiem
izstrādāja īpašas kondicijas, kurās uzstādīja minimālās prasības attiecībā uz

labības īpašībām, un bez tam, ierīkojot labības kalti Intendantūras galvenā
pārtikas noliktavā, zemturiem un viņu organizācijām deva izdevību pret
tiešo izdevumu atlīdzināšanu pāržāvēt* pievesto labību, ja pēdējā pārsniegtu
mitruma ziņā kondicijās pielaisto mitruma normu. Šejienes ražotājiem cenas

pēdējā laikā apstiprina Ministru Kabinets. Par tādā veidā regulētām cenām

lielākos garnizonos šai saimniecības gadā lauksaimnieku kooperātīvi un centrālās

organizācijas piegādā arī svaigu liellopu gaļu. Noorganizējot iepirkšanu no zem-

turiem, panākts tas, ka tagad arī visu armijai vajadzīgo speķi iepērk tikai vietējo;
speķa un cūkgaļas uzglabāšanai piemērotās telpās pašreiz uzstāda dzesētavas

ierīci Intendantūras galvenā pārtikas noliktavā. .

Ja metam skatu atpakaļ uz 1919. gadu un salīdzinām armijas apgādi
ar pārtiku armijas tapšanas laikā un tagad, tad varam būt apmierināti ar

pašreizējo stāvokli, jo pēc tagadējā aprēķina viena kareivja dienas deva



240

līdzinās apm. 4240 kalorijām vasaras mēnešos. Tā tad viens kareivis dienā

vasaras laikā saņem par 1216kalorijām barības vielu vairāk, nekā pēc prof.

Zariņa aprēķina vajadzīgs dienā vidēja fiziska darba strādnieka eksistences

minimumam (3024 kal.). Ja salīdzinām mūsu armiju ar lielvalstu un kaimiņu
valstu armijām, tad mūsu armija pārtikas apgādības ziņā stāv otrā vietā (pēc
Amerikas armijas).

Apgāde ar apģērbiem, apaviem, uzkabi, zirgu lietām un zirgu transporta

līdzekļiem armijas tapšanas laikmetā bija sevišķi grūta, jo nebija nekādu šo

mantu krājumu. Kara ieguvumu vākšanas nodaļa un mantu atdabūšanas

komisija pārņēma tikai niecīgu daļu lielinieku atstāto mantu (vairumu
un labākās aizveda vācu karaspēks), kuras pēc dezinficēšanas un izlabošanas

steidzami izsniedza karaspēkam. 1919. g. sāka ienākt lekšlietu m-jas vāktie

un rekvizētie priekšmeti. Šai laikā, lai no savāktiem materiāliem izgatavotu

armijai vajadzīgos apģērbus, uzkabi un transporta līdzekļus, Intendantūra

(toreiz Kara saimniecības pārvalde) nodibināja amunicijas un zirgu trans-

porta līdzekļu, apģērbu un apavu darbnīcas. Tomēr līdz 1919. g. oktobrim

ienāca tikai niecīgs mantu un materiālu daudzums, tā ka Bermonta uzbrukuma

laikā tikai apmēram 30% no visa karavīru skaita bija apgādāti, bet pārējie

70% atradās tais apģērbos un apavos, kas bija no mājām paņemti līdzi.

Jau 1920. g. vasarā, rosīgi attīstot darbnīcu darbību, apģērbto karavīru skaits

sasniedza 50%. Šai laikā Intendantūras darbnīcas ievērojami paplašināja
un no jauna nodibināja ādu fabriku, transporta darbnīcu un linu austuvi.

lekustināja arī jautājumu par izejvielu — galvenā kārtā vilnas — ievešanu no

ārzemēm caur Apgādības m-ju, pārstrādājot to iekšzemes fabrikās vadmalā,

lai pēdējo varētu izstrādāt gatavos apģērbos Intendantūras darbnīcās. Bet

materiāli apģērbu izgatavošanai no Apgādības m-jas pienāca nepietiekošā

daudzumā, un apģērbi bija jāiepērk gatavā veidā, kas (mēteļi, svārki un virs-

bikses) 1920. g. oktobrī arī pienāca no Anglijas. Tomēr 1921. g. sākumā armijas
apgādība ar apaviem un apģērbiem jau uzskatāma par apmierinošu, pat
labu. 1922. gadā —ar Apgādības m-jas likvidāciju — armijas apgādība

pilnā mērā pāriet uz Intendantūru.

Sakarā ar armijas pāreju miera laika apstākļos, kad pa daļai bija jau

atjaunojusies šejienes rūpniecība, likvidēja linu austuvi, ādu fabriku un apavu

darbnīcu, bet pārējās darbnīcas apvienoja vienā, — ar ietērpu, seglinieku,
uzkabes un kalēju remonta nodaļām. Karaspēkam vajadzīgo apģērbu, veļu,

apavus, gultas drēbes, uzkabi, zirgu lietas un transporta līdzekļus sāka iegādāt
pēc noteikta standarta, piemērojoties mūsu armijas apstākļiem; iepirkumi

no citu armiju kara laika krājumiem vairs nenotiek. Vienu daļu mantu, kā

apavus, gultas segas v. c. iegādā un izsniedz karaspēkam gatavā veidā, bet

lielākam vairumam vajadzīgos kondicionālos materiālus iegādā izsolēs,

piem. vilnas un kokvilnas audumus, ādas, dzelzs un koka materiālus, no kuriem

izgatavo apvienotā Intendantūras mantu darbnīcāgatavas mantas, kā mēteļus,

svārkus, virsbikses, uzkabi, zirgu lietas, zirgu transporta līdzekļus v. t. t.

Tagad šejienes rūpniecība jau spēj pildīt gandrīz visas Intendantūras

prasības kā mantu un materiālu kvalitātes, tā arī kvantitātes ziņā. Mantu

iegādāšana un izsniegšana norit sekmīgi, un kopš 1922. gada armija un flote

ir laikus apgādāta ar mūsu apstākļiem piemērotām labas kvalitātes mantām.

Zirgu iegāde armijas tapšanas un kara laikā notika mobilizācijas un

rekvizīcijas ceļā. Intendantūraarmijas zirgu iegādi uzņēmusies sākot ar 1920. g.



decembri, kad likvidējās Galvenā armijas apgādes pārvalde. Armijas kapa
laika zirgi pa lielākai daļai bija vezumnieku tipa. Trūka kavalērijas un arti-

lērijas tipa zirgu. Pārejot armijai miera stāvoklī, liela daļa zirgu atrasti par

armijai nederīgiem un nodoti Zemkopības m-jai vai pārdoti tieši lauksaim-

niekiem (ap 2500 zirgu, apm. 220.000 latu vērtībā). Arī vēlākos gados daļa

zirgu izbrāķēta un pārdota lauksaimniekiem (gadā ap 300 zirgu). Reizē ar ne-

derīgo zirgu izpārdošanu armijā ievesta jaunu zirgu papilde un komplektēšana.
Visvairāk bija sajūtams jājamo zirgu trūkums, jo kapa gados, pēc dažādo kapa-

spēku sirošanas un daudzām rekvizīcijām, mūsu zemē nebija vairs labāko zirgu,

nebija arī cerības tos tuvākos gados sadabūt, kāpēc ikgadus (sākot ar 1921. g.)
daļu jājamo zirgu nācās iepirkt ārzemēs. lekšzemē pirmo zirgu partiju iepērkot
izdevās sadabūt tikai 18 armijai derīgus zirgus. Ar katru gadu šis skaits krietni

uzlabojās, un tagad jau ir izredzes uz priekšu visus armijai vajadzīgos zirgus

iepirkt pašu zemē. Laikā no 1921.—1928. g. iepirkti 1260 Latvijā audzēti

zirgi, bet ievesti no ārzemēm 650 zirgi. Lai veicinātu zirgu audzēšanu pašu
zemē, Intendantūras remontzirgu iepirkšanas komisija stājusies sakaros ar

Latvijas zirgu audzētāju biedrībām un viņu nodaļām. Bez tam izdod un izplata

par brīvu zemkopjiem attiecīgu literātūru, lai iepazīstinātu zirgu audzētājus
ar armijas zirgu prasībām un īpašībām. j Valsts Archīvs j

Apbruņojuma un techniskā apgāde.
It ■ „ i J

Pēc tam, kad mūsu armija iztīrīja Latviju no visiem ienaidniekiem, tās

apbruņojums bija nabadzīgs un ļoti raibs. Var teikt, ka pie mums bija sastopami

gandrīz visu armiju ieroči un nebija nevienas daļas, kur tie būtu vienas sistēmas.

Bez tam mūsu armijā bija nomanāms bēdīgs mantojums no pasaules kara

laikiem — zināma nevērība pret ieročiem — to nevīžīga uzturēšana. Šais
desmit gados veikts liels darbs — likvidēta ieroču dažādība, saņemtie ieroči

savesti kārtībā un kvantitatīvā ziņā panākta kara vajadzībām uzstādāmās

armijas apbruņošanas iespēja ar pietiekošu skaitu noderīgu ieroču. Arī ieroču

uzturēšanā panākts ļoti daudz, un tagad tikai retā izņēmuma gadījumā
ierocis sabojājas sliktas uzturēšanas dēļ. Kapa resors centies noorganizēt mu-

nīcijas izgatavošanu Latvijā, lai kara gadījumā mēs pēc iespējas būtu neatkarīgi
no ārzemēm. Šī gada beigās atklās savu darbību Sellier & Bellot patronu fabrika.

Arī dižgabalu šāviņu ražošanā sasniegti lieli panākumi, un cerams, ka turpmākos
gados varēsim visus šāviņus un patronas gatavot šeit uz vietas. Veikts ari

liels darbs municijas sakārtošanā, vākšanā un nederīgās likvidēšanā. Šis darbs

saistīts ar dzīvības briesmām, un mazākā neuzmanības gadījumā darba da-

rītāji riskē ar savu dzīvību.

No nederīgās municijas izlādēšanas iegūtās sprāgstvielas artilērijas
laboratorijā pārstrādā celmu un akmeņu spridzināmās patronās; par lētu at-

līdzību Kara m-jai tāpēc ir iespēja tās'nodot mūsu zemkopjiem. Kādreizējie
tēvijas atbrīvotāji jaunsaimnieki tūkstošiem šo patronu izlieto pret tagadējiem
ienaidniekiem

— celmiem un akmeņiem — savās jaunsaimniecībās.
Daudz darīts un panākts mūsu armijas aizsardzībā pret nākotnes kara

briesmīgāko ieroci — nāvīgām gāzēm. Arī šai ziņā mēs būsim neatkarīgi no

ārzemēm. Auto-tanku un aviācijas nozarē pasaules karš un pēckara laikmets

iezīmēts ar lieliskiem sasniegumiem mašīnu kvalitātīvā ziņā un lielo dažādību

to pielietošanā kaujā. Mūsu armijas mazais sastāvs un aprobežotie valsts lī-

dzekļi neatļauj mums nodrošināties ar lielu skaitu šo mašīnu. Tāpēc visas
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pūles pieliktas, lai tās mašīnas, kas atrastos mūsu rīcībā, būtu pēc iespējas
labākā kārtībā, labākās sistēmas un lai mūsu karavīri ar tām iemācītos vis-

labāki rīkoties, tā ka pretinieka skaitliskam pārspēkam varētu stādīt pretim
labākās mašīnas, ko veiklāki vadītu morāliskā ziņā augstākie karavīri.

Sakaru un inženieru mantu nozarē, izmantojot izdevīgo pēckara konjunk-
tūru, kad privāto tirgotāju rokās bija pārgājuši lieli daudzumi šo mantu, izdevās

par lētu naudu sagādāt pašu nepieciešamo armijas vajadzībām. Enerģiski
strādā arī radio nozarē, un cerams, ka arī šai ziņā būsim neatkarīgi no ārzemēm

un armija lietos pašu pagatavotās raidošās un uztverošās radio stacijas.

Telpu apgāde.

Karalaikos dzīvokļus karaspēkam, ciktāl tas nestāvēja tieši ierakumos,

ierādīja klaušu kārtībā. Armijai pārnākot miera laika darbā, ievietojuma

ziņā nācās pārvarēt ārkārtīgas grūtības: visur, kur mantojumā saņēma krievu

kazarmas, tās atrada bez logiem, durvīm, grīdām, ūdens un elektrības vadiem,

sapuvušiem griestiem, galīgi cauriem jumtiem, bez mēbelēm. Drudžainā

steigā nācās ēkas remontēt un iekārtot. Ēku un būvju valdei miera laika

sākumā nācās izvērsties par redzami lielu un svarīgu iestādi, ar lielu techniķu
un inženieru skaitu, jo kreditu trūkuma dēļ remontus un jaunbūves ne ikreiz

varēja izdot uzņēmējiem, bet daudzus darbus nācās veikt karaspēkam saimnie-

ciskā kārtā, pašu techniķu un inženieru uzraudzībā, iegādājot pašu tirgū

vajadzīgos techniskos priekšmetus un būvmateriālus. Vēlāk, kad valsts dzīve

bija jau iegājusi normālās sliedēs, Kara ēku un būvju valde būvdarbus nodeva

pēc iespējas uzņēmējiem.

Valsts pastāvēšanas laikā Kara ēku un būvju valde, kas 1924. gadā pār-
dēvēta par Kara celtniecības (būvniecības) pārvaldi, apgādājusi karaspēku
ar vajadzīgām telpām tādā apmērā, kā to atļāva atvēlētie līdzekļi. levērojot
mazās, vajadzībai nepiemērotās sumas, ko valsts varēja dot karavīru dzīvokļu

vajadzībām, bija jāpieliek ārkārtīgas pūles, lai apmierinātu karaspēka daļas
ar piemērotām telpām un uzturētu ēkas kārtībā. No sākuma bija jāapmie-
rinās tikai ar esošo ēku labošanu un savešanu ciešamā stāvoklī. Tikai

pakāpeniski ēkas varēja sākt pārbūvēt, piemērojot tās karaspēka vajadzībām,
kā arī iesākt sistemātisku armijas apgādi ar vajadzīgām jaunām celtnēm.

Karaspēka novietošanai pārņemtas kara resora (Kara celtniecības pār-

valdes) pārziņā 1411 dažādas ēkas ar 11860 des. zemes, bet lai gan pār-

ņemto ēku skaits bija liels, to nepietika visa karaspēka un armijas piederumu
novietošanai. Bez tam sakarā ar karaspēka racionālu novietošanu bija

jāapgādā mitekļi tādās vietās, kur karaspēks agrāk nebija novietots, kāpēc
šais vietās no sākuma bija jānomā privātas telpas, stājoties pie jaunu ēku

celšanas, lai nomātās telpas varētu atbrīvot. Liepājā, kur pārņēma lielāku

skaitu kazarmu ar vajadzīgām piebūvēm, varēja apmierināties ar nelielām

techniskām jaunbūvēm, izdarot kapitālus remontus un pārbūves esošās ēkās.

Daugavpilī bija kapitāli jāatjauno kara laikā sagrautās cietokšņa ēkas. Tur-

pretim citās vietās bija sistēmatiski jāizdara vajadzīgie jaunceltņu darbi. Līdz

šim laikam iesāktos darbus bez apstājas turpina, bet šai vajadzībai asignējamie

līdzekļi nav pietiekoši, lai ēkas varētu uzcelt paātrinātā gaitā; tāpēc vēl ilgāku
laiku būs sajūtami trūkumi karavīru ievietojuma ziņā.



Līdz šim ir uzceltas pavisam kopā 42 jaunas'ēkas. Rīgā karaspēks pa

lielākai daļai novietots pilsētas kazarmās un valstij piederošās ēkās, kuras

Kapa celtniecības pārvalde atjaunoja un saveda lietošanai derīgā stāvoklī.

Techniskām karaspēka daļām bija jāceļ no jauna trūkstošās techniskās celtnes:

auto garāžas, aviācijas angāri. Bija jāapgādā telpas darbnīcām, noliktavām,
maizes ceptuvēm. Šīs vajadzības pa daļai apmierinātas, atpērkot dažas

fabrikas un tās pārtaisot pēc vajadzību prasībām.

Ēku atjaunošanas un pārbūves darbi izdarīti kādās 279 ēkās, bet ne

visas ēkas vēl pienācīgi atjaunotas, un šo visai nepieciešamo darbu varēs izdarīt

tikai pakāpeniski vairāk gados.

Armijas dzīves saskaņošana ar tagadējām prasībām izvirzījusi nepiecie-
šamību turpināt jaunbūvju celšanu. Pašlaik nobeidz vienas kazarmas cel-

šanu Krustpilī un vienas kazarmas celtni Alūksnē; nepieciešamas vēl kazarmas

dažās citās vietās; tāpat nepieciešami celt trūkstošās saimniecības ēkas: nolik-

tavas, sakņu un ledus pagrabus v. t. t. Bez tam jāceļ vajadzīgās ēkas karavīru

apmācības vietās, šautuvēs, artilērijas poligonā; jāceļ vajadzīgās ēkas aviācijas
un bruņu mašīnu vajadzībām, darbnīcas, techniskās noliktavas v. c. dažādās

vietās. Visi šie uzdevumi prasīs vēl vairāk gadus neatlaidīga darba.

Tagad kapa resora rīcībā skaitāmas pavisam 1653 ēkas, apmēram
Ls 60.000.000kopvērtībā, un 15450 ha zemes, apmēram Ls 8.338.000 kopvērtībā.
Kapa resoram līdz šim no valsts fonda zemēm piešķirtās zemes platība ir

apm. 13091 ha. Piešķirtā zeme vēl nav novērtēta. Izlemšanas stadijā vēl

atrodas zemes pieprasījumu zemes piešķiršanai par 796 ha. Piešķirtas 130 ēkas.

Kapaspēka novietojuma vietās, kur kapa resoram nepieciešamos nekusta-

mos īpašumus nebija iespējams iegūt no valsts zemju fonda, tādi dabūti

pirkšanas ceļā. Nopirkti 20 objekti Ls 1.530.000 apmērā. Bez tam kapaspēka
vajadzībām nomā valsts, pašvaldību un privātas ēkas un telpas. Tos īpašumus, ko

kapa resors neizlieto savām vajadzībām, iznomā privātām personām un iestādēm.

Tādā ceļā gadā ieņem apm. Ls 24.000, kāda suma nāk valsts ienākumos.

Kapaspēks apkurināšanai, ēdiena vārīšanai un maizes cepšanai izlieto

gadā apm. 150.000 kub. metru malkas. Līdz 1927. g. rudenim malkas normas,
:iktāl to atļāva atvēlētie krediti, dažādām vajadzībām noteica kapa ministrs.

Bet no 1927. g. oktobpa malkas normas un malkas sugu siltumradīšanas spējas
noteiktas likumdošanas kārtībā ar 1927. g. 13. septembpa „Noteikumiem par
kurināmiem materiāliem kapa resorā" (1927. g. „V. V." Ne 212). Ar šiem

noteikumiem malkas patēriņš armijā palielinājies, jo tais apkurināšanas periods
Vidzemē un Latgalē noteikts no 1. oktobpa līdz 1. maijam, t. i. 7 mēneši gadā,
kurpretim līdz noteikumu izdošanai apkurināšanas periods visā valstī bija
6 mēneši, t. i. no 15. oktobpa līdz 15. aprīlim. Ar minētiem noteikumiem no-

teiktās normas un malkas sugu siltumradīšanas spējas pamatotas uz speciāli
ieceltu komisiju izmēģinājumu rezultātu pamata, un tā tad pilnīgi pārbaudītas
un apstākļiem piemērotas. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ noteikumu piemē-
rošana dzīvē ar š. g. 24. aprīļa noteikumiem („V. V." 1928. g. N° 95) atkal ap-
turēta līdz 1929. g. 1. aprīlim, un malku kapaspēka daļām izsniedz aprobežotā
daudzumā. Apgaismošana armijā gandrīz viscauri ir elektriska, izņemot
atsevišķi novietotas vienības un arī dažas kapa apriņķu pārvaldes, kur elektriskā

apgaismošana vēl nav ierīkota. Elektrisko strāvu apgaismošanai armija
patērē apm. 550.000 klv. stundas gadā.
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Budžeta izlietošana un norēķināšanās.

Kara ministrijas budžetu un tā izlietošanu pārzina Kara m-jas Budžetu

un kreditu pārvalde, kas savā būtībā ir agr. Apsardzības m-jas Apgādības
valdes pēctece. Līdz 1920. gada 12. novembrim Apgādības valdes uzdevumos

ietilpa: Kara m-jas un armijas budžeta projekta sakārtošana iesniegšanai
Ministru Kabinetam, naudas izmaksas ordru sagatavošana un izsniegšana
ministrijas iestādēm; budžeta klasifikācijas, pavēļu, likumprojektu un rīko-

jumu izstrādāšana kā par budžeta izlietošanu, tā arī par materiālās apgādes
jautājumiem, ja tādi pēc būtības nepiekrita citai centrālai iestādei, materiālās

norēķināšanās noteikumu saskaņošana ar Valsts Kontroli un Kara m-jas iek-

šējās saimniecības vadīšana.

Apgādības valdes darbības laikā izstrādāti un izdoti noteikumi par kapa-
spēka iekšējo saimniecību, par gada un mēneša naturāliju izsniegšanas kārtību,
ievāktas un sakopotas ziņas par Kapa m-jas aktīvu, izsludinātas kapa resora

izdevumu avansu normas un sastādīts resora amatu sadalījums kategorijās.
1920. gada 22. novembrī Apgādības valdei sakarā ar Galvenās armijas ap-

gādības pārvaldes likvidēšanu pievienota šīs pārvaldes naudas nodaļa, ar

ko līdz Apgādības valde palika kapa resora vienīgā financējošā iestāde. Bez

budžetā atvēlētiem kreditiem valde pārzināja kapa resora depozitus, speciālos
līdzekļus un tiesas izdevumu piedzīšanu.

Vispārīgi Apgādības valdes darbība, no ārienes neredzama, izpaudās

kapaspēka vienību naudas saimniecības regulēšanā, sistēmatizācijā un kontrolē.

Kapa laikmets dažādo varu laikā, kā arī attiecīgo likumu trūkums bija satrici-

nājis jēdzienus par pareizu saimniecības vadību, saimniecības administrācija
nebija vienādi sagatavota saimniecības vadībā, kāpēc, lai ievestu noteiktu

sistēmu un vienādu kārtību, nevarēja aprobežoties ar vispārīgiem' aizrādī-

jumiem vien, bet bija jādod katrai saimniecības vienībai aizrādījumi atsevišķi.
Apgādības valdes pārziņā atradās armijas virsnieku un kareivju klubi un

armijas ekonomiskais veikals.

1921. gadā Apgādības valde sakarā ar vispārējo armijas reorganizāciju
pārdēvēta par Budžetu un kreditu pārvaldi. Budžetu un kreditu pār-
valde arī savā turpmākajā darbībā veica iepriekš minētos uzdevumus, kā arī

mobilizācijas un kapa laika izdevumu aprēķinu un naudas saņemšanas doku-

mentu sagatavošanu. Sevišķi gpūts un nepateicīgs darbs bija izdevumu iespie-
šana tā sauktajās spaidu budžeta robežās; šādi budžeta spaidi pastāvēja visā

valsts 10 gadu laikā.

Turpinot Apgādības valdes uzdevumus, Budžetu un kreditu pārvalde

darbojās resora norēķināšanās kārtības izveidošanā, pārvaldes amata per-

sonām piedaloties starpresoru un citās komisijās dažādu noteikumu izstrādā-

šanā (budžeta likums, likums par armijas kontroli kapa laikā, noteikumi par

dažāda veida atalgojumiem, noteikumi par kapa resora rīcības kapitālu,
nometnes naudas izmaksu un citiem likumdošanas un rīcības sīkākiem

jautājumiem).

Kara Sanitārija.

Sanitāro dienestumūsu armijā kopš 1919. g. 19. jūlija pārzina Kara sani-

tārā pārvalde. Kara sanitārā pārvalde savā darbības laikā noorganizējusi
6 kara slimnīcas, 3 divizijas lazaretes, sanitāro transportu un sanitāro nolik-

tavu; bez tam kara laikā pastāvēja vēl daudz pārsienamo un evakuācijas
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punktu dažādā skaitā un dažādās vietās, skatoties pēc kara apstākļiem. Pa-

visam kapa laikā slimnīcās un lazaretēs pastāvēja kopā ap 3000 gultu slimiem

un ievainotiem karavīriem. Pārejot uz miera laika apstākļiem, likvidētas

divizijas lazaretes un dažas kapa slimnīcas; pašlaik darbojas 3 kara slimnīcas

(Rīgas, Liepājas un Daugavpils), kopā ar 1100 gultām. Kara slimnīcas iekārto-

totas pēc visām modernām prasībām un metodēm. Kara slimnīcās ārstē bez

karavīriem arī brīva līguma darbiniekus un karavīru ģimeņu locekļus. Ik-

vasaras no 1. maija līdz 1. septembrim pastāv Ķemeros karavīru sanatorija,
kur ārstē karavīrus un atvaļinātos Lāčplēša kara ordeņa kavalierus (vasaru
3 maiņās resp. sezonās —20 virsniekus un 70 kareivjus katrā sezonā). Karavīru

sanatorijā Ķemeros ārstēti arī vairāki Lietavas armijas karavīri.

Galvenā vērība piegriezta cīņai ar lipīgām slimībām. Atbrīvojot 1920. g.

Latgali, mūsu karaspēks ienāca sērgu apdraudētā apgabalā, kur vajadzēja
pielikt lielas pūles epidēmiju likvidēšanai, sniedzot palīdzību ne tikai kara-
vīriem, bet arī privātiem iedzīvotājiem. Šim nolūkam katrā karaspēka

daļā darbojās viens dezinfekcijas aparāts, bez tam speciāli vagoni - pirtis
apbraukāja frontes rajonu. Galvenā kārtā bija izplatīts izsitumu tīfs, kas

prasīja daudz upuru, pie kam lielā mērā saslima arī medicīniskais personāls.
Par izsitumu tīfa izplatīšanos un viņa apkarošanu liecina šādi statistiski

dati, sākot no Latgales atbrīvošanas kaujām: 1920. g. janvārī — 163 gadījumi,
februārī— 492, martā — 528, aprīlī — 434, maijā — 454, jūnijā — 169, jūlijā —

29. augustā — 12 un septembrī — 5 gadījumi. Izsitumu tīfa apkarošanai
pielika visas pūles, tā ka šo epidēmiju Latvijas armijā no 1920. g. rudens var

skaitīt par pilnīgi izbeigtu.

Otrs nikns ienaidnieks, ar ko mūsu armijas sanitārai apkalpībai nācās

vest cīņu, bija venēriskās slimības. Kara apstākļi un dažādās armijas, kas

kara gados bija klejojušas mūsu dzimtenē, bija atstājušas mums kā sava siro-

juma atmiņas ļoti stiprā mērā arī venēriskās slimības. Ar venēriskām slimī-

bām sanitārā pārvalde veda cīņu gan izplatot uzsaukumus un brošūras, gan
noturot lekcijas un kino priekšnesumus, populārizējot karavīru stārpā pa-
mācības, kā izsargāties no saslimšanas, kā arī rūpīgi ārstējot kara slimnīcās
saslimušos pēc visām jaunlaiku ārstniecības metodēm. Kara laikā Rīgas kara
slimnīcā pastāvēja sevišķa venēriska nodaļa ar 500 gultām.

Sākot no 1921. g., Kara sanitārā pārvalde pārorganizējās savā tagadējā
veidā un sastāv no medicīnas, farmācijas un veterinārās daļas un kanclejas.
Pārvaldei pievienota arī sanitārā transporta nodaļa, kas pārformēta no bij.
armijas sanitārā transporta. Pavisam kara ārstniecības iestādēs no šo iestāžu

noorganizēšanas laika līdz 1928. g. 1. janvārim ir stacionāri ārstējušās 139.790

personas.

Zemākā sanitārā personāla (mācītu sanitāru) sagatavošanai pastāv
Rīgas_ kara slimnīcā mācītu sanitāru kursi, kas izlaiž katru gadu ap 60 mācītu
sanitāru. Kara sanitārā pārvaldē pastāv sanitārvirsnieku vietnieku kursi

ko iziet obligātoriskā dienesta ārsti, veterinārārsti un farmaceiti.

Sanitā™ apgādību veic farmācijas daļa un sanitārā noliktava. Pēdējā
savā pastāvēšanas laikā izvērtusies par plašu sanitārās apgādības iestādi.
Sākot no 1923. g., medicīniski sanitārai apgādei pievienoja arī sanitārsaim-

nieciskp nozari, tā ka tagad sanitārā noliktava apgādā armijas sanitārām

vajadzībām un kara slimnīcām visu nepieciešamo slimnieku ārstēšanai un
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kopšanai. Jāatzīmē, ka kara laikā sanitārā pārvalde saņēma no Amerikas

Sarkanā Krusta kā ziedojumu daudz medikamentu un pārsienamā materiāla;
šie krājumi bija vērtīgs atbalsts mūsu armijai grūtā brīdī. Noliktavā atrodas

medikamenti un sanitārie līdzekļi ap 2000 priekšmetu vienību. Noliktavā

ietilpst ar moderniem aparātiem un mašīnām apgādāta farmaceitiska laborā-

torija, kas izgatavo bez dažādiem medikamentiem un preparātiem arī sterilas

ampulas un serumus; šīs laborātorijas darbība ar kaatru gadu paplašinās.
Noliktavā pastāv ķīmiski analitiska un bakterioloģiska laborātorija, kas pār-
bauda visu iegādājamo' priekšmetu labumu.

Sanitārās apgādības ziņā Latvijas armija bijusi pilnīgi apgādāta, un

saslimušiem karavīriem bijuši pieejami nevis tikai 87 priekšmeti, kā tas

bija paredzēts Krievijas armijas medikamentu katalogā, bet visi jaunlaiku

preparāti pēc modernās ārstniecības zinības prasībām. Kara laikā sanitārā

apgādība bija ļoti apgrūtināta tai ziņā, ka bija pārtraukta satiksme ar ārzemju

tirgiem, bet tomēr armija nekad nevarēja sūdzēties par medikamentu un

pārsienamo līdzekļu trūkumu.

Kara sanitārā pārvalde savā pastāvēšanas laikā pilnīgi noorganizējusi
sanitāro iekārtu, pārstrādājot Krievijas armijas komplicēto un sarežģīto sani-

tāro iekārtu pēc Latvijas armijas prasībām; izstrādāti noteikumi par karavīru

ārstēšanu, sanitārā personāla pienākumiem un tiesībām, slimību saraksti v. 1.1.

Veterinārā daļa. Kara laikā pastāvēja atsevišķa Armijas veterinārā

pārvalde. Darbojās šādas veterinārās iestādes: 1) armijas zirgu depo ar

6 dezinfekcijas nodaļām un mācības smēdi, 2) armijas centrālā veterinārā

lazarete, kur pastāvēja veterinārfeldšeru kursi, 3) kašķaino zirgu punkts
un 4) divizijas veterinārās lazaretes. Pavisam kara laikā bija nodarbināti

25 veterinārārsti un 103 veterinārfeldšeri. Armijai, pārejot miera laika ap-

stākļos, visas veterināri sanitārās iestādes likvidētas; tāpat likvidēta arī Ar-

mijas veterinārā pārvalde un pēdējā pārformēta veterinārā daļā pie Kara

sanitārās pārvaldes. Grūti slimo zirgu ārstēšanu izdara Latvijas Universi-

tātes veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā, ko savā laikā kara resors nodeva

Universitātes rīcībā.

Pavisam ārstēti līdz 1928. g. 1. jūlijam veterinārsanitārās iestādēs 60.950

armijas zirgi.

Kara tiesu iestāžu darbība.

Kara tiesu iestāžu organizēšana sākusies 1919. g. 13. februārī, kad nodi-

bināta kara tiesa, kara prokūrātūra un kara izmeklēšanas tiesneša kamera;
vēlāk kara tiesu resorā ietilpstošo iestāžu skaits pakāpeniski palielinājās, un

1919. g. 18. jūlijā nodibināja Kapa tiesu pārvaldi. Pašlaik kapa tiesu resora

iestāžu sistēmā ietilpst: Kara tiesu pārvalde, kara virstiesa, kara prokūrā-
tūra, kapa izmeklēšanas tiesneši un kapa pārmācības iestādes. Bez tam

vēl darbojas pulka tiesas.

Kapa tiesu pārvaldes darbība pašā sākumā bija veltīta kapa tiesu orgānu
nodibināšanai, kādi paredzēti Kapa lik. kop. XXIV gr. I nodalījumā un

1919. g. 12. septembpa ~Pagaidu noteik. par Latvijas kapa tiesām". Līdz ar

tekošo darbību, kāda paredzēta Kapa lik. kop. I gr. 391.—393. p., Kapa tiesu

pārvalde joprojām turpinājusi resora izveidošanu, ievadot,pēc bij. Krievijas
likumiem organizēto kapa tiesu resora iestāžu darbību mūsu valsts iekārtas

īpatnībām un armijas vajadzībām piemērotā virzienā.
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Sākumā stipri bija sajūtams sagatavotu darbinieku kara juristu trū-

kums, kas lielā mērā traucēja kara tiesu darbību un jo sevišķi spilgti pa-

rādījās pulku un etapu tiesu darbībā. Lai dotu praktiskus aizrādījumus tiesu

lietās, pārvalde sarīkoja 1920. g. īstermiņa kara juridiskus kursus. Tā kā šie

kursi sava īsuma dēļ nedeva vēlamus rezultātus, tad 1920. gada decembrī

organizēja kara juridiskos kursus uz plašākiem pamatiem, kas ilga l/2 gada.
Šo kursu mērķis bija sniegt kara juridiskās izglītības pamatus virsniekiem, kas

iestājās kara tiesu resora dienestā, un veicināt kara juridisko zināšanu izpla-
tīšanu armijā. Kursus nobeidza 27 virsnieki un 2 kara ierēdņi.

levērojot to lielo nozīmi, kāda piekrīt armijas dzīvē pulku tiesām, pār-
valde likusi sevišķu svaru uz šo tiesu darbības" pareizu nostādīšanu. Ar kara

ministra piekrišanu, sākot ar nākošo gadu, nodomāts sarīkot ikgadus 6 nedēļas

ilgstošus kursus kandidātu sagatavošanai pulka tieslietu darbvežu amatiem, lai

tos iepazīstinātu ar viņu darbā nepieciešamām juridiskām zināšanām.

Pārvaldē izstrādāta lielākā daļa no kapa ministra, kapaspēka inspektora

un Armijas komandiera uz tieslietu jautājumiem attiecīgiem pavēļu projektiem.
Bez tam izstrādāti vairāki likumprojekti, no kuriem lielākā daļa jau pieņemti;

kapa priekšniekiem un dažādām iestādēm doti dažādi likumu paskaidrojumi.
Pārvalde ved arī statistsku ziņu vākšanu par karavīru izdarītiem noziedzīgiem

nodarījumiem, lietu gaitu un notiesātiem, izstrādājot katru gadu pārskatus,
ko stāda priekšā Valsts Prezidentam un kapa ministram.

Lai novērstu Kara lik. kopoj. grāmatu trūkumu, pārvalde bija izlaidusi

Kara lik. kopoj. XXII un XXIV gr. divos izdevumos, paskaidrojumu par pie-
kritību pulka un etapa tiesām, Kara sodu lik. un Sod. lik. vispārējās daļas.
Pēc vairākkārtējas pārstrādāšanas šai gadā beidzot izdoti Pārgrozījumi Kara
sodu likumos, kas gan nav uzskatāmi par mūsu apstākļiem pilnīgi piemērotu
militāro sodu likumu kodeksu aiz tā iemesla, ka nav vēl izstrādāti vispārējie
Latvijas sodu likumi; šie Pārgrozījumi domāti kā pagaidu likums nesaskaņu
novēršanai starp pastāvošiem Kara sodu likumiem, kas bija pieskaņoti bij.
Krievijas 1885. g. Krimināl- un pārmācības sodu likumiem, un spēkā esošiem

1903. g. Sodu likumiem.

Kara virstiesa. Kara virstiesa ir tikai kasācijas instance, kas iesāka dar-

boties 1920. g. sākumā. Kara virstiesā izspriestas līdz 1928. g. 1. septembrim
1109 lietas. Pastāvēšanas laikā (līdz 1928. g. 1. septembrim) Kara virstiesa no-

turējusi 226 tiesas un 123 rīcības sēdes.

Kafa tiesa. Pārskata laikā kara tiesa iztiesāja lietas, kas viņai piekrīt
1) uz Kara tiesu likumu pamata (normālā piekritība), 2) kas tiesā ienāca uz

„Noteik. par kara stāvokli" pamata, 3) uz ~Noteik. par pastiprinātu apsardzibu"
un 4) uz likuma par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu.
Lietas, kas ienākušas kara tiesā uz ~Noteik. par kara stāvokli" pamata, 1920. g.

pārsniedza 50°/0 no ienākušo lietu kopskaita. Turpmākos gados šo lietu skaits

pakāpeniski samazinājās, un sākot ar 1924. g. ārkārtējas piekritības lietas

vienīgi aprobežojās ar lietām, kas nodotas iztiesāšanai uz likuma

par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkarošanu. Kara tiesā līdz

1928. g. I. sept. iztiesātas 3272 lietas. Šai laikā noturētas 3938 tiesas un

1045 rīcības sēdes. Nāves sodus kara tiesa līdz 1928. g. 1. septembrim
piespriedusi 214 personām. Nāves sods izpildīts 52 personām. Pārējiem
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notiesātiem nāves sods uz amnestijas akta pamata vai apžēlošanas kārtībā pār-
vērsts spaidu darbos. Lietu iztiesāšanas laiks Kara tiesā pakāpeniski stipri

pamazinājies.

Kafa prokuratūra. Pārskata laikā (līdz 1928. g. 1. sept.) Kara pro-

kūrātūrā sastādīti 6027 slēdzieni un Kara tiesai ar apsūdzības aktu nosūtītas

3245 lietas. Kara prokūrors vai viņa palīgi uzturējuši apsūdzību lietās par

4542 apsūdzētiem, no kuriem notiesāti 3683 un attaisnoti 859.

Ķafa izmeklēšanas tiesneši. Kara izmeklēšanas tiesneši sākumā pastāvēja

pa vienam katrā divizijā un 3 aizmugures iecirkņos. 1920. gada februārī

sakarā ar Latgales atbrīvošanu nodibināja 4 aizmugures iecirkņus un bez tam

iecēla kara izmeklēšanas tiesneši svarīgās saimniecības lietās. 1921. g., armijai
pārejot miera stāvoklī, kapa izmeklēšanas tiesnešu skaitu samazināja. Tagad
darbojas kara izmeklēšanas tiesneši pa vienam piecos iecirkņos un viens

svarīgās saimniecības lietās. No 1925. g. 17. oktobra līdz 1926. g. 1. aprīlim

darbojies vēl otrais kara izmeklēšanas tiesnesis svarīgās saimniecības lietās.

Pārskata laikā līdz 1928. gada 1. sept. kara izmeklēšanas tiesnešiem atradās

iepriekšējā izmeklēšanā 5944 lietas. Bez tam 3581 gadījumā kara izmeklēšanas

tiesneši izpildījuši sevišķus uzdevumus.

Lai samazinātu iepriekšējā izmeklēšanā atrodošos lietu skaitu, izlietoja

ārkārtējus līdzekļus, piekomandējot 1922. g. un 1923. g. katram izmeklēšanas

tiesnesim I—2 kandidātus, ko praktizē arī tagad lietu sastrēgumu gadījumos

kapa izmeklēšanas tiesnešu kamerās.

Kara pārmācības iestādes. 1920. g. Kapa tiesu pārvaldes pārziņā atradās

tikai 1 Rīgas kapa cietums, kur bez notiesātiem ar ieslodzīšanu kapa cietumā

ievietoja kapavīrus, kūpi atradās tiesā vai izmeklēšanā un pret kupiem ieslodzī-

šana bija izlietota kā drošības līdzeklis. Tā kā pēdējo skaits 1922. g. bija

diezgan prāvs (apmēram 300 cilvēku), tad tika sperti soļi, lai daļu no tiem

kapavīriem, pret kupiem apcietinājums bija izlietots kā drošības līdzeklis, iz-

vāktu no kapa cietuma un ievietotu attiecīgās virssardznēs, tādā kārtā atsva-

binot Rīgas kapa cietumu tā tiešām vajadzībām un uzdevumiem.

Kapa pārmācības iestādēs pastāv kapa pārmācības iestāžu komiteja,

kupā ieiet bez šo iestāžu virsniekiem ārsts un kapa prokūrātūras pārstāvis; šīs

komitejas uzdevumi noteikti apsardzības ministra 1920. g. 44. pavēles 3. §.

No 1922. g. līdz 1924. g. 1. aprīlim kapa pārmācības iestāžu sastāvā

skaitījās arī kapa izmeklēšanas cietums, kupā turēja tos kapavīrus, kupiem
kā drošības līdzeklis pret viņu izvairīšanos no izmeklēšanas un tiesas bija iz-

lietota turēšana apcietinājumā. Pēc tam šos kapavīrus pārveda kapa pārmā-
cības iestādē, kur pašlaik pastāvīgi atrodas ap 20 personu.

Kapa pārmācības iestādēs ikgadus no 1921. g. līdz 1928. g. 1. janvārim
caurmērā ievietoti 518 kapavīri, to starpā notiesātie 408, bet izmeklēšanā un

tiesā sastāvoši 110, un uz 1928. g. 1. sept. kapa pārmācības iestādēs atradās

50 notiesātie ar nodošanu kapa pārmācības rotā, 51 notiesāts ar ieslodzīšanu

kapa cietumā un 14 izmeklēšanā un tiesā stāvošie.

Kapa pārmācības iestādēs noorganizētas šādas darbnīcas: apģērbu, sedli-

nieku, apavu, galdnieku, kalēju un grāmatu sietuve. Notiesāto garīgo apmieri-
nāšanai Kapa pārmācības iestādēs noorganizēta bibliotēka ar vairāk kā 1500

sējumiem. Lielākā daļa grāmatu dāvātas, bet pārējās iegādātas par maksu.



249

Pulka tiesas. 1920. g. darbojās 23 pulka resp. etapa tiesas. 1921. g.

ar armijas pāreju miera laika stāvoklī un vairāku kapaspēka vienību likvidē-

šanu pulka tiesu skaits samazinājās, un pašlaik darbojas 21 pulka tiesa. Pār-

skata laikā pulka tiesās (līdz 1928. g. 1. sept.) iztiesātas 4487 lietas un (līdz
1928. g. 1. janvārim) notiesāti 4250 kareivji un instruktori.

Sadalot pulka tiesās iztiesātās lietas pēc noziedzīgiem nodarījumiem,
pirmo vietu tagad ieņem noziegumi, kas vērsti pret mantu, otrā vietā nāk

lietas par sardzes un dežūras pienākumu neizpildīšanu, un trešā vietā — lietas

par militāras kārtības un pieklājības noteikumu pārkāpšanu. Lielākais notiesāto

skaits krīt uz tām kapaspēka daļām, kas novietotas lielākās pilsētās (Rīgā,

Liepājā, Daugavpilī) turpretim mazākās pilsētās esošās daļās notiesāto

skaits ievērojami mazāks.

Kara lauka tiesas. Sakarā ar armijas pāreju miera stāvoklī 1921. g,
izbeigušas savu darbību arī kapa lauka tiesas. Pēc savāktiem datiem kapa
lauka tiesas darbojušās pavisam 13 kapaspēka daļās un iestādēs. Visā

kapa lauka tiesas darbības laikā (1919. g., 1920. un 1921. g. sākumā) šais

tiesās skatītas cauri 60 lietas, kupās apsūdzēto bijis 147 personas (27 kapavīri
un 120 civilpersonas, pēdējo starpā 40 sievietes).

86 personām piespriesti nāves sodi (58% no apsūdzēto skaita), 20 per-
sonas attaisnotas. No piespriestiem nāves sodiem izpildīti 70, kas ir 81%
no visa uz nāvi notiesāto skaita.

Šai pārskatā neietilpst vislielākais sasniegums, uz ko savā darbībā var"

atskatīties mūsu armija un viņas vadošās iestādes — Latvijas valsts at-

brīvošana no ienaidnieku kapa pulkiem un bandām. Kapa resors pēdējos
gados centies rūpīgi savākt vienkopus un sakārtot visus materiālus, kas attiecas

uz mūsu atbrīvošanas cīņām, un cer drīzumā stāties pie viņu pakāpeniskas
publicēšanas. Tāpat šai pārskatā neietilpst tas, kas sastāda mūsu bruņotā
spēka galveno darbību arī tagad — gatavošanās un mācīšanās iespējami labākā

kārtība, ar lielāko prasmi un ar visaugstāko garīgo un fizisko spēku sakopojumu

pildīt no jauna savas zemes un valsts aizstāvēšanas uzdevumu, ja tas kādreiz

atkal būs nepieciešami jādara. Daļa šī darba nav publicējama; lielākā

daļa nav aprakstāma. Tā norit mūsu armijas ierindas daļās, kur aug, vei-

dojas un strādā musu valsts aizsardzības spēka vissvarīgākā sastāvdaļa — tā

dzīvais pamats un nesējs.
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7. Satiksmes ministrija.

Dzelzceļi

Tūliņ pēc Latvijas valsts proklāmēšanas nodibinājās Satiksmes ministrija,
kas vēlāk savienojās ar Darba ministriju, ar pirmo Latvijas satiksmes

ministru inž. T. Hermanovski priekšgalā. Satiksmes ministrija dzelzceļu pār-

ņemšanai no vācu okupācijas varas un ekspluatācijas noorganizēšanai pieaicināja

starp citiem: G. Klaustiņu, A. Tramdachu un K. Bļodnieku. 1918. g. 29. no-

vembrī notika pirmā apspriede starp vācu okupācijas varas 10 un Latvijas
satiksmes resora 2 pārstāvjiem. Minētā apspriedē vienojās: 1) ka pēc vācu iz-

vākšanās no mūsu zemes Latvijas valdība pārņem dzelzceļus, 2) ka vācu mi-

litārām dzelzceļu direkcijām līdz dzelzceļu nodošanai Satiksmes ministrijai
jāuztur dzelzceļi ekspluatācijai derīgā stāvoklī, un 3) vācieši nedrīkst izvest un

pārdot sagatavotos materiālus bez Latvijas valdības piekrišanas v. t. t. Pēc

tam tika noturētas vairākas apspriedes ar vācu okupācijas varas pārstāvjiem
dažādos satiksmes jautājumos, kurām nekādas reālas nozīmes nebija, jo vāci

nevienu apspriedēs pieņemto lēmumu nepildīja. Vācu okupācijas vara ar

nolūku vilcinājās nodot dzelzceļus Satiksmes ministrijai, aizbildinādamās, ka

viņai dzelzceļi vajadzīgi kapaspēka evakuēšanai. Pa šo laiku tapa izvestas no

mūsu zemes pārtikas vielas, koka un citi materiāli un dzelzceļu piederumi.

Lielinieku karaspēkam tuvojoties Vidzemei no Krievijas, vācu oku-

pācijas vara nodeva Satiksmes ministrijai visus dzelzceļus uz Daugavas labā

krasta. Lai gan pārņemtie dzelzceļi bija galīgi izpostīti, tomēr prieks par katru

jauniegūto dzelzceļa kilometru bija liels, bet, diemžēl, neilgs, jo 1919. g. 2. janvārī
tie krita par laupījumu no Krievijas iebrukušiem lieliniekiem. Pēc valdības sē-

dekļa pārcelšanās uz Jelgavu šejienes apspriedē vienojās, ka vācieši mums no-

dod visas līnijas, izņemot tās, kas vajadzīgas vācu kapaspēka aizvešanai.

Vācu okupācijas kapaspēks atkāpjoties aizveda sev līdzi visus vērtīgākos

dzelzceļu piederumus un materiālus, ko atrada stacijās, r>opostīja ūdens

ietaises v. 1.1. Kad Pagaidu Valdībai 1919. g. janvārī vajadzēja pēkšņi at-

kāpties no Jelgavas uz Liepāju, Satiksmes ministrijai gandrīz vairs nekā nebija
atlicies ko evakuēt. Kā pirmais reālāks ieguvums dzelzceļu saimniecībā jā-
atzīmē Liepājas galveno darbnīcu pārņemšana 1919. g. 13. janvārī. Darbnīcas

no vācu okupācijas varas pārņēma Liepājas pilsētas valde, jo Satiksmes mi-

nistrijai tad vēl nebija tam nolūkam attiecīga izpildu orgāna. Vācieši darbnīcu

technisko iekārtu ar apm. 600 dažāda veida darba mašīnām, lai gan stipri no-

vecojušas konstrukcijas, nodeva pilnā kārtībā. Bez tam darbnīcās bija pa-

likušas 12 lokomotīves un 27 dažāda tipa vagoni. 1919. g. 5. martā Satiksmes
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ministrija pārņēma darbnīcas savās rokās, kaut gan vairs tās rīcībā nebija
dzelzceļu, jo lielinieki bija ieņēmuši Rīgas Ventspils līniju un Ventspils Stendes

lauku ceļus, bet pārējie Kurzemes dzelzceļi atradās vācu dzelzceļu direkcijas
rīcībā. Lielinieki, atkāpjoties no Kurzemes un Vidzemes, izveda no noliktavām

tur vēl atlikušos materiālus, visu kustībai derīgo ritošo inventāru, nojauca
pārmijas, saspridzināja tiltus, izpostīja ēkas, noliktavas un atstāja dzelzceļu
pilnīgi nelietojamā stāvoklī.

Drīz mūsu uzvarām lielinieku frontē pievienojās jaunas neveiksmes.

Vācieši 1919. g. 16. aprīlī Liepājā izdarīja apvērsumu un apcietināja vairākus

Pagaidu Valdības locekļus. Pēc apvērsuma vācieši nodibināja Niedras valdību,
kas pēc Rīgas atņemšanas lieliniekiem pārņēma dzelzceļus savā rīcībā.

Niedras valdības laikā Rīgā nodibināja pagaidu dzelzceļu pārvaldi. Kad Rīgu
ieņēma Ziemeļlatvijas armija, vācieši atkāpās uz Jelgavu, bet paturēja Jelgavas
dzelzceļa mezgla līnijas savā rīcībā. Kad lielinieki bija izdzīti no Ziemeļ-

vidzemes, tad pēc Ziemeļlatvijas brigādes komandiera pavēlēs 1919. g. 16. jūnijā
nodibināja pagaidu dzelzceļu valdi Valmierā ar E. Blau'u priekšgalā dzelzceļu
inventāra pārņemšanai, lai tas netiktu izvests uz Igauniju, un vilcienu kustības

noorganizēšanai. Nodibinātā dzelzceļu valde tūliņ stājās pie darbinieku kadra

noorganizēšanas, izpostīto līniju, tiltu un ēku izlabošanas un dzelzceļu darbnīcu

atjaunošanas. Šī valde pārzināja visus Vidzemes dzelzceļus līdz tam laikam,
kad Pagaidu Valdība atgriezās no Liepājas Rīgā.

Nodibinoties Dzelzceļu virsvaldei, likvidēja 1919. g. 19. jūnijā Ziemeļ-
latvijas dzelzceļu valdi, bet dzelzceļu darbiniekus gandrīz pilnā sastāvā pār-
vietoja uz 111 Ekspluatācijas nodaļu Vecgulbenē.

Kad vācieši bija izdzīti no Rīgas, tad pēc Sabiedroto rīkojuma vācu

okupācijas karaspēks atstāja Liepāju 23. jūnijā, un mūsu rokās pārgāja
dzelzceļš starp Liepāju un Lanģu, tagadējo Sustas, pieturas punktu ap 25 km

garumā. Satiksmes ministrija tūliņ stājās pie dzelzceļu pārvaldes šūniņas
resp. Ekspluatācijas nodaļas noorganizēšanas Liepājā. Tā kā pēc izstrādātās

dzelzceļu iekārtas schēmas bija paredzētas 5 ekspluatācijas nodaļas, ar Liepājas
nodaļu kā piekto, tad to arī tūliņ tā nosauca. Par viņas priekšnieku iecēla

inž. G. Klaustiņu, atstājot viņa vadībā arī dzelzceļu darbnīcas. 1919. g.
1. jūlijā, pulkst. 4 p. p. Satiksmes ministrijai izdevās nolaist Latvijas dzelz-

ceļu pirmo vilcienu uz atbrīvotās dzimtenes zemes no Liepājas uz Lanģiem,
t. i. līdz vācu demarkācijas līnijai. Tas bija liels vēsturīgs un svinīgs notikums,
kurā kopā ar valdību piedalījās milzīgs ļaužu daudzums.

Dzelzceļu virsvaldei nodibinoties, Kurzeme un Latgale vēl nebija atsva-

binātas no ienaidnieka, Latgali mīdīja lielinieki, un Kurzemes laukus bradāja
Bermonta un Golca karapulki. Dzelzceļniekiem visa enerģija bija jākoncentrē
valsts patstāvības aizsargāšanai un palīdzības sniegšanai mūsu pašaizliedzīgai
nacionālai armijai frontēs. Dzelzceļu kustamā un nekustamā īpašuma aiz-

sardzībai un izglābšanai no ienaidnieka un palīdzības sniegšanai Bermonta

frontes kareivjiem Dzelzceļu virsvalde noorganizēja dzelzceļnieku apsardzības
rotu. Dzelzceļnieku darbs ikkatru brīdi bija apdraudēts sprāgstošiem un sma-

cīgiem lādiņiem, bet ar nepieredzētu pašuzupurēšanos dzelzceļnieki izpildīja

savus pienākumus, pārvadājot karaspēku, nebaidīdamies dzīvības briesmu.

Bermonta un Golca uzbrukuma laikā dzelzceļu saimniecība cieta lielus materiālus

zaudējumus un prasīja vairāk dzelzceļnieku dzīvību. Dzelzceļu virsvaldes
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darbība visā uzbrukuma laikā nepārtraukti turpinājās vagonos un privātos

dzīvokļos, jo virsvaldes ēka bija kaujas rajonā.

Pēc Bermonta un Golca kapaspēka izdzīšanas no Kurzemes sākās Latvijas
trešās zvaigznes—Latgales — atbrīvošana no lielinieku varas. 1919. g. 24. dcc.

Dzelzceļu virsvalde saņēma pavēli steidzīgi pārvest kapaspēka daļas no Kur-

zemes un Rīgas uz Latgales fronti. Kapa resora prasības dzelzceļam nācās ļoti grūti

izpildīt, jo nebija kurināmā materiāla, un bieži vien ceļā apstājās neremontētās

lokomotīves. Dzelzceļu virsvaldei arī tādos grūtos brīžos vajadzēja atrast izeju.

Ar Latgales atsvabināšanu no lieliniekiem dzelzceļu tīkls paplašinājās, bet

dzelzceļu materiālus Latgalē ieguva ļoti maz. Viss, ko atrada pēc lielinieku iz-

dzīšanas, bija jādala ar Poliju uz pusēm. Komūnistu pārāk ilgā saimniekošana

Latgalē bija atstājusi dziļas demorālizācijas pēdas kalpotājos. Pēc lielinieku

izdzīšanas Dzelzceļu virsvalde no Krustpils pārcēla II Ekspluatācijas nodaļu
uz Daugavpili Latgales dzelzceļu pārvaldīšanai.

Dzelzceļu virsvaldes darbs pirmajos gados bija visai grūts, jo tie pagāja
kapa trokšņos un grūtībās. Dzelzceļu saimniecības lauku galīgi bija izpostījuši
ienaidnieki. Vilcienu kustības noorganizēšanu un attīstību kavēja ritošā inven-

tāra, darba rīku un materiālu trūkums. Šos apstākļus pa daļai mīkstināja mūsu

tautas možais nacionālais un saimnieciskais gars. Bieži vien notika, ka vilcienu

pasažiepi paši krāva malku un nesa ūdeni uz tenderi, lai neaizturētu vilciena

nolaišanu. Dzelzceļu saimniecības atjaunošanu lielā mērā kavēja kvalificēto

dzelzceļu darbinieku un speciālistu trūkums, jo lielākā daļa piedzīvojušu
un labi pazīstamu speciālistu atradās Krievijā. Lai novērstu darbinieku

trūkumu, Dzelzceļu virsvalde nodibināja kursus staciju dežūrantu, kon-

duktoru, pārmijnieku, telegrāfistu, taksētāju, kasiepu v. t. t. sagatavošanai.

Pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju Latvijā atgriezās prāvs
skaits piedzīvojušu dzelzceļu darbinieku un speciālistu, kupu trūkums, kā jau

teikts, bija stipri sajūtams. Dzelzceļu pārvaldes aparātu pārkārtojot miera

laika prasībām, radās vajadzība pārorganizēt 1919. g. 5. augustā ievesto

dzelzceļu iekārtu. Pirmā ievestā dzelzceļu iekārta pastāvēja līdz 1921. g.
31. oktobrim. Uz vairāk kā 2 gadu dzelzceļu darbības piedzīvojumu pamata
Dzelzceļu virsvalde izstrādāja, piemērojoties mūsu ģeogrāfiskam un ekonomiskam

stāvoklim, tagad pastāvošo dzelzceļu ekspluatēšanas un pārvaldīšanas iekārtu.

Tālākās ziņas rādīs Latvijas dzelzceļu saimniecības attīstību pirmajos
10 pastāvēšanas gados.

Dzelzceļu atjaunošana un izbūve. Dzelzceļu tīkla ekspluatējamo līniju
gapums pieaudzis no 1919. g. 16. augusta līdz 1928. g. 16. augustam platsliežu
ceļiem no 650,4 km līdz 1873,0 km, pievedu ceļiem no 113.2 km līdz 293,1 km,
ieskaitot privātdzelzceļus (127,0 km), un lauku ceļiem no 229,8 km līdz 504,7 km,

bet 1000 mm platuma ceļu gapums 48,8 km palicis bez pārmaiņām. Mūsu dzelz-

ceļu ekspluatējamā tīkla gapums, salīdzinot ar citām valstīm, ir šāds:

Valsts Uz 100 km2 Uz 10.000 iedzīvotāju

Latvija .... 4,2 14,7

Igaunija. ... 2,4 10,1

Somija .... 1,2 13,1
Lietava

.... 2,6 7,3

Zviedrija ... 3,7 26,5

Dānija .... 11,6 14,7



Tā tad Latvija ir labāk apgādāta ar dzelzceļiem nekā citas pēc kapa no-

dibinātās Baltijas valstis.

Mūsu dzelzceļiem ir divējādi uzdevumi: veikt tranzita pārvadājumus
un apmierināt mūsu valsts un iedzīvotāju prasības. Priekš kara būvētās dzelz-

ceļu līnijas ir projektētas galvenā kārtā kā tranzita līnijas agrākās Krievijas
vajadzībām, kamdēļ dažas līnijas nepavisam neatbilst mūsu valsts un ekono-

miskās dzīves prasībām. Tranzita pārvadāšana pēc Liepājas-Glūdas ceļa iz-

būvēšanas būs pietiekoši apgādāta ar dzelzceļiem, tādēļ Dzelzceļu virsvalde

galveno vērību piegriezusi jaunu līniju projektēšanai un izbūvēšanai iekš-

zemes vajadzībām. Lielākām ceļu būvēm pieskaitāma 1925. g. izbūvē ņemtā

Liepājas-Glūdas līnija ap 164 km gara, uz kūpas kustība jau atklāta no Glūdas

līdz Saldum(67 km). Bez tam atjaunotas un izbūvētas jaunas līnijas un atza-

rojumi: Liepāja-Dubeņi 12,4km gara, Sita-Rugāji — 21,4, Sece-Daugava — 22,0,

Engure-Mērsrags— 12,5, Ilģeciema atzarojums — 2,1 un Aiviekstes atzarojums

2,7 km. Lai paātrinātu vilcienu ātrumu un sekmētu tranzita kustību, ir uzbūvēts

otrs ceļš starp Rīgu un Jelgavu — 43,0 km, Grīvu-Daugavpili — 23,8, Rīgu-Šķi-
rotavu — 7,7, Jelgavu-Glūdu — 15,8, Buļļiem-Dubultiem — 6,5 un Torņakalnu-
Zasulauku 3,5 km.

Dzelzceļu virsbūve ir galvenais faktors, kam vilcienu kustībā drošības

ziņā ir redzama loma. Kapa laikā ceļu virsbūve netika labota, un it sevišķi
tā bija ļoti sliktā stāvoklī tais līnijās, kūpas atradās ilgstošā ienaidnieku ugunī,
kā Rīga-Daugavpils, no kūpas bija noņemts otrais sliežu ceļš un saspridzināti

gandrīz visi tilti. Pārņemot šos izpostītos un nolaistos Dzelzceļu virsvaldei

bija jāpiegriež sevišķa vērība ceļu virsbūves savešanai kārtībā un izlabošanai.

Balasta kārta kapa laikā netika papildināta un atjaunota. Nepietiekošs
balasts un slikta balasta kvalitāte sadārdzina ceļu labošanu un veicina gulšņu

trunēšanu, vāji vada ūdeņus un, vilcieniem ātri ejot, saceļ putekļu mākoņus.
Redzamu balasta kārtas un kvalitātes uzlabošanu dzelzceļš aiz līdzekļu trūkuma

nav vēl guvis izdarīt. Ceļu virsbūves uzlabošanai un nostiprināšanai uzbērts

balasta no 1921.—27. g. (iesk.) pavisam 753.000 kubikmetru.

Arī gulšņu stāvoklis mūsu dzelzceļu darbības laikā redzami uzlabots

visām līnijām. Satrūdējušie gulšņi iemainīti pret jauniem, izņemot staciju ceļus,

kupiem nederīgie gulšņi iemainīti pret veciem derīgiem slīcinātiem gulšņiem.
Uz visa platsliežu un* šaursliežu ceļu tīkla ir kopā 4.217.000 koka gulšņu,
75% ko paspēts iemainīt pret jauniem, 33% kupu sūcināta. Atlikušie neiz-

mainītie gulšņi ir sūcināti un ielikti priekš kapa un kapa laikā, no kupiem daži

jau guļ 10—i5 gadus. Jāatzīmē, ka 1919.—1922. g. ieliktie nesūcinātie gulšņi

jau pa daļai iemainīti pret sūcinātiem.

Dzelzceļiem uzsākot darbību, uz mūsu platsliežu līnijām atradās ceļos

apmēram 34 dažādu smagumu tipa sliežu: la tips 43,66 kg/t. m;

Illa tips 33,48 kg t. m: MVR tips 32,24 kg/t. m un II b tips 30,23 kg/t. m.

Galveno līniju sliežu apmaiņai pret smagāka tipa sliedēm izlietotas pēc Latvijas
atbrīvošanas atrastās smagāku sliežu tipu rezerves, kas iegūtas galvenā kārtā

no nojauktās Daugavpils-Rītupes līnijas otrā ceļa un tāpat nojauktās kapa
laikā būvētās Vecmuižas-Mercmuižas līnijas un Aleksandropoles un Kublavas

atzarojumiem. Jaunas sliedes dzelzceļu virsvalde aiz līdzekļu trūkuma, iz-

ņemot Liepājas-Glūdas ceļa vajadzībām, nav pagaidām vēl pirkusi. Vecu,

nolietotu viegla tipa sliežu vietā uzliktas smagāka tipa sliedes, kopā 224 km
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ceļa jeb apmēram 11,5% visa platsliežu ceļa garuma. Ar šādu plānveidīgu
sliežu maiņu panākta lielāka kustības drošība un ātrums uz mūsu ārzemju
satiksmes un tranzita līnijām. Sliežu maiņa izdarīta uz Rīgas-Olaines-Jelgavas-
Meitenes līnijas, apmainot II b un līdzīga tipa sliedes, pret la un līdzīga tipa

sliedēm, un Rīga-Daugavpils un Rīga-Valka līnijām, apmainot nodilušās vieglā
tipa II b sliedes pret Illa tipa sliedēm. Liela vērība piegriezta arī sliežu

savienojumu stāvokļa uzlabošanai. Līdz 1925. g. uzliktņus un paliktņus

pasūtīja ārzemēs — Vācijā un Polijā, bet sākot ar 1925. g. savienojumi tiek

izgatavoti gandrīz vienīgi pašu zemē, galvenā kārtā dzelzceļu galvenās darbnīcās.

Pārmiju stāvoklis mūsu dzelzceļu darbības sākumā bija sevišķi slikts.

Lielākā daļa no tām bija nolietotu un nodilušu. Nederīgās pārmijas nekavē-

joties vajadzēja pārmainīt pret tām, kas noņemtas no neekspluatējamiem ce-

ļiem. Mūsu dzelzceļu izbūves vēsturē sevišķu ievērību pelnī 1925. g. 7. jūlijā
lietošanai nodotā Kalpaka posteņa pārmiju un signālu elektriskā centrali-

zācija, kas ir pirmā netikvien Latvijā, bet, cik zināms, arī pirmā Baltijas valstīs.

Šai elektriskā centralizācijā ieslēgtas 29 pārmijas, 12 ieejas un caurejas
zīmneši, viens izejas zīmnesis, 2 priekšzīmneši, 2 ceļu signāli un 1 signāls ~ceļš

aizsprostots", un bez tam tā ir saistīta ar Rīgas I un Rīgas-Galv. staciju ar

bloķējamiem aparātiem.

Uz dzelzceļiem nekas tik nesaudzīgi nebija postīts kara laikā kā

tilti, kas pats par sevi saprotams, jo tiltiem ir liela stratēģiska nozīme. Dzelz-

ceļu virsvaldei, uzsākot darbību, no lielākiem 1646 dzelzs un koka tiltiem, —88

bija saspridzināti un 101 bojāts. Lielākie tilti gandrīz visi bija saspridzināti.
Beidzamo cīņu laikā nācās bez kavēšanās uz ātru roku provizoriski atjaunot
saspridzinātos un bojātos tiltus un caurtekas, lai varētu atjaunot vilcienu ku-

stību. Miera apstākļiem iestājoties, Dzelzceļu virsvalde steigšus ķērās pie

izpostīto un bojāto tiltu kapitālās atjaunošanas un izlabošanas. Tiltu atjauno-
šanā un pārbūvē veikts liels darbs, procentuāli lielāks nekā citās dzelzceļu būvēs.

Pavisam no jauna celti un pārbūvēti 134 tilti 1174 m kopgarumā, un atjaunoti
226 tilti 2954 m kopgarumā. Lielākām un kapitālām būvēm un pār-
būvēm pieder šādi tilti: pār Lielupi pie Buļļiem, pār Daugavu pie Daugavpils,
pār Ogri, lecavu, Juglu, Gauju, Situ v. c. Visi saspridzinātie lielākie dzelzs

tilti jau atjaunoti, izņemot tiltu pār Daugavu pie Krustpils, ko uzsāka atjaunot
1928. g., tā ka nākošā gadā būs iespējams atklāt kustību uz Jelgavas-Krustpils
līnijas. Tāpat atjaunotas kara laikā iznīcinātās elektriskās ierīces tilta daļu

izgriešanai pie Daugavas un Lielupes tilta. Caurteku pavisam jaunuzbūvētu
142 un kapitāli pārbūvētu 20.

Lai tiltu atjaunošana iznāktu lētāka, Dzelzceļu virsvalde 1922. g. orga-

nizēja Krūzesmuižā tiltu bazi. Šeit savāca vecas bojātas fermas un to daļas,
ko saimnieciskā kārtā dzelzceļš izlaboja, nokrāsoja un nosūtīja uzlikšanai

kara laikā nopostīto vietā. Tiltu bāze izmantojusi visu, kas bija izmantojams
no vecām galīgi saspridzināto fermu daļām. Tā no Bulduru tilta ir uzbūvētas

fermas Sitas un lecavas tiltam. No izceltā Daugavas tilta fermu daļām iz-

mantotas gareniskās sijas maziem tiltiņiem. Tāpat no Krustpils tilta daļām
izbūvēts leriķu-Vecgulbenes līnijai viens tilts un Ventspils-Krustpils līnijai
ar atlikušām daļām izlaboti 4 mazāki tilti. Bez tam tiltu bazē organizēta
dzelzsbetona cauruļu un betona plātņu izgatavošana mazu spraugu pārsegšanai.
Bāze izgatavo caurules arī šoseju un zemes ceļu departamenta vajadzībām.
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. Ari dzelzceļu staciju ēkas kara laikā stipri bija bojātas. No visu ēku

kopskaita platsliežu ceļiem 10% bija galīgi izpostītu, 15% prasīja kapitāl-
remontu, 25% bija mazākā mērā cietušas, tikai 50% bija palikušas veselas,

bet atradās galīgi nolaistā stāvokli: jumti cauri, krāsnis izdegušas, logi
izdauzīti v. t. t. Aiz staciju ēku nopostīšanas pasažieriem līdz vilcienu

pienākšanai bija jāmirkst lietū un ziemā jāsalst. Visbēdīgākais stāvoklis

bija Rīgas-Krustpils līnijā, kurai izņemot Salaspils, Ikšķiles, Kokneses,

Pļaviņu un Krustpils stacijas, pārējās citas staciju ēkas bija iznīcinātas vai

izpostītas. Pārskata laikā ēku stāvokļa uzlabošanas ziņā ir daudz darīts, bet

tālu ne tik daudz, kā prasa vajadzība, jo līdzekļu trūkuma dēļ nav bijis iespējams
uzbūvēt vajadzīgās stacijas un saimniecibas ēkas un izdarīt vajadzīgos remon-

tus. Tāpat ļoti mazos apmēros ir izdarīta žogu un sienu krāsošana, kādēļ
ēku ārējais izskats tālu vēl neatbilst normālas saimniecības prasībām.

Apskatāmā laikā pavisam no jauna celtas 45 stacijas, 69 dzīvojamās
ēkas un 149 preču šķūņi. Staciju un dzīvojamās ēkas gandrīz visas celtas no

ugunsdrošiem materiāliem. Lielākām uzbūvētām pasažieru ēkām pie-
skaitāmas šādas: Meitenes, Siguldas, Gulbenes, Skrīveru, Stendes, Ķemeru,

Piebalgas, Dzērbenes, Zemgales, Asaru v. c.

Materiālu krājumi. Dzelzceļu virsvalde, pārņemot dzelzceļus, gandrīz
nekādus materiālus neatrada noliktavās, jo ienaidnieki (lielinieki v. c.) eva-

kuējoties aizvāca visu projām. Dzelzceļam vajadzīgie materiāli un priekšmeti
nebija atrodami šejienes tirgū, un par atrodamiem tirgotāji prasīja pasakainas
cenas, ko Dzelzceļu virsvaldei aiz naudas trūkuma nebija iespējams maksāt.

Dzelzceļu izpostīto ēku, saspridzināto tiltu atjaunošanai iegādāja dēļus no

šejienes koka zāģētavām un būvmateriālus no apkārtējiem mežiem, naglas
un citus materiālus no privātiem tirgotājiem. Malkas pēc lielinieku izdzīšanas

Rīgas mezglā bija pavisam tikai ap 5 kub. asīm un saspridzināto Juglas, Ogres,
Pērses un Aiviekstes v. c. tiltu dēļ nebija iespējams pievest no tālākiem ap-

gabaliem, kur malka bija dabūjama. Pēc lielinieku aizdzīšanas visas atrastās

uz dzelzceļu tīkla malkas pietika tikai 5—6 dienu patēriņam. Tāpat atrasto

smērvielu pietika tikai 3—4 dienām. Ikdienas pienāca no vietām ziņojumi
par vagonu asu aizdegšanos. Lai neapturētu vilcienu kustību, Dzelzceļu virs-

valde ķērās pie darvas lietošanas, ko dabūja galvenā kārtā no Rīgas pilsētas
gāzes iestādes un no privātiem tirgotājiem. To ilgi lietoja lokomotīvju un

vagonu smērēšanai gultņu un citu eļļu vietā. Materiālu kopīgā vērtība pie-

augusi uz mūsu dzelzceļiem no 1920. g. 1. aprīļa līdz 1928. g. 1. aprīlim no

Ls 1,0 milj. līdz Ls 12,9 milj., sevišķi strauji pieauguši gulšņu un citu koka mate-

riālu un tāpat kurināmo vielu krājumi.

Telegrāfa un telefona ietaises, dzelzceļu pārņemot, bija galīgi
izpostītas vai bojātas. 1919. g. augusta sākumā no 3180*km vadu garuma ap

35% bija bojāti vai pat veseliem posmiem iznīcināti. No 16.218 telegrāfa
stabiem ap 1500 bija nekavējoties jānostiprina un ap 1200 jauni jāuzstāda,
jo telegrāfa stabi iepriekšējo 6 gadu laikā nebija mainīti. No miera laika

300 telegrāfa aparātu skaita visā dzelzceļu tīklā atradās tikai 10 un no 800 tele-

fona aparātiem — 117. Pēc lielinieku izdzīšanas no Rīgas arī nebija iespējams
izremontēt bojātos telefona un telegrāfa aparātus un to piederumus, jo visas

dzelzceļu speciālās ierīces, materiālus un rezerves daļas vācieši bija aizveduši.

Dzelzceļu virsvaldes darbības laikā no 1919. g. 1. augusta līdz 1928. g.
1. aprīlim telegrāfa aparātu skaits pieaudzis no 28 līdz 95, telefona — no
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117 līdz 1542, telefona komutātoru no 8 līdz 72 un jauni uzstādīti 204 zižļu
aparāti. Telegrāfa vadu garums pieaudzis no 387 līdz 1322 km un telefonu —

no 2795 līdz 14625 km un signalizācijas vadi ierīkoti 2083 km garumā.

Lielu vērību dzelzceļš piegriezis zižļu aparātu iegādāšanai un ierīkošanai.

Šie aparāti palielina kustības drošību, vienkāršo sazināšanos un atļauj sama-

zināt telegrāfa aparātu un personu skaitu. Uzstādītie zižļu aparāti, kas kon-

struktīvā ziņā diezgan komplicēti, izgatavoti dzelzceļu elektrotechniskās

darbnīcās un izmaksā lētāk par tiem, kas no ārzemēm ievesti. Mūsu darbnīcās

izgatavotie zižļu aparāti redzami uzlaboti, salīdzinot ar ārzemju aparātiem,
tai ziņā, ka tiem pierīkoti telefoni ar automātiskiem izslēdzējiem. Lai no-

organizētu ātru sazināšanos un līdz ar to panāktu sarakstes samazināšanu

centrā un uz vietām, liela vērība piegriezta telefona satiksmes tīkla papla-
šināšanai. Esošos komutātoros ir iespējams tagad ieslēgt ap 2600 abonentu.

Lai palētinātu telegrāfa un telefona satiksmes ierīču ekspluatāciju, ierīkoti

telegrāfa vajadzībām mākslīgie vadi 2377 km un telefona.— 1743 km garumā,
kas izdarīts ar sevišķu diferenciālo transformātoru palīdzību. Ar šo vadu

ierīkošanu metāliskie telegrāfa vadi nemaz vairs netiek lietoti telegramu pār-
raidīšanai, un tos tagad izmanto telefona vajadzībām, ar ko likvidēta jaunu
metāla vadu uzkāršana telefonu vajadzībām, kas devis valstij ap Ls 350.000

ietaupījumu. Sakarā ar telefona un telegrāfa tīkla paplašināšanu palielinājies
telegrāfa stabu skaits no 16.218 līdz 43.245. Lai pagarinātu telegrāfa un telefona

līniju stabu izturības ilgumu, apm. 45% visu stabu ielikti sliežu pamatos.
Lai aizturētu stabu trūdēšanu un ar to palētinātu šīs saimniecības izdevumus,

dzelzceļš 1928. g. uzsācis nomaināmo veco stabu vietā uzstādīt gulšņu mērcē-

tavās ar kreozotu piesūcinātos stabus, kas stipri pavairo stabu izturību. Stiprās
strāvas ietaises kara laikā bija stipri cietušas un lielākā daļa iznīcināta un

mašīnas aizvestas uz Krieviju un Vāciju. Kaut gan līdzekļu ļoti maz,

Dzelzceļu virsvalde paspējusi ierīkot vairāk elektrisko centrāļu un iegādāt
34 līdzstrāvas un 253 maiņstrāvas mašīnas elektriskās strāvas ražošanai. Ar

pilsētu un privātelektrisko centrāļu atklāšanu dzelzceļam bija izdevīgāk slēgt
dažas centrāles. Tagad darbojas pavisam 9 elektriskās centrāles.

Dzelzceļu darbnīcas un depo. Dzelzceļu darbnīcu un depo ierīces un

darba rīkus krievu valdība 1915. g. evakuēja no Latvijas uz Krieviju. Vācu

okupācijas laikā iegūtās mašīnas un darba rīkus 1918. g. vācieši aizveda

atkāpjoties uz Vāciju, izņemot Liepājas galvenās darbnīcas, ko, kā jau agrāk
aizrādīts, pārņēma Satiksmes ministrija 1919. g. 5. martā no Liepājas pilsētas
valdes. Pēc Dzelzceļu virsvaldes nodibināšanas, pēdējā tūliņ ķērās pie dzelzceļu
darbnīcu un depo atjaunošanas un iekārtošanas Rīgas mezglā un uz atbrīvotā

dzelzceļu tīkla Vidzemē un Kurzemē.

Lai varētu stāties pēc lielinieku izdzīšanas pie Rīgas mezglā atrasto

1179bojāto vagonu izremontēšanas, kas kustības uzturēšanai bija ļoti vajadzīgi,

Dzelzceļu virsvalde bija spiesta daļu no Liepājas darbnīcu mašīnām un darba

rīkiem pārvest pa jūras ceļu uz Rīgu, jo Kurzemē dzelzceļi tad atradās Bermonta

karaspēka rokās. Bez ierīču un darba rīku trūkuma ritošā inventāra remon-

tēšanu apgrūtināja un aizkavēja toreizējais vajadzīgo materiālu trūkums. Bez

ritošā inventāra remontēšanas darbnīcās vēl bija jāizdara lielgabalu montēšana,

bruņoto vilcienu ierīkošana v. t. t. armijas vajadzībām.
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Pēc ritošā inventāra saņemšanas no Padomju Krievijas uz miera līguma

pamata redzami pavairojās bojāto lokomotīvju un vagonu skaits, tā ka vairs

nebija iespējams dzelzceļu darbnīcās ar esošām ierīcēm veikt lokomotīvju re-

monta darbus, pēc kurām vajadzība bija ļoti liela, un bez tam Liepājas dzelzceļu
darbnīcas ar savu novecojušo iekārtu tālu neatbilda modernām techniskām

prasībām. Tāpat lielas grūtības dzelzceļam radīja krievu platuma lokomotīvju
nosūtīšana remontēšanai Liepājas galvenām darbnīcām pa normālplatuma

ceļu. Lai drīzāk izremontētu bojātās lokomotīves un ievestu normālu saim-

niecību lokomotīvju remontēšanā un ar to likvidētu lokomotīvju trūkumu,

Dzelzceļu virsvalde 1923. g. sākumā ar valsts kases līdzekļiem atjaunoja kara

laikā izpostītās Daugavpils dzelzceļu darbnīcas. Daugavpils darbnīcās uz-

stādītas modernas mašīnas un darba rīki, un to ierīkošana dzelzceļam izmaksāja
Ls 1.318.320. Pavisam šai mūsu pārskatāmā laikā pieaudzis metāla apstrādā-

jamo speciālo mašīnu skaits gandrīz 3-kārtīgi, elektromotoru skaits no 47 līdz

287 un viņu dzinējspēks no 406 HP līdz 1890 HP. Ar ritošā inventāra remon-

tēšanas darbu palielināšanos palielinājies darbnīcās un depo strādnieku skaits

no 1040 līdz 2862 personām.

Lai veiktu ritošā inventāra remonta darbus īsākā laikā un tos pada-
rītu racionālākus un tie iznāktu lētāki, Dzelzceļu virsvalde visus lielākus

ritošā inventāra sastāva remonta darbus koncentrējusi tikai galvenās darbnīcās

Daugavpilī un Liepājā, kur sakopoti vislabākie un modernākie darba rīki un

mašīnas, kas apgādātas ar labākiem darba izpildītājiem un vadītājiem katrā

atsevišķā darba nozarē. Sakarā ar lielāku darbu pārcelšanu uz galvenām darb-

nīcām depo darbnīcas izpilda tikai vieglus tekoša remonta darbus, pie kam

krievu platuma preču vagonu periodiskais apskats koncentrēts pa lielākai

daļai Rīgas (2—3 km) speciālās vagonu remonta darbnīcās.

Visas dzelzceļu darbnīcas Dzelzceļu virsvalde savā darbības laikā paspē-
jusi elektrificēt. Liela vērība piegriezta arī darbnīcu sanitārā un higiēniskā
stāvokļa uzlabošanai: ierīkoti ventilātori kārtīgu gāzu, putekļu un dūmu

novilkšanai. Remonta darbu paātrināšanai un komplicētāku darbu veikšanai

Dzelzceļu virsvalde piegriezusi lielu vērību autogēnu sa- un uzmetināšanas

paņēmienu pielietošanai plašākos apmēros dzelzceļu darbnīcās, ar ko tagad

panākta tvaika katlu un salauztu tvaika cilindru izlabošana sa- un uz-

metināšanas ceļā. Lai paceltu darbu ražīgumu, Dzelzceļu virsvalde izdod

gandrīz visu darbu izpildīšanu darbnīcās amatniekiem un strādniekiem uz

akorda. Akorda cenas nosacītas atkarībā no darba izpildīšanai faktiski vaja-
dzīgā laika. Lai ieinteresētu darbu izpildīšanā un tā izstrādāšanas ātrumā un

lētumā visas remontu darbu vadītājas personas, galvenās un depo darbnīcās

ievesta viņām 1926. g. prēmija par remontu izdevumu ietaupījumu pret no-

teiktām normām 25% apmērā no viņu pamata algas. Lai katrā darba nozarē

novietotu vislabāki piemērotus speciālistus, no 1927. g. ievesta darbnīcās, pa-
gaidām gan tikai vēl amatniekiem un tiem darbiniekiem, kuru darbs saistīts

ar vilcienu kustību, psichotechniskā pārbaude.

Dzelzceļu darbnīcu un depo darbību spilgti attēlo izremontēto lokomo-

tīvju un vagonu vienību skaits. Dzelzceļu darbnīcas un depo no 1919. g.
16. augusta līdz 1928. 1. aprīlim no pamata remonta izlaidušas 244 platsliežu
ceļu un 78 šaursliežu ceļu lokomotīves un no vidējā remonta izlaists pirmo
766 un otro — 324. Vislielākais lokomotīvju skaits no pamata un vidējā



remonta izlaists 1924./25. g., t. i. pēc Daugavpils darbnīcu atklāšanas. Pēdējos
gados lokomotīvju remonta darbi ievirzījušies normālās sliedēs.

Dzelzceju darbnīcās un depo liels darbs veikts pasažieru vagonu remon-

tēšanā. No 1919. g. 16. augusta līdz 1928. g. 1. aprīlim pasažieru vagonu iz-

laists no pamata remonta 502, no vidējā remonta 539 un periodiskā apskata
4122 vienības. Tāpat liels darbs veikts preču vagonu remonta darbu izpildīšanā.

Ritošais inventārs. Uzsākot dzelzceļu darbību, visvairāk jūtams bija ritošā i
inventāra trūkums. No apm. 550 platsliežu ceļu lokomotīvēm un 1500 -

vagoniem, kas 1913. g. darbojās uz Latvijas dzelzceļu tīkla, bija atstātas 1919. g.

13. janvārī Liepājā 12 remontējamas normālplatuma lokomotīves un 27 dažāda

tipa vagoni. Pēc lielinieku izdzīšanas no Rīgas un Vidzemes mēs ieguvām vēl

23 krievu platuma lokomotīves, 64 pasažieru vagonus un 2023 preču vagonus,
no kuriem kustībai bija derīgu 11 lokomotīvju, 40 pasažieru vagonu un 948

preču vagoni. Ar šo ritošo inventāru dzelzceļam vajadzēja apkalpot 730 km

krievu platuma dzelzceļu tīklu un apmierināt mūsu armijas, iedzīvotāju, pilsētu L

un dzelzceļu saimniecības pracības, kas, salīdzinot ar ritošā inventāra skaitu, f

bija pārmērīgas un neizpildāmas. Dzelzceļu rīcībā esošais ritošais inventārs [
nespēja izpildīt pat minimālās iedzīvotāju prasības. Visgrūtāk nācās dzelzceļam
uzturēt kustību uz normālplatuma dzelzceļu līnijām, ko toreiz bija ap 600km.

Šai grūtā brīdī, ar mūsu labvēļu gādību, Sabiedroto valstu pārstāvji
caur ģenerāļa Nīseļa komisiju piesprieda Vācijai uz Versaļas miera līguma

pamata nodot mūsu dzelzceļiem 26 preču, 18 pasažieru un 8 manevru nor-

mālplatuma lokomotīves, 155 pasažieru un 674 preču vagonus, kurus 192Q. g.

februārī mūsu valdība saņēma Virbaļos. Lai uzlabotu un uzturētu

kārtīgāku vilcienu kustību Vidzemē uz visām platsliežu ceļu līnijām, Dzelz-

ceļu virsvalde pēc ritošā inventāra saņemšanas no Vācijas 3 dienu laikā

pārnagloja krievu platuma Rīgas-Strenču un leriķu-Gulbenes līnijas normālam

platumam.

Pēc ienaidnieku izdzīšanas no Latvijas teritorijas un miera līguma no-

slēguma ar Padomju Krieviju ātrā gaitā sāka atjaunoties valsts ekonomiskais

stāvoklis, ar ko jūtami palielinājās pārvadājumi, ko nebija iespējams veikt ar

esošo ritošā inventāra skaitu. Šo trūkumu pa daļai mīkstināja no Padomju
Krievijas uz miera līguma pamata saņemtās 110 lokomotīves,'lso pasažieru
un 1600 preču vagoni, lai gan lielākā daļa saņemtā ritošā inventāra bija

bojāta.

Tā kā aiz darbnīcu trūkuma pirmajos gados nebija iespējams izremontēt

lokomotīves, bet vajadzība pēc tām bija ļoti liela, sakarā ar pārvadājumu
pieaugšanu, tad, lai neparalizētu kustības attīstību, Dzelzceļu virsvalde

1922. g. nopirka Somijā jaunas 6 preču-pasažieru modernā tipa lokomotīves

un iemainīja pret normālplatuma vagoniem un lokomotīvēm no Lietavas lie-

totas 24 krievu platuma lokomotīves, kuras pēc neliela remonta tūliņ varēja
laist darbā. Šaursliežu ceļu vajadzībām 1922. un 1923. g. iegādāja no Igaunijas
2 pievedu un no Vācijas 25 lauku un 3 pievedu ceļu platuma lokomotīves,

pēc kuru iegādāšanas lokomotīvju trūkums šaursliežu ceļiem bija novērsts.

Lai novērstu lokomotīvju trūkumu un palielinātu lokomotīvju parku krievu

platuma ceļiem, Dzelzceļu virsvalde 1923. g. nopirka no Krievijas 15 pasa-

žieru lokomotīves un no Polijas 1 pasažieru un 2 preču lokomotīves un pēc

gada no pēdējās vēl 6 pasažieru lokomotīves. Sakarā ar lokomotīvju jaun-
iegādājumu un pastiprinātu remontēšanu atjaunotās Daugavpils darbnīcās
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lokomotīvju trūkums, sākot ar 1924. g. otro pusi, arī platsliežu ceļiem bija
novērsts. Lai veicinātu pasažieru kustības attīstību uz priekšpilsētu rajoniem,
jūrmalu un citām vasarnīcu vietām, Dzelzceļu virsvalde 1928. g. nopirka trīs

1-1-1 pasažieru tanka lokomotīves nelielu pasažieru vilcienu sastāvu pārva-
dāšanai ar ātrumu līdz 65 km stundā.

Dzelzceļu virsvaldes pastāvēšanas laikā lokomotīvju skaits redzami

palielinājies:
1./X. 1919. g. 1./X. 1928. g.

Platsliežu ceļu 37 237

Pievedu
„

14 19

Lauku
_„

57 71

Kopā 108 327

Apskatāmā laikā platsliežu ceļu lokomotīvju skaits pieaudzis par 200,
šaursliežu ceļu par 19 vienībām. Izvedot lokomotīvju skaitu uz ekspluatē-

jamo līniju 10 km, redzam, ka lokomotīvju skaits X platuma ceļiem pie-
audzis no 0,43 uz 1,25, bet normālplatuma ceļiem tas samazinājies, kas

vedams sakarā ar normālplatuma ceļu pārnaglošanu krievu platumam.
Esošais lokomotīvju skaits pilnos apmēros veic tagadējo pārvadājumu
daudzumu. Pirmajā laikā dzelzceļam ļoti grūti bija noorganizēt aiz lokomo-

tīvju un darbnīcu trūkuma normālu lokomotīvju remonta saimniecību, kas

lielā mērā pasliktināja lokomotīvju stāvokli. Ar Daugavpils darbnīcu ierīko-

šanu un ar pastiprinātu lokomotīvju remonta darbu izpildīšanu tagad loko-

motīvju stāvoklis ievērojami uzlabojies, un bojāto lokomotīvju % noslīdējis
līdz pielaižamai priekškara normai.

Bojāto lokomotīvju %
Ceļu platumi 1920./21.g.' 1927./28. g.

X 37 14

N 43 15

P 35 45

_L 58 15

Caurmērā kopā 46 15

Salīdzinot mūsu dzelzceļu bojāto lokomotīvju % ar citu valstu dzelz-

ceļiem, redzam, ka tas Lietavā 1926. g. ir 21%, Vācijā 1927. g. — 230/0
un Polijā 1926. g. — 21%. Minētie skaitļi liecina, ka uz mūsu dzelzceļiem ir

zemāks bojāto lokomotīvju %.
Uz mūsu dzelzceļiem lokomotīves ir dažāda tipa un pa lielākai daļai

novecojušas konstrukcijas. Tagadējām modernām techniskām prasībām atbilst

tikai40 lokomotīves. Lai uzlabotu lokomotīvju technisko stāvokli un samazinātu

lokomotīvju ekspluatācijas izdevumus, Dzelzceļu virsvalde paralēli remonta

darbu izpildīšanai cenšas apvienot un tipizēt lokomotīvju remontam vaja-
dzīgo atsevišķo sastāvdaļu skaitu, kas pa lielākai daļai jau izdarīts attiecībā

uz lokomotīvju armatūru un garnitūru, un izdara esošo lokomotīvju moder-

nizēšanu. Galvenā kārtā vērība griezta uz kurināmo vielu siltumenerģijas
labāku izmantošanu lokomotīves vilkšanas darbam. Siltuma spējas labākai
izmantošanai 36 lokomotīvēm iebūvēti ūdens priekšsildītāji, kas dod apm.

9%_ kurināmo vielu ietaupījumu. Kustības nodrošināšanai 54 lokomotīves

aprīkotas ar jaunākā tipa ātruma mērītājiem, un uz 100lokomotīvēm uzstādīti
automātiskie smēraparāti. Netīrās eļļas un eļļaino atkritumu pārstrādāšanai
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Rīgas preču depo darbnīcās ierīkota eļļas tīrītava. Uz visas līnijas savāktos

eļļainos atkritumus un netīro eļļu dzelzceļš pārstrādā savā tīrītavā un pēc tam

iegūto tīro eļļu izlieto ritošā inventāra smērēšanai un diegu galus lokomotīvju
un vagonu tīrīšanai.

Tā kā lokomotīvju saimniecības izdevumi ieņem redzamāko vietu dzelz-

ceļu ekspluatācijas izdevumu budžetā, tad liela vērība piegriezta lokomotīvju
racionālākai nodarbināšanai un izmantošanai. Pārskata laikā ievērojami uz-

labojusies lokomotīvju vilksmes spējas izmantošana, ko noteikti liecina brutto

tonnu-km skaita pieaugums uz platsliežu ceļu lokomotīvju stundas no 1826

līdz 3167 ton.-km jeb par 73«/0.

Pasažieru vagoni. Darbības iesākumā uz visa dzelzceļu tīkla atradās

pavisam 59 pasažieru vagoni. Lielākā daļa to bija bojāta un bez remonta

darbu izpildīšanas tos nebija iespējams ievietot vilcienos. Dzelzceļam bija jā-
pārvar ārkārtējas grūtības un šķēršļi, lai noorganizētu kaut cik apmierinoši

pasažieru pārvadāšanu. Aiz preču vagonu trūkuma nebija arī iespējams ar

tiem aizvietot pasažieru vagonus. Pirmajos gados bieži vien pasažieru skaits

pasažieru vilcienos pārsniedza vagonos ierīkoto sēdvietu skaitu. Lai veiktu

pasažieru pārvadāšanu, dzelzceļš bija spiests pārbūvēt 100 preču vagonus par

pasažieru vagoniem un dzīvākos kustības mēnešos bez tam vēl laist pasažieru
vilcienos 230 iekārtotu preču vagonu pasažieru pārvadāšanai. Pasažieru

vagonu trūkuma novēršanai dzelzceļu virsvalde sākot ar 1925. g. pasūtījusi

~Feniksa" fabrikai un Liepājas ~Kara ostas" darbnīcai 135 jaunus modernus

II un 111 kl. četrasu X platuma pasažieru vagonus. Visi jaunie pasažieru

vagoni aprīkoti ar ērtiem sēdekļiem, ko tālsatiksmes vilcienos var izlietot guļam-
vietu ierīkošanai, ar elektrisku apgaismošanu, ūdens apkurināšanu un auto-

mātiskām Vestinghausa bremzēm. legādātiem jauniem pasažieru vagoniem,

statiņi ir no dzelzs, sienas ar dubultu koka apšuvumu, bukses izgatavotas no

tērauda un vagoni aprīkoti ar pastiprinātiem sajūga aparātiem.

Pasažieru parka vagonu skaita pieaugumu rāda šāda tabula:

1./X. 1919. g. 1./X. 1928. g.

Platsliežu ceļu ....
71 660

Pievedu
„ . . . .

13 19

Lauku
„ .

.
. .

9 73_

Kopā . .
93 752

Kaut gan pasažieru parka vagonu skaits pieaudzis mūsu dzelzceļu dar-

bības laikā pavisam par 659 vienībām, to starpā klases vagonu, ieskaitot no

preču vagoniem pārbūvētos, par 568 vienībām, tomēr tas vēl ir nepietiekošs,
tā ka vēl vasaras mēnešos jālaiž apgrozībā iekārtoti preču vagoni, kas, sapro-

tams, rada lielas neērtības pasažieriem. Patlaban atrodas būvē vēl 32 jauni
4-asu pasažieru vagoni, ar kuriem, pēc saņemšanas no fabrikām, būs iespējams
visos tālsatiksmes un šejienes satiksmes vilcienos ievietot modernos četrasu

klases vagonus.

Uz miera līguma pamata saņemto pasažieru vagonu tipi ir ļoti dažādi

un novecojušas konstrukcijas. Reizē ar remontu darbu izpildīšanu šie vagoni
tiek modernizēti. Neērto pasažieru vagonu apkurināšanu ar vienkāršām

krāsnīm apmaina pret ūdens apkurināšanu, sveču apgaismošanu pret elektrisko

v. t. t. Pārskata laikā likvidētas dažādas krāsas pasažieru vagoniem. Tagad



visus pasažieru vagonus krāso vienādā tumši olīvā krāsā. Ar to ir sasniegts
labāks vilcienu izskats un samazināti agrākie dažādu krāsu krājumi dzelzceļu
materiālu noliktavās.

Salīdzinot mūsu dzelzceļu bojāto pasažieru vagonu % ar citu valstu

dzelzceļiem, redzam, ka tas Lietavā 1926. g. ir 22,6% (pie mums X platuma

ceļos tikai 6,87 un N platumā— 11,27) un Polijā — 15,3%. Tikko minētie

skaitļi rāda, ka mūsu dzelzceļiem bojāto pasažieru vagonu% ir daudz mazāks.

Preču vagoni. Uzsākot dzelzceļu darbību visā Latvijas dzelzceļu
tīklā skaitījās 2023 preču platsliežu vagonu, no kupem 47% bija bojāti,un bez

remontēšanas nebija iespējams tos izmantot preču pārvadāšanai. Ar esošo

preču vagonu skaitu vajadzēja apmierināt karaspēka, privāto un komūnālo

iestāžu prasības. Kravu pārvadāšanai preču vagonu pieprasījums sniedzās

līdz 2000 dienā. Vislielākais preču vagonu trūkums bija Kurzemes dzelzceļu

līnijām, jo vācu karaspēks atkāpjoties aizveda sev līdz gandrīz visus

kustībai derīgus preču vagonus. Tikai pārpresējot krievu platuma preču

vagonu asis normāla ceļu platumā, dzelzceļu vadībai izdevās ātri sastādīt

dažus preču vilcienu sastāvus Kurzemes ceļu apkalpošanai, kas bija tūliņ jānodod
kara iestāžu prasību apkalpošanai, tā ka privāto preču pārvadu vajadzības pa-
lika neapmierinātas. Tikai pēc preču vagonu saņemšanas uz miera līguma
pamata no Vācijas un Pad. Krievijas preču vagonu trūkumu izdevās novērst.

Preču vagonu skaita pieaugums uz mūsu dzelzceļiem ir šāds:

1./X. 1919. g. 1./X. 1928. g.

Platsliežu ceļu 2315 4746

Pievedu
„

144 103

Lauku
„ .

495 962

Kopā 2954 5811

Dzelzceļu pastāvēšanas laikā preču vagonu skaits pieaudzis līdz 5811 vie-

nībām un to celtspēja līdz 83156 ton. Platsliežu ceļu preču vagoni ir ar 15—17

tonnu celtspēju un gandrīz visi divasu. Krievu platuma preču vagoni ap-
rīkoti ar čuguna buksēm, samērā viegliem bukšu turētājiem un buferiem un

tikai pa daļai pastiprinātām līdz 50 tonnu velkamām ierīcēm, kas neatbilst

tagadējām kustības prasībām. Preču vagonu skaits, sākot no 1923. g., bija
pietiekošs, izņemot pavasara mēnešus, nosūtīto preču pārvadāšanai pa dzelz-

ceļiem. Ar mūsu ekonomiskās dzīves attīstību un tranzita pārvadājumu pie-
augumu preču vagonu jūtams trūkums bija nomanāms šī gada ziemas un pa-

vasara mēnešos. Lai novērstu preču vagonu trūkumu, Dzelzceļu virsvalde

šogad uzsāka krievu platuma preču vagonu būvēšanu savās darbnīcās.

Jaunbūvētiem preču vagoniem tilpums ir 53,66m3un to celtspēja 20 tonnas.

Vagoniem ir dzelzs statiņi, tērauda bukses, pastiprināti buferi un tērauda du-

bulti sakabināmās saites ar 95 tonnu pretestību. Ar preču vagonu pastiprinātu
remontu to stāvoklis redzami uzlabojies, ko liecina bojāto vagonu % sa-

mazināšanās uz X pl. ceļiem no 22,70/0
līdz 1,6%, normālplatuma ceļiem

no 20,20/0
līdz 2,20/0 un pievedu ceļiem no 6,9% līdz 1,4%.

Preču vagonu celtspējas izmantošana, kas atkarājas no vairākiem fak-

toriem, dzelzceļu darbības laikā ievērojami ir uzlabojusies. Sakarā ar preču
vagonu labāku izmantošanu palielinājies to ienesīgums, ko liecina preču
tonnu-km pieaugums uz 1 darbā esošā preču vagona komerciālā kustībā, ko

atspoguļo šādi dati.
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Preču tonnu-km skaits caurmērā dienā uz 1 darbā esoša preču vagona
komerciālā kustībā :

Ceļu plat. 1922./23. g. 1927./28. g.

K+N 340 377

P 134 189

L 60 106

Mūsu dzelzceļu vilcienu kustībai pamats likts 1919. g. 1. jūlijā,
pulksten 4 p. p., — kad nolaida pirmo vilcienu no Liepājas uz Laņģu resp.

tagadējo Sustas pieturas punktu. No šī momenta vilcienu kustība norit

nepārtraukti, un pēc Dzelzceļu virsvaldes dibināšanas nav bijis caurmērā ne-

vienas stundas dienā, kad nebūtu vilcieni bijuši apgrozībā mūsu dzelzceļu
tīklā. Sakarā ar mūsu ekonomiskās dzīves strauju attīstību un tranzita preču
pārvadājumu pieaugumu vilcienu skaits caurmērā dienā 1927./28. g. pret

1919./20. g. pieaudzis no 63 līdz 278 jeb par 343%, pie kam pasažieru un

preču pasažieru vilcienu skaits pieaudzis no 41 līdz 162, preču no 11 līdz 107

un darba vilcienu no 3 līdz 10. Šie dati liecina, ka vislielākais vilcienu

skaits ir pasažieru kustībai, kas dzelzceļam materiāli nav izdevīga, ievē-

rojot pastāvošos zemos tarifus pasažieru pārvadāšanā. Pasažieru vilcienu

lielais pārsvars pret preču izskaidrojams ar kravu pārvadājumu trūkumu.

Lai gan vilcienu skaits pieaudzis pārskata laikā visā dzelzceļu tīklā par 343%,
tomēr vilcienu biežība mūsu dzelzceļos ir maza, salīdzinot ar citu valstu dzelz-

ceļiem. Kopīgais komerciālo vilcienu skaits platsliežu ceļiem uz ekspl. līniju
1 km palielinājies 1928. g. pret 1920./21. g. no 4,1 līdz 7,7, tai skaitā preču no

1,1 līdz 1,8, kamēr kopējais komerciālo vilcienu skaits uz 1 km ceļa ir:

Polijā—l6,3, Zviedrijā—l2,l, Somijā— 11,3, Vācijā — 29,6, Igaunijā —9,1 vilc.

Sakarā ar vilcienu skaita palielināšanu un kustības pieaugšanu kopīgais
vilcienu nobraukums 1927./28. g. pret 1920./21. g. pieaudzis no 3,4 milj.
līdz 6,5 milj. vilcienu-km. Visu vilcienu caurmēra nobraukums dienā Dzelzceļu
virsvaldes pastāvēšanas laikā pieaudzis no 3441 vilc.-km līdz 17674 vilc.-km

jeb par 414%.

Lai izmantotu labāki lokomotīvju vilksmes spējas un samazinātu iz-

devumus vilcienu personāla uzturēšanai, dzelzceļi lielu vērību piegriezuši
preču vilcienu sastāvu palielināšanai, un šai virzienā ir sasniegti atzīmes vērtīgi
rezultāti. Preču vilcienu caurmēra sastāvs no 1920./21. g. līdz 1927./28. g. krievu

platuma ceļiem pieaudzis no 59,6 līdz 75,2 asīm jeb par 26,17% un normāl-

platuma ceļiem —no 40,3 līdz 62,7 jeb par 55,58% un lauku ceļiem —no 31,9
līdz 42,9 jeb par 34,48%. Uz līnijām, pa kurām plūst lielākas preču
straumes, preču vilcienu sastāvi jūtami pārsniedz caurmēra asu skaitu preču
vilcienos. Mūsu preču vilcienu sastāvi tagad ievērojami pārsniedz priekškara

bij. Krievijas dzelzceļu caurmēra vagonu asu skaitu vilcienā. Sakarā ar

pasažieru vilcienu skaita palielināšanu pasažieru vilcienu sastāvi tiek sama-

zināti, ar ko panākta labāka pasažieru vagonu sēdvietu skaita izmantošana.

Pārvadājumu pašizmaksas samazināšanā ievērojama loma ir preču vilcienu

svara palielināšanai. Preču vilcienu netto svars platsliežu ceļiem pieaudzis
no 129 t. līdz 271 t, t. i. vairāk kā divkāršojies un brutto svars — no 311 t

līdz 541 t. Dati liecina, ka preču vilcienu izmantošanā sasniegti pozitīvi
rezultāti. Lai racionālāk nodarbinātu vilcienu personālu un intensīvāki

izmantotu ritošo inventāru un paātrinātu tā apgrozību, liela vērība piegriezta
vilcienu ātruma palielināšanai, cik to atļauj ceļu virsbūves stāvoklis.
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Par cik km/st. palielināts maksimālais pasažieru vilcienu kustības ātrums

galvenām līnijām, to atspoguļo šī tabula:

Līnijas 1920. g. 1928. g.

Rīga-Valka 50 60

leriķi-Gulbene 40 50

Gulbene-Jaunlatgale ...
35 45

Rīga-Jelgava 50 70

Jelgava-Meitene 40 75

Rīga-Krustpils 45 70

Sakarā ar pasažieru vilcienu techniskā ātruma palielināšanu un pasažieru
vilcienu stāvēšanas laika samazināšanu starpstacijās pasažieru un preču-pas.
vilcienu vidējais komerciālais ātrums krievu platuma ceļiem 1928. g. pret
1920. g. pieaudzis no 17 km līdz 26 km un normālplatuma no 19 km līdz 28 km.

Kādu laika ietaupījumu devusi ceļotājiem pasažieru vilcienu ātruma palieli-
nāšana uz attālākām vietām, rāda šādi skaitļi.

Pasažiera braukšanas laiks ceļā, stundās un minūtēs:

IQ2I <* IP2B c
Laika ietauP'jums>

■ «5; iyzo- g*

stundās un minūtēs.

No Rīgas līdz Daugavpilij .... 11,00 4,18 6,42

~ ~ ~
Zilupei 12,50 7,33 5,17

~ ~ ~
Liepājai 9,15 6,32 2,43

„
Valkai 6,00 3,50 2,10

ļļ ~ ~
Gulbenei (leriķi) . . 9,00 5,05 3,55

Lai gan mūsu pasažieru vilcienu ātrums ir vēl daudz zemāks par Vakar-

eiropas dzelzceļu, kuru jūtami palielināt kavē mūsu ceļu virsbūves stāvoklis

un viegla tipa sliedes, ko dzelzceļam aiz līdzekļu trūkuma nav bijis iespē-

jams apmainīt līdz šai dienai pret smagāku sliežu tipu, tomēr pievestie dati

skaidri liecina, ka vilcienu ātruma palielināšanā esam gājuši 8 gadu laikā redzami

uz priekšu. Lai paātrinātu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļiem, Dzelzceļu virs-

valde savā darbības laikā piegriezusi lielu vērību preču vilcienu gaitas paātri-
nāšanai, ar ko preču vilcienu komerciālais ātrums pieaudzis 1928. g. pret
1921. g. krievu platuma ceļiem no 12,1 km līdz 14,4 km un normālplatuma
no 13,1 km līdz 14,9 km. Lai gan preču vilcienu komerciālais ātrums neuzrāda

ievērojamu uzlabošanos, tomēr tas pārsniedz priekškara Krievijas dzelzceļu

vidējo komerciālo ātrumu, lai gan mūsu dzelzceļiem atrodas apgrozībā lielāks

skaits savācamo preču vilcienu, kas ievērojami samazina caurmēra preču
vilcienu komerciālo ātrumu.

Vagonu nobraukums 1927./28. g. pieaudzis līdz 279,6 milj. vagonasu-km,
kas iztaisa caurmērā dienā 763.928 pret 133.042 vagonasu-km 1919./20. g., tā

tad vagonu nobraukums palielinājies dienā par 474%. Sadalot nobrauktos

vagonasu-km pēc kustībām, redzam, ka uz mūsu dzelzceļiem dominējušo
vietu vagonu nobraukumā ieņem financiālā ziņā maz ienesīgā pasažieru
kustība, kas izskaidrojams ar kravu pārvadājumu trūkumu.

Viena mūsu dzelzceļu ekspluatācijas nepārvarama parādība ir prāvais
tukšu preču vagonu nobraukums. Šī parādība ir sakarā ar to, ka

pa mūsu dzelzceļiem galvenā kārtā iekšzemes satiksmē pārvadā meža

materiālus, kas iet uz mūsu ostām un aiz pārvadājumu trūkuma pretējā vir-

zienā un ar tranzita preču nevienādo pārvadājumu daudzumu abos virzienos.
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Ar mūsu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un turības pieaugšanu lauku iedzī-

votājos lielā mērā ir pieauguši preču pārvadājumi, it sevišķi mākslīgo mēslu

sūtījumi no ostām uz zemes iekšieni, ar ko samazinājies tukšo preču vagonu
skaits krievu platuma ceļiem no 33,9 līdz 27,3% un normālplatuma ceļiem
no 30,30/o līdz 26,10/0.

Kurināmo un smērvielu patēriņš. Valsts dzelzceļi ir visplašākais

rūpniecības uzņēmums, kas patērē vislielāko kurināmo vielu daudzumu.

Dzelzceļi sākot no 1920./21. g. līdz 1928. g. 1. aprīlim patērējuši, pārvedot
malku oglēs, 928.280 tonnu ogļu. Malkas patēriņš uz dzelzceļiem 1921./22. g.
sasniedzis savu kulminācijas punktu, t. i. 649.600 m

3,
un pēc tam tas strauji

samazinās, kas izskaidrojams ar pāriešanu no malkas uz oglēm lokomotīvju

apkurināšanā. Pāreja no malkas uz ogļu apkurināšanu ievērojami samazināja
dzelzceļu izdevumus un aizturēja malkas sadārdzināšanos šejienes tirgos. Viens

no akūtākiem jautājumiem uz dzelzceļiem ir kurināmo vielu samazināšana

lokomotīves apkurinot, jo šie izdevumi ieņem visai redzamu posteni

dzelzceļu izdevumu budžetā. Lai sašaurinātu kurināmo vielu patēriņu
lokomotīves apkurinot un paralizētu varbūtējas ļaunprātības ar kurinā-

miem materiāliem, kas bija ieviesušās kara un revolūcijas laikā, Dzelz-

ceļu virsvalde ieveda prēmiju izmaksas lokomotīvju brigādēm par kurināmo

vielu ietaupījumiem lokomotīves apkurinot uz platsliežu ceļiem 1921. g. no

1. marta un uz pievedu un lauku ceļiem no oktobra un depo darbiniekiem no

1. novembra.

Malkas patēriņš, lokomotives apkurinot, uz 100 lokomotīvju-km noslīdējis
1925./26. g. pret 1920./21. g. krievu platuma ceļiem no 13,5 m 3līdz 8,4 m3un

ogļu patēriņš 1927./28. g. līdz 1411 kg pret 1793 kg 1922./23. g.

Kurināmo vielu patēriņš citos vienādos apstākļos lielā mērā atkarājas
no vilcienu sastāvu lieluma, to smaguma un ātruma. Prēmijas ievešanas

laikā kurināmo vielu relātīvais patēriņš platsliežu ceļiem samazinājies par

11—22%, kamēr tai pašā laikā platsliežu ceļu preču vilcienu vidējais sastāvs

pieaudzis no 48 līdz 73 jebpar 52%, preču vilcienu bruttosvars no 311 t. līdz 541 t.

jeb par 74%, un tai pašā laikā pasažieru un preču pasažieru vilcienu ātrums

krievu platuma ceļiem palielinājies no 17 km līdz 26 km stundā jeb par 53%.
Ar kurināmo vielu normu samazināšanos lokomotīves apkurinot dzelzceļi
prēmijas sistēmas pastāvēšanas laikā ietaupījuši 105 tūkst, tonnu akmeņ-
ogļu un lokomotīvju apkurināšanas izdevumi valsts dzelzceļos noslīdējuši no

16,8% līdz 11,1% no ekspluatācijas izdevumu kopsumas.

Smērvielu samazināšanā lokomotīves un vagonus smērējot ievesta prē-
miju izmaksa par smērvielu ietaupījumiem pret noteiktām normām lokomo-

tīvju brigādēm un vagonu smērētājiem. Ar prēmijas sistēmas ievešanu smēr-

vielu patēriņš lokomotīvēm uz 100 lokomotīvju-km 1927./28. g. pret
1920./21. g. noslīdējis uz krievu platuma ceļiem no 10,5 līdz 2,3 kg jeb par

78% un uz normālplatuma ceļiem no 9,4 līdz 2,1 kg jeb par78%. Sakarā ar smēr-

vielu normu samazināšanos, lokomotīves smērējot, samazinājies kopīgais pa-
tērētais smērvielu daudzums 1927./28. g. pret 1920./21. g. no 409.726 līdz

187.526 kg jeb par 54%, lai gan tai pašā laikā lokomotīvju-km nobraukums

palielinājies par 85%. Ar prēmiju ievešanu par ietaupītām smērvielām,
vagonus smērējot, kopīgais patērētais smērvielu daudzums 1927./28. g.

pret 1920./21. g. noslīdējis no 173 tūkst, līdz 96 tūkst. kg. jāatzīmē, ka blakus
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prēmiju sistēmai kurināmo un tāpat smērvielu patēriņu samazināšanu lielā

mērā ir sekmējusi ritošā inventāra techniskā stāvokļa redzama uzlabošanās

pārskata laikā.

Tarifa izveidošana. Dzelzceļu virsvaldei stājoties pie dzelzceļu eks-

pluatēšanas dzelzceļiem pastāvēja dažādi tarifi: Kurzemē un Vidzemes

dienvidu daļā Niedras valdības ievestie pagaidu tarifi un uz Ziemeļlatvijas

dzelzceļu valdes ekspluatējamām līnijām pastāvēja pagaidu tarifi pēc Krievijas

dzelzceļu parauga. Dzelzceļu pārņemamā laikā valsts un dzelzceļu kases bija
naudas tukšas. Dzelzceļu ieņēmumi no pārvadājumiem sakarā ar naudas

kursa krišanu tālu nesedza dzelzceļu izdevumus. Dzelzceļu virsvaldei stei-

dzīgi vajadzēja rūpēties par dzelzceļu eksistences nodrošināšanu resp. par

veduma maksas ievešanu par dzelzceļu pakalpojumiem, lai tādā kārtā rastu

līdzekļus dzelzceļu ekspluatācijas izdevumu segšanai. Financiālās grūtības ne-

atļāva ar tarifu ievešanu kavēties, kamdēļ Dzelzceļu virsvalde bija spiesta
visā atbrīvotā dzelzceļu tīklā ievest Niedras valdības laikā laikraksta „Līduma"
13. num. 1919. g. 21. jūnijā publicētos pagaidu tarifus. Šie tarifi bija izstrādāti

uz ātru roku ļoti primitīvi kara laika apstākļu vajadzībām.

Bez statistisko datu pamata steigā ievestais bagāžas pagaidu tarifs iz-

rādījās praktiskā dzīvē par augstu, ko dzelzceļi bagāžas pārvadājumu attī-

stības dēļ pazemināja tā paša gada 16. novembrī no 1 kap. līdz 0,75 kap., t. i.

līdz pasažieru ātruma tarifa apmēriem. Pirmie ievestie pagaidu tarifi pastāvēja
spēkā bez grozījumiem: pasažieru—līdz 1920. g. 1. aprīlim,preču —līdz tā paša

gada 15. jūlijam un bagāžas — līdz 16. novembrim.

Attīstoties saimnieciskai dzīvei un ar to pieaugot preču pārvadājumiem
pa dzelzceļiem, uz ātru roku ievestais primitīvais preču pagaidu tarifs

izrādījās praktiskā dzīvē ar lieliem trūkumiem, un tā uzbūve galīgi neap-

mierināja dzelzceļu klientus. Lai novērstu visas neskaidrības un sarežģījumus
pārvadājot preces un ievestu piemērotu mūsu ekonomiskās dzīves prasībām
taisnīgāku preču veduma maksas iekasēšanu, dzelzceļi nekavējoties stājās pie

jauna preču tarifa izstrādāšanas. Dzelzceļu tarifu uzstādīšana un noteikšana

ir grūtāki atrisināmais un svarīgākais dzelzceļu politikas jautājums, jo tas

ir cieši saistīts ar valsts saimniecības politiku, kam noteicot valsts dzelzceļiem
tarifus, ir galvenā loma. Uzbūvēt pilnīgi mūsu valsts un dzelzceļu saim-

nieciskās dzīves vajadzībām atbilstošus tarifus nebija iespējams, jo nebija

piedzīvojumu un vajadzīgo statistisko datu par preču pārvadājumiem un

preču pārvadājumu pašizmaksu, un tādēļ dzelzceļam, uzstādot tarifus, vaja-
dzēja vadīties galvenā kārtā no citu valstu dzelzceļu tarifu paraugiem.
Priekškara Krievijas preču tarifu uzbūvi jau pašā darbības sākumā

atzina par mūsu valsts saimnieciskās dzīves apstākļiem nepiemērotu.
Nevarēja arī uz reizi galīgi atsacīties no krievu tarifu uzbūves prin-
cipiem un ievest straujas pārmaiņas tarifu noteikumos, jo mūsu dzelzceļnieki
un iedzīvotāji bija stipri pieraduši piemērot bij. Krievijas dzelzceļu tarifu

nosacījumus. Tā kā saimnieciskās dzīves attīstības prasības neatļāva ar

tarifu izstrādāšanu vilcināties, dzelzceļi izvēlējās Somijas dzelzceļu tarifus

par paraugu, kas visvairāk tad likās piemēroti mūsu dzīves apstākļiem.
Tarifus izstrādājot dzelzceļi izlietoja kā Somijas, tā Krievijas tarifu uzbūves

principus. Pēc Somijas dzelzceļu preču klasifikācijas parauga visas preces
ierindoja sešās klasēs un schēma N2 1 un ieveda diferenciālo pazeminājumu
iedalījumu. Bez tam pēc Somijas dzelzceļu parauga dzelzceļi ieveda veduma
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maksas pazeminājumus atkarībā no sūtījumu kravas svara. Lai ieinteresētu

preču sūtītājus sūtīt preces lielākā vairumā, kas dod dzelzceļam iespēju labāk

izmantot preču vagonu celtspēju, dzelzceļi ieveda tarifu noteikumos veduma

maksas pazemināšanu preču sūtījumiem no 4 ton. līdz 10 ton. par 10%, bet

sūtījumiem svarā 10 ton. un vairāk par — 25%.

Izstrādātais jaunais preču tarifs stājās spēkā 1920. g. 15. jūlijā. Naudas

kursa krišanas un dzīves dārdzības pieaugšanas dēļ dzelzceļi ievestos preču ta-

rifus, lai izlīdzinātu ieņēmumus ar izdevumiem, bija spiesti paaugstināt 1921. g.

2 reizes, 1. februārī un 1. jūnijā, par 100%, reducējot reizē ar to diferenciālus

lielākiem attālumiem. 1922. g. 1. janvārī, ievedot metrisko svaru sistēmu krievu

svaru vietā, dzelzceļi pārrēķināja pastāvošās preču tarifu likmes par 10 kilo-

gramiem. Sakarā ar valūtas reformu dzelzceļi 1923. g. 1. aprīlī pārrēķināja
tarifu likmes latos un santimos, izdarot tarifus pārrēķinot likmju noapaļošanu

uz augšu.

Pēc valūtas reformas ievestās likmes, kas bez grozījumiem pastāvēja
līdz 1928. g. I. septembrim, atspoguļo šāda tabula:

Kara un dažādu varu cīņas laikā izpostītā lauksaimniecība un rūpniecība
iedzīvotāju naudas trūkuma dēļ nevarēja pēc Latvijas atbrīvošana? uzsākt

ražot dārgas preces. Saimnieciskās dzīves atjaunošanu stipri kavēja kapitāla
trūkums. Lai sekmētu ekonomiskās dzīves atjaunošanu, dzelzceļi nolika zemas

preču tarifu likmes. Steigā izstrādātais un ievestais preču tarifs pēc Somijas
un Krievijas dzelzceļu tarifu paraugiem, kura izstrādāšana un pat pārstrādāšana
ārvalstu dzelzceļiem normālos dzīves apstākļos ir prasījusi 3—5 un vairāk

gadus, pirmajos gados apmierinoši veica savus uzdevumus. Ar ekonomiskās

dzīves atjaunošanos un preču pārvadāšanas pieaugumu pa dzelzceļiem ievestais

preču tarifs izrādījās par maz piemērotu un pieskaņotu mūsu saimnieciskās

dzīves vajadzībām. Tirdzniecībai attīstoties ienāca preču pārvadātāju
pamatoti pieprasījumi pēc preču taisnīgākas tarificēšanas un vairāku preču
pārrindošanas no vienas tarifu klases otrā. Dzelzceļu klientu prasības dzelz-

ceļam nācās grūti izpildīt, jo nelielais tarifu klašu skaits un nevienlīdzīgie inter-

valli starp blakus klasēm no 25%—36% radīja nepārvaramas grūtības vien? i

otrai precei piemērotu likmju noteikšanā. Bez tam preču nosūtītāji bija ļoti

neapmierināti, ka veduma maksu par sagāzta un sabērta veida pārvadā-

jumiem aprēķina katrai precei atsevišķi pēc nosacītas svara normas, kā tas bija

paredzēts bij. Krievijas dzelzceļu tarifos.

*) Dzīvē nepiemērojamas.

Tarifa klase
Pamatlikme

, Likme sūtījumiem Likme sūtījumiem
svarā svarā

j 4 ton. līdz 10 ton. 10 un vairāk tonnu

Par 10 kilogramiem un 1 kilometru, santimos

I

II

III

IV

V

0,2

0,14

0,09
0,066

0,048*)

0.036*)
0,05

0,180

0,126

0,081
0,0594

0,0432*)

0,0324*)
0.045

0,150

0,105

0,0675

0,0495

0,036
0,027

0,0375

VI

chema N° 1
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Lai novērstu minētos un citus defektus Jpreču tarifā un lai veicinātu še-

jienes un starptautiskās satiksmes preču pārvadājumu attīstību, dzelzceļiem

bija jāķeras pie jauna preču tarifa izstrādāšanas, kas būtu piemērots mūsu

saimnieciskās dzīves apstākļiem. Jaunā preču tarifa izstrādāšanu galīgi no-

beidza 1928. g., un tas ar tarifu padomes piekrišanu, kurā ņēma dalību resoru,

saimniecisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvji un ieinteresētās privāt-

personas, ievests dzīvē tekošā gada 1. septembrī. Jaunā tarifā radikāli grozīta

iepriekšējā preču tarifa uzbūve. Lai varētu taisnīgāk sadalīt preces klasēs,

rēķinoties ar kravas vērtību un svaru, radīta jauna tarifu schēma, kas pielaiž
veselai virknei preču noteikt zemākas likmes. Preču taisnīgākai ierindošanai

pēc to maksātspējas klasēs jaunā tarifā bijušo sešu klašu un schēmas N° 1 vietā

ievesta 21 klase ar ieturētiem intervalliem starp blakus klasēm 10% apmērā
(izņemot pirmo un otro, otro un trešo klasi, starp kurām tas ir 16% un 14%).
Lai ieinteresētu preču sūtītājus pārvadāt preces lielākā vairumā, ievesti tarifā

preču pazeminājumi atkarībā nevien no to vērtības, bet arī no pārvadājamo

preču svara, ar ko būs iespējams sasniegt labāku preču vagonu izmantošanu.

Lai veicinātu preču pārvadāšanu no un uz lielākiem attālumiem, Dzelz-

ceļu virsvalde ievedusi jaunā tarifā lielāku veduma maksas pazemināšanu pret
iepriekšējo tarifu, atkarībā no sūtījuma attāluma, kas veicinās ražošanas spēka
avotu attīstību valsts nomalēs un sekmēs lētu izejvielu piegādāšanu attālākām

vietām un no turienes ražojumu nosūtīšanu likvidēšanai uz lielākiem patēriņa
centriem. Diferenciālie tarifu pazeminājumi uz attāluma no 101—150 km ievesti

1. kl. tarifa likmei 30% un 21. kl. — 60%, bet pārvadājumiem uz attāluma no

201—250km šie pazeminājumi ir 45% un 75%. Lai panāktu preču veduma

maksas aprēķināšanas vienkāršošanu kā dzelzceļu darbiniekiem, tā dzelz-

ceļu klientiem, papildu maksas par preču iz- un iekraušanuunsvēršanu ieskaitītas

tarifa veduma maksas likmēs.

Lai sekmētu pārvadājumu attīstību, Dzelzceļu virsvalde, tarifu iz-

strādājot, paaugstināja likmes dārgām precēm maziem attālumiem un līdz

iespējamai robežai pazemināja pārvadāšanas maksu mazvērtīgām precēm.
Jaunie tarifi nepalielinās dzelzceļu ieņēmumus no preču pārvadāšanas, sakarā

ar mazvērtīgo preču ierindošanu zemās tarifa klasēs un ar redzamu diferenciālo

tarifa likmju pazeminājumu, salīdzinot ar iepriekšējo tarifu. Mūsu parastā ātruma

preču tarifi, salīdzinot ar citu valstu dzelzceļiem, ir zemāki, ko rāda šādi dati.

Caurmērā ieņemts no 1 tonnas un km:

Latvijā 1927./28. g. uz plat- un šaursliežu ceļiem 4,40 sant.

Igaunijā 1926. g. „
platsliežu ceļiem 5,57

1926. g. „
šaursliežu

~
6,92

~

Lietavā 1926. g. „
platsliežu

~
4,70

„

1926. g. ~
šaursliežu

~
9,60

~

Zviedrijā 1926. g.
~

platsliežu
„

9,00
~

1926. g. ~
šaursliežu

~
18,30

~

Vācijā 1926. g. 5,60
„

Kā redzams, mūsu dzelzceļiem ir ievērojami zemāka veduma maksa

nekā ārzemju dzelzceļiem, kas izskaidrojams ar to, ka tarifos nav iekal-

kulēts % par dzelzceļos ieguldīto kapitālu un amortizācijas izdevumi, kā

to mēdz darīt Vakareiropas valsts un privātdzelzceļi.

Lai veicinātu starptautiskās satiksmes pārvadājumu attīstību caur

mūsu ostām un dzelzceļiem, dzelzceļi 1922. g. 10. oktobrī ieveda pazeminātu
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tarifu tranzita preču pārvadāšanai, kura likmes, lai gan dzīves dārdzība

pieauga un ekspluatācijas izdevumi palielinājās, līdz šai dienainav paaugstinātas.
Tranzita preču pārvadājumi veduma maksas aprēķināšanai sadalīti trijās grupās.
I grupā ietilpst preces, kas iekšzemes satiksmē tarifējamas pēc bij. tarifu pirmās,
otrās un trešās klases preču tarifiem, izņemot tās, kas ietilpst nākošā grupā.
II grupā ietilpst labība, milti, akmeņogles, sāls v. 1.1. 111 grupā ietilpstošām

precēm veduma maksu aprēķina pēc iekšzemes tarifiem. Veduma maksa tran-

zita precēm par attālumu virs 230 km redzami pazemināta, ar ko dota iespēja
pārvadāt pa mūsu dzelzceļiem pat lētas tranzita preces, kas neiztur dārgas
veduma maksas lielākiem attālumiem. Veduma maksas pazeminājumi uz

300 km pret iekšzemes tarifu ir labībai 41,9%, sviestam 47,1%, lauksaim-

niecības un rūpniecibas mašīnām 47,1% un koka materiāliem 41,9%. Eksporta
tirdzniecības attīstības sekmēšanai mūsu lauksaimniecības un rūpniecības gal-
venām precēm, ko izved pa dzelzceļiem vai ostām uz ārzemēm, dzelzceļi 1923. g.

1. oktobrī ieveda par vienu klasi zemāku tarifu pret iekšzemes preču pārvadā-

jumiem. Lai veicinātu eksporttirdzniecību un dotu lielāku iespēju mūsu

lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem sacensties ārzemju tirgos ar citu

valstu precēm, dzelzceļi 1928. g. 1. aprīlī eksportpreču pārvadājumiem, izņemot
valsts monopola linus, veduma maksas aprēķināšanai ieveda tranzita tarifu,
kas jūtami zemāks par bijušo eksporttarifu.

Lai dzelzceļus padarītu pieejamākus lietošanai plašākām iedzīvotāju
aprindām, dzelzceļi, uzstādot pasažieru tarifus, lielā mērā vadījās no iedzīvotāju

maksātspējas, kas pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā bija
stipri novājinātas. Sākumā ievestās pasažieru tarifu likmes dzelzceļi, sakarā

ar naudas kursa krišanu un straujas dzīves dārdzības pieaugšanu, paaugstināja
1920. g. 5. augustā un 1921. g. 1. janvārī par 100% un tā paša gada 15. maijā
minēto apstākļu dēļ par 50%> Izdarot mūsu naudas sistēmas reformu, dzelzceļi
noteiktās pasažieru tarifa likmes Latvijas rubļos un kapeikās pārrēķināja
latos un santimos, nosakot braukuma maksu I kl. vagonā 6 sant., 11 kl. — 3 sant.

un 111 kl. — 1,5 sant. no pasažiera un km. Dzīves dārdzības celšanās dēļ dzelz-

ceļi 1924. g. 1. janvārī vēl bija spiesti paaugtināt pasažieru tarifus par 33%

un 1925. g. 15. februārī par 25%, izņemot I kl., kuras tarifu, lai pievilktu pirmās
kl. pasažieru vagonos braucējus, pazemināja, nosakot braukuma maksu

I kl. vagonos 7,5 sant., II klases vag. — 5 sant. un 111 kl. vag. — 2,5 sant.

no pasažiera un km.

Mūsu pasažieru tarifi, salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstu un Vakareiropas

dzelzceļu tarifiem, ir zemāki, kas redzams no šādiem skaitļiem:

leņemts caurmērā no 1 pasažiera un km

Latvijā 1927./28. g. uz platsliežu un šaursliežu ceļiem 2,58 sant.

Igaunijā 1927. g. uz platsliežu ceļiem — 3,48 ~

Lietavā 1926. g. „
platsliežu

„

— 3,20
„

~
šaursliežu

~

— 3,99
„

Polijā 1925. g. „
platsliežu

„
3,84

„

~
šaursliežu

~
— 5,40

„

Zviedrijā 1926. g. ~
platsliežu

~

— 6,70
„

„

šaursliežu
~

— 7,50
~

Vācijā 1926. g.
~

platsliežu
„

— 3,96
šaursliežu

~

— 8,20 „



269

Mūsu pasažieru tarifi ir vislētākie Vakareiropā. Zemus pasažieru tarifus

mūsu dzelzceļiem ir iespējams nolikt aiz tā iemesla, ka mēs savos izdevumos ne-

iekalkulējam dzelzceļu amortizācijas izdevumus un °/ 0 par dzelzceļos ieguldīto

kapitālu, kā to dara visi Vakareiropas dzelzceļi. Mūsu dzelzceļiem pastāv
tik zemi tarifi, ka pasažieru pārvadāšanas ieņēmumi nesedz ar šo kustību

saistītos ekspluatācijas izdevumus.

Analoģiski pasažieru tarifam ievests joslu tarifs arī bagāžas un piena

pārvadāšanai, izejot bagāžai no 0,5 sant. par 10kg un km, pienam no 0,05 sant.

par 4kg un km. Lai vienkāršotu laikrakstu un citu periodisko izdevumu

pārvadāšanu, dzelzceļi 1926. g. 1. septembrī ieveda speciāli šim nolūkam izga-
tavotas markas, nosakot šādus tarifus, ieskaitot 3% kultūras fonda piemaksu:

uz attāluma no 1 — 60 km 2 sant. par Ikg

„
61—120

„
5

„ „ Ikg

„

121—180
„

8
„ „ Ikgu.t, t.

Dzelzceļa komerciālas darbības attīstība. Uzsākot dzelzceļu darbību,

nebija nedz centrā, nedz uz līnijas noorganizēts komercdarbības aparāts. Darbi-

nieku trūkuma novēršanai dzelzceļam vajadzēja steidzīgi sarīkot kursus

komercdarbinieku sagatavošanai. Komerciālo pārvadājumu noorganizēšana

dzelzceļam bija jāizdara ļoti grūtos apstākļos. Lielākā daļa staciju un dzīvo-

jamo ēku un preču noliktavu bija bojātu vai sagrautu. Trūka ritošā inventāra

preču pārvadāšanai un aiz noliktavu trūkuma dzelzceļam nebija iespējams

uzņemt preces uzglabāšanai, nebija arī svaru preču svēršanai, plombu knaibļu
un plombu, ar ko plombēt vagonus, kas apgrūtināja preču apsargāšanu ceļā.
Minēto apstākļu dēļ dzelzceļš iesākumā nevarēja uzņemties atbildību par

preču un bagāžas nozušanu vai bojāšanos un par pārvadājumu piegādāšanu
noteiktā laikā. Pēc dzelzceļu saimniecības daudzmaz savešanas kārtībā un

komerciālās darbības noorganizēšanas dzelzceļi 1921. g. 1. janvārī uzņēmās
atbildību par pārvadāšanai pieņemtiem preču un bagāžas sūtījumiem, nosakot

atlīdzību aprobežotos apmēros, atkarībā no pārvadājamo preču klases, pēc
kādas taksē pārvadājumu. Lielākā atlīdzība augstāko klašu precēm bija noteikta

3 rbļ. par mārciņu, bet viszemākai klasei —20 kap. par mārciņu. Uzlabojoties
komerciālai darbībai 1922. g. 1. janvārī dzelzceļš atlīdzības normu paaugstināja

par katru nozaudētu vai bojāto kg augstāko klašu precēm 35 rbļ. kg, bet zemākām

klasēm —75 kap. par kg un ar 1926. g. 1. martu ieveda atbildību par preču
sūtījumiem pēc tirgus cenas. Lai garantētu noteiktā laikā preču piegādāšanu
to nosūtītājiem resp. saņēmējiem, dzelzceļi 1926. g. ieveda dzīvē arī piegā-
dāšanas termiņu un ir paredzētas atlīdzības normas par nolikto termiņu
neieturēšanu. Pārvadājumu attīstības sekmēšanai dzelzceļš pastāvīgi centies

vienkāršot preču pieņemšanas, nosūtīšanas un izdošanas, ie- un izkraušanas un

pārvadāšanas noteikumus. Lai aizsargātu preces no bojāšanās, tas pār-

vadājot un uzglabājot pēc to pienākšanas gala punktā, dzelzceļi 1921. g.
15. novembrī laida apgrozībā savus brezentus preču apsegšanai un 1924. g.
15. maijā savus maisus pārvadājamās labības un miltu iebēršanai un uzgla-
bāšanai. Lai aizsargātu ātri bojājošās preces no samaitāšanās, 1922. g. 12. maijā
laisti apgrozībā ledus vagoni un ievesti paziņojumi par preču pienākšanu gala
stacijā.

Saimnieciskai dzīvei nostabilizējoties un tirdzniecībai attīstoties, radās

arī vajadzība ievest pēcmaksu pārvešanu uz preču saņēmējiem. Šādas operā-
cijas ievestas 1922. g. 10. aprīlī sākumā tikai lielākās stacijās, bet no 1927. g.
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1. aprīļa pēcmaksu operācijas jau izdara visās platsliežu ceļu stacijās. Nodi-

binoties starptautiskai satiksmei, pacēlās arī jautājums par muitas formalitāti!

nokārtošanu un preču nomuitošanu ceļā. Šos darbus dzelzceļi pilnā mērā

uzņēmās 1922. g. Lai sekmētu preču pārvadāšanu kā iekšzemes, tā starp-
tautiskā satiksmē pa dažādiem ceļu platumiem, dzelzceļi uzņēmušies preču

pārkraušanu no viena platuma otra platuma vagonos, pie kam smago preču

pārkraušanai Rīgā un Daugavpilī ierīkoti speciāli celtņi. Dzelzceļu klientu

un ceļotāju ērtības labā 1925. g. 21. jūlijā atvērts dzelzceļu ceļojumu un

transporta birojs. Šis pasākums savu darbību sekmīgi attīstījis un tagad
veic visas operācijas, kas attiecas uz pasažieru, bagāžas un preču pār-

vadāšanu, to muitošanu, sūtījumu piegādāšanu mājās, noliktavā v. t. t.

Starptautisko satiksmju izveidošana. Lai veicinātu starptautiskās
satiksmes pārvadājumu attīstību pa mūsu dzelzceļiem un caur ostām,

noslēgtas vairākas dzelzceļu konvencijas un līgumi par tiešās un tranzit-

satiksmes pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanu.

Pirmā konvencija par tiešās satiksmes ievešanu noslēgta ar Padomju

Krieviju 1921. g. 28. februārī, un to tai paša gadā 1. aprīlī ieveda dzīvē.

Reizē ar konvenciju stājās spēkā starp abu valstu dzelzceļiem attiecīgi izpildu
noteikumi un līgums par preču vagonu savstarpīgu lietošanu, kā arī līgums

par robežas satiksmi Zilupe-Sebeža, Rītupe-Briančaninovo (vēlāk tās vietā

nāca Ostrova) un Bigosovo-Baltinovo, ko vēlāk pārdēvēja par Indru, un notei-

kumi par norēķināšanos. Vēlāk ar Padomju Krieviju ievesta bezpārsēšanās
pasažieru satikme starp Rīgu un Maskavu un Rīgu un Ļeņingradu.

Starp Latvijas un Igaunijas dzelzceļiem tieša satiksme ievesta 1921. g.
16. augustā, un pēc tam ievesta bezpārsēšanās satiksme Rīga-Tallina un Tallina-

Rīga-Zemgale.

Prakstiskajā darbā un dzelzceļu konferencēs noskaidrojās, ka ir iespējams

starp mūsu, Igaunijas un Padomju Krievijas dzelzceļiem tiešās satiksmes

apvienot vienā. Vēlāk šīs konvencijas apvienojās ar nosaukumu

SPRS-Latvijas-Igaunijas tiešā satiksme. Apvienotās konvencijas ieveda

dzīvē 1925. g. 1. decembrī.

Tiešā satiksme ar mūsu dienvidkaimiņu, Lietavu, ievesta dzīvē

1922. g. 15. aprīlī. Kopā ar to nokārtoti ar sevišķu līgumu jautājumi par

Rīgas-Liepājas tranzita vilcienu caurlaišanu pa Lietavas dzelzceļu teritoriju
uz Laižuva-Mažekiai-Lūša posma.

Lai veicinātu tranzita satiksmi no Vācijas uz Krieviju un otrādi pa mūsu

dzelzceļiem, noslēgtas tiešās satiksmes konvencijas: 1) starp Vācijas un Lie-

tavas, Lietavas un Igaunijas dzelzceļiem un 2) Vācijas un Lietavas un Padomju
republikas dzelzceļiem. Pirmā konvencija par preču pārvadāšanu ievesta

dzīvē 1923. g. 15. maijā un par pasažieru un bagāžas pārvadāšanu tā paša

gada 15. jūnijā un pēdējā — 1924. g. 1. janvārī. Lai gan konvencija ar Vācijas
dzelzceļiem noslēgta par tiešās satiksmes ievešanu, tomēr to vēl nav bijis
iespējams ievest dzīvē, jo tam par šķērsli ir starptautiskās satiksmes jautājuma
nenokārtošana caur tā saucamo ~Polijas koridoru" pie Dancigas, kādēļ tiešā

satiksme pagaidām ar Vāciju ievesta tikai starp mūsu un Austrumprūsijas
dzelzceļiem resp. Karalauču direkciju. Preču pārvadāšana starp mūsu un

Vācijas dzelzceļiem, izņemot Karalauču direkcijas dzelzceļus, notiek ar doku-

mentu pārstādīšanu Lietavas un Vācijas robežās Eidkuņos vai Karalaučos.
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Starptautiskās satiksmes izveidošanas attīstību starp rietumiem un

austrumiem caur Latviju lielā mērā sarežģī un traucē ceļa platumu starpība,
kas sastopas mūsu pierobežu stacijās, kamdēļ pasažieriem ir jāpārsēžas, ba-

gāža un preces jāpārkrauj cita platuma vagonos. Lai netraucētu tranzita

preču pārvadāšanas attīstību caur Latviju, mūsu dzelzceļi ierīkoja preču va-

gonu stāvu pārcelšanas ierīces no sākuma Šķirotavas stacijā un pēc tam Grīvas

stacijā, kas tagad pārnestas uz Daugavpili, lai pēdējā, galvenā kārtā, ap-

kalpotu tiešo preču pārvadāšanas satiksmi starp Vācijas un Padomju Krie-

vijas dzelzceļiem tranzitā caur Latviju. Preču vagonu būves konstrukcija pašreiz
tik atļauj krievu tipa preču vagonu stāvu pārcelšanu no viena ceļu platuma
asīm uz otra, bet tā kā Karalauču direkcijai krievu tipa vagonu nav, tad

Lietavas dzelzceļi, kuriem ir tādi pārcelti uz normālplatuma asīm, pagaidām

apgādā Vācijas dzelzceļus ar krievu tipa preču vagoniem, kamēr Vācijas dzelz-

ceļi uzbūvēs pārceļamo preču vagonu pietiekošu skaitu šīs satiksmes uzturē-

šanas vajadzībām. Dzelzceļu virsvalde rūpējusies ne tikai par tiešās satiksmes

ievešanas nokārtošanu starp mūsu tuvāko kaimiņvalstu dzelzceļiem, bet arī

par tiešo tālsatiksmju ievešanu. 1921. g. 5. jūlijā Dzelzceļu virsvalde uzsāka

sarunas par tiešās satiksmes ievešanu attiecībā uz pasažieru un bagāžas pār-
vadāšanu starp Francijas, Anglijas, Beļģijas un Holandes dzelzceļiem no vienas

puses un Polijas un Baltijas valstu dzelzceļiem no otras puses. Pasažieru
satiksmes attīstības sekmēšanai ievesti tiešie starptautiskās guļamvagonu
sabiedrības guļamvagoni, kas ir apgrozībā vilcienos starp Parizi, Ostendi un

Rīgu. Pasažieru satiksmes veicināšanai ar Vakareiropas dzelzceļiem nodibi-

nātas divas atsevišķas satiksmes: 1) starp Anglijas, Francijas un Beļģijas un

2) starp Anglijas un Holandes dzelzceļiem no vienas puses un mūsu un pārējo
Baltijas valstu un Polijas dzelzceļiem no otras puses. Pirmā no minētām

tiešām satiksmēm ievesta dzīvē 1928. g. 1. janvārī, un no šī laika pasažieriem
ir iespējams iegādāties tiešas biļetes starp Rīgu un vairāk ievērojamām Rietum-

eiropas pilsētām. Otra no minētām satiksmēm ievesta dzīvē no 1928. g.
1. februāra, un nodibināta tiešo pasažieru biļešu pārdošana starp Rīgu un

Hagu, Utrechtu, Amsterdamu un Londonu. Bez minētām tiešām pasažieru
satiksmēm 1928. g. i5. maijā ievesta tā saucamā Viduseiropas - SPRS tiešā

satiksme starp Vācijas, Čekoslovaķijas, Austrijas un Itālijas dzelzceļiem no

vienas un SPRS dzelzceļu stacijām no otras puses caur Poliju, Latviju un

pārējām Baltijas valstīm.

Lai samazinātu ceļotājiem braukšanas laiku ceļā uz Tāliem austrumiem

un otrādi, 1927. g. augustā ievesta tiešā Eiropas-Āzijas pasažieru un bagāžas
satiksme caur Rīgu, un sākot no š. g. 15. maija ievestas tiešās biļetes starp
Rīgu un Tālo austrumu stacijām un ostām caur Sibīriju.

Starptautiskās satiksmes pārvadājumu attīstības veicināšanai caur

mūsu ostām un pa dzelzceļiem dzelzceļi ir pievienojušies starptautiskām
(Bernes) konvencijām par tiešo a) pasažieru un bagāžas un b) preču pārvadā-
šanu un starptautiskiem reglamentiem: a) RIV par preču vagonu un b) R_IC
par pasažieru un bagāžas vagonu lietošanu uz normālplatuma ceļiem. Ār-

zemju satiksmes pārvadājumu attīstības sekmēšanas nolūkā mūsu dzelzceļi
iestājās starptautiskā dzelzceļu savienībā Union Internationale des chemins

dc fer — U. I. C.

Pārvadājumi. Uzsākot pasažieru pārvadāšanu ar trūcīgiem satiksmes

līdzekļiem, kā tas sākumā bija, braucēju skaits pa dzelzceļiem strauji sāka augt,
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nepretendējot vagonos uz kaut kādām ērtībām. Uz dažām līnijām pasažieru skaits

pārsniedza par 30—40% ierīkoto sēdvietu skaitu vagonos pret priekš kara

aizņemto sēdvietu skaitu vagonos 30—45%. Klases vagonu trūkuma dēļ

pasažieru vilcienu sastāvu sastādīja no preču vagoniem, kuros sēdvietas bija
ierīkotas no dēļiem. Pasažieru ērtības vilcienos arī redzami neuzlaboja saņem-

tie pasažieru vagoni uz miera līguma pamata. Vasaras mēnešos, kad notiek

dzīva pasažieru kustība, dzelzceļš bija spiests laist apgrozībā pasažieru pārvadā-
šanai ierīkotos preču vagonus. Pasažieru ērtības redzami sāka uzlaboties tikai

ar 1926. g., kad dzelzceļš saņēma no ~Feniksa" fabrikas un Liepājas ~Kara
ostas" darbnīcām pasūtītos lielāku skaitu jaunu modernu četrasu pasažieru

vagonu.

Dzelzceļu virsvaldes pastāvēšanas laikā liela vērība piegriezta iekšzemes

un starptautiskās pasažieru satiksmes noorganizēšanai. Lai veicinātu pasa-

žieru kustības attīstību iekšzemes satiksmē un iedzīvotājiem radītu lielākas

ērtības izmantot pasažieru vilcienus, atklātas jaunas pasažieru stacijas un

ierīkoti jauni pieturas punkti pie apdzīvotākām vietām pasažieru izkāpšanai

resp. iekāpšanai vagonos un 1928. g. ievesta tuvsatiksmes vilcienu apturēšana
noteiktās vietās uz dzelzceļu līnijas. Lai nebūtu dzelzceļam visās tuvsatiksmes

vilcienu pieturas vietās jātur kasieri, biļešu pārdošanu pasažieriem izdara

konduktori vilcienos. Sevišķi liela vērība piegriezta pasažieru kustības attī-

stības veicināšanai uz Jūrmalu un citām vasarnīcu vietām. Uz Rīgas-Jūrmalas

līnijām pasažieru vilcienu skaits 1928. g. vasaras mēnešos pret 1920. g.

palielināts darbdienās no 8 pāri līdz 2i pārim un svētdienās no 10 pāru līdz

30 pāru. Uz iecirkņa Rīga-Ogre vilcienu skaits pavairots no 3 līdz 9 pāri un

uz iecirkņa Rīga-Sigulda no 3 līdz 7 pāri.

Vispār pasažieru skaits 1927./28. g. pieaudzis līdz 11.297 tūkstošiem,
kas ir caurmērā dienā 30.865 pret 6.318 personām 1919./20. gadā. Pasažieru
skaita pieaugums galvenā kārtā krīt uz iekšzemes satiksmi. Tālāk jāsaka,
ka galvenās pasažieru straumes plūst pa platsliežu ceļu līnijām, tā ka šaur-

sliežu ceļiem piekrīt maza loma pasažieru pārvadāšanā. Vislielākais pasažieru
skaits brauc 111 klases vagonos, kas ir apm. 95% pasažieru kopskaita. Lai

ieinteresētu pasažierus braukt II kl., Dzelzceļu virsvalde pazemināja .1927. g.

braukuma maksu II kl. par 25%, ar ko panāca pasažieru skaita palielinā-
šanos II klasē. Kaut gan pastāv zems pasažieru tarifs, Dzelzceļu virsvalde

izrāda lielu pretimnākšanu ekskursantiem, skolēniem, biedrībām v. t. t.

braukuma maksas pazemināšanā pa dzelzceļiem. Par pazeminātu tarifu

braukušo pasažieru skaits ir apm. 12%, neieskaitot 10 braucienu abonementa

biļetes. Visdzīvākā pasažieru kustība uz mūsu dzelzceļiem notiek vasaras

mēnešos — jūnijā, jūlijā un augustā, kad pilsētu iedzīvotāji izbrauc atpūtā

uz Rīgas jūrmalu un citām vasarnīcu vietām vai laukiem. Vasaras sezonas

laikā pa dzelzceļiem pārvadāto pasažieru skaits ir ap 42% un viņu
nobraukums ap 35% no gada kopskaita. Pie mums, tāpāt kā citās valstīs,

pilsētu iedzīvotāji ir daudz kustīgāki par lauku iedzīvotājiem, un tādēļ

pilsētas relātīvi dod lielāku pasažieru skaitu nekā lauki. No visām mūsu

pilsētu stacijām Rīgas stacijas ieņem pirmo vietu pasažieru kustībā. Šo

staciju pasažieru skaits ir ap 30% no pārvadājamo pasažieru kop-
skaita. Lai gan mūsu dzelzceļiem izdevīgs ģeogrāfisks stāvoklis un ir

noslēgtas konvencijas ar ārvalstu dzelzceļiem par pasažieru pārvadāšanu
tiešā ārzemju un tranzita satiksmē, uz pasažieru skaita pieaugumu liktās
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satiksmē pārvadāto pasažieru skaits 1927./28. g. pret 1920./21. g. pieaudzis
no 72 tūkst, (ieskaitot mūsu un Lietavas bēgļus, Krievijas kara gūstekņus)
līdz 214 tūkst, personu. Vislielākais pasažieru skaits starptautiskā satiksmē

pārvadāts ar Lietavas, Igaunijas un Polijas dzelzceļiem. Pārvadātais pasažieru
skaits satiksmē ar Padomju Krieviju 1927./28. g. pret 1921./22. g. noslīdējis
no 45 tūkst, līdz 25 tūkst, personu, kas vedams sakarā ar turienes īpatnējiem
apstākļiem un ar grūtībām iebraucot un izbraucot, vīzu dabūšanu un to

dārdzību.

Kopīgais pasažieru nobraukums Dzelzceļu virsvaldes darbības laikā

pieaudzis no 111,5 milj. līdz 559,9mi1j. pasaž.-km, t. i. vairāk kā pieckārtīgi.
Tā kā pasažieru skaita pieaugums pēdējos gados, salīdzinot ar dzelzceļu
darbības pirmajiem gadiem, krīt galvenā kārtā uz vasarniekiem, kas brauc

uz nelielu attālumu, tad vidējais 1 pasažiera nobraukums 1927./28. g. pret
1920./21. g. noslīdējis no 66 km līdz 50 km. Lai gan pasažiej'u-km skaits

uz ekspl. līniju 1 km dzelzceļu darbības laikā pieaudzis par 19%, tomēr

pasažieru-km skaits resp. biežība, salīdzinot ar citām valstīm, ir maza.

1926. g. pasažieru-km skaits uz ekspl. līniju 1 km Beļģijā bija 1292 tūkst.,

Polijā 351 tūkst., Zviedrijā 204 tūkst., Dānijā 461 tūkst. Kā redzams,

pasažieru kustības biežība uz mūsu dzelzceļiem, salīdzinot ar ārvalstu dzelz-

ceļiem, ir manāmi mazāka, kas atstāj sliktas sekas uz līniju pārvadāšanas
spēju izmantošanu. Sevišķi maza pasažieru kustība notiek uz līnijām, kas

iet pa valsts malieņu.

Parasta ātruma preču pārvadājumi. Pēc Latvijas atbrīvošanas no

svešām vārām straujā tempā sāka atjaunoties saimnieciskā dzīve un attīstīties

privātā tirdzniecība, kas redzami palielināja preču pārvadājumus pa dzelz-

ceļiem. Preču pārvadājumu daudzums, kā iekšzemes, tā starptautiskā satiksmē,
pārskata laikā pieaudzis līdz 3122 tūkst, tonnu un to nobraukums līdz 408 milj.
tonnu-km. Šo pieaugumu galvenā kārtā devuši iekšzemes satiksmes pārvadā-
jumi; preču pārvadāšanā un preču pieaugumā galvenā loma .ir platsliežu
ceļiem. Visspilgtāk preču pārvadājumu pieaugumu pa dzelzceļiem raksturo

pārvadāto krauto vagonu skaits caurmērā dienā, kas pārskata laikā pieaudzis
no 459 līdz 904 vagoniem, t. i. gandrīz divkāršojies. levērojamais pārvadājumu
pieaugums izskaidrojams ar mūsu ekonomiskās dzīves attīstību.

Sadalot nosūtītās iekšzemes satiksmē preces pēc apgabaliem, redzam,
ka visvairāk preču iekš- un ārzemes tirgiem ražo Vidzemes apgabals, kas

izskaidrojams ar to, ka mūsu lielākie rūpniecības uzņēmumi koncentrēti mūsu

galvas pilsētā Rīgā. Vidzemes apgabala dzelzceļu stacijas nosūta vairāk kā

pusi visu pa dzelzceļu pārvadāto preču. Kurzemes apgabals dod dzelz-

ceļam apm. i/ 5 pārvadājumu kopsvara un ieņem otro vietu pārvadājumu
daudzumā, kas izskaidrojams ar to, ka šai apgabalā atrodas prāvas
mežu platības, kuru ražojumu izvedumi dod dzelzceļam daudz pārvadā-
jumu. Bagātais Zemgales apgabals ieņem trešo vietu dzelzceļu pārvadājumos,
lai gan pēc lauksaimniecības zemes' platības, kas ir 59% no kopplatības,
tas ieņem pirmo vietu un pēc mežu platības stāv gandrīz blakus Vidzemes

apgabalam. Latgale pēc zemes platības un iedzīvotāju skaita ieņem pēc Vidzemes

otro vietu, bet pēc ražošanas spējām un pēc preču izvešanas stāv pēdējā vietā,
kas vedams sakarā ar ekstensīvo lauksaimniecību un neattīstīto lopkopību
un rūpniecību. No Latgales stacijām nosūtīto preču daudzums iekšzemes
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satiksmē ir pēdējos gados apm. 10—12%. Vislielāko preču daudzumu nosūta

un saņem Rīgas stacijas, šo staciju preču apgrozība ir ap 69—70%
iekšzemes satiksmē pārvadāto preču.

Lai gan mūsu ostām un dzelzceļiem ir labvēlīga ģeogrāfiska vieta, kur

krustojas galvenie satiksmes ceļi starp rietumiem un austrumiem, un ir

ievērojami dzelzceļu tarifu pazeminājumi un speciāli atvieglinājumi,
ko mēs piešķiram tranzita satiksmes sekmēšanai caur mūsu ostām,
tiešās un tranzita satiksmes preču pārvadājumi caur mūsu ostām un pa

dzelzceļiem attīstās ļoti gausi un ir ļoti svārstīgi un nenoteikti. Mūsu dzelzceļu

līniju galvenās maģistrāles, kas iet un nāk uz mūsu ostām, ir būvētās un

ierīkotas galvenā kārtā tranzita preču pārvadāšanai starp austrumiem un

rietumiem. Pašreiz uz šīm maģistrālēm tranzita preču kustība, skatoties no

pēdējā gada tiešās ārzemju un tranzita satiksmes pārvadājumu daudzuma, ir

virzienā no ārzemēm 17,53% un virzienā uz ārzemēm 18,32/°0
no 1913. g.

daudzuma. Mūsu dzelzceļi ir pielikuši visas pūles tranzita preču pārvadājumu
attīstības veicināšanai starp austrumiem un rietumiem un otrādi, bet,

diemžēl, liktās cerības uz tranzita pārvadājumu pieaugumu pa mūsu dzelz-

ceļiem tālu vēl nav attaisnojušās, kas izskaidrojams, ka mūsu kaimiņvalstis,
kas priekš kara ieņēma dominējošo vietu tranzita preču sūtīšanā pa mūsu

dzelzceļiem, pārdzīvo lielas ekonomiskas grūtības, un tās vēl nav paspējušas
atjaunot savas ražošanas spējas un preču tirdzniecības apgrozību līdz priekš-
kara apmēriem, un ka viņās vēl joprojām ir preču ie- un izveduma aizliegumi
un ierobežojumi.

Pārvadātais preču daudzums starptautiskā satiksmē 1927./28. g.

pret 1920./21. g. pieaudzis no 11 tūkst, līdz 844 tūkst, tonnu. Starp-
tautiskās satiksmes preču pārvadājumu daudzumā pirmo vietu ieņem
Krievija. Krievijas preču pārvadājumi pa mūsu dzelzceļiem ir ļoti svārstīgi,
un tās eksporta preču sūtījumi caur Latviju ir lielā pārsvarā par importa

preču pārvadājumiem, kamdēļ rodas tukšu vagonu noskrējieni virzienā uz

Krieviju. Pēdējā preces eksportē un importē galvenā kārtā caur Rīgu.

Pārējās mūsu ostās Krievijas tranzita preču apgrozība ir ļoti maza, izņemot
Ventspils ostu, caur ko Krievija sūta savas importa preces ziemas un pa-

vasara mēnešos, kad Ļeņingradas osta ir aizsalusi, vai kad kuģu satiksmi

Rīgas jūras līcī traucē ledus. levērojams tranzita preču daudzums pa mūsu

dzelzceļiem plūst caur Daugavpili-Grīvu. Šīs preces nāk no Krievijas un iet

uz Vāciju, galvenā kārtā uz Karalauču ostu un otrādi. Preču tranzita at-

tīstību caur Grīvu-Daugavpili sekmējusi galvenā kārtā noslēgtā konvencija

starp Krievijas un Vācijas dzelzceļiem par preču pārvadāšanu tranzitā caur

Latviju.

Tiešās un tranzita satiksmes pārvadājumu daudzumā pa mūsu dzelzceļiem

pēc Krievijas nāk Polija. Pēdējā pa mūsu dzelzceļiem galvenā kārtā sūta

koka materiālus un ogles. Lielāko koka materiālu vairumu sūta no Zemgales
uz Grīvu, un no turienes tos plostos pa Daugavu nopludina līdz Rīgai, kamdēļ

Polijas koka materiāliem iznāk mazs nobraukums pa mūsu dzelzceļiem.

Jāatzīmē, ka preču pārvadājumu attīstības izveidošanos starp mūsu un Polijas

dzelzceļiem lielā mērā traucē konvencijas trūkums par tiešās un tranzita

satiksmes ievešanu starp abu, valstu dzelzceļiem.

Kravu pārvadājumu biežība uz 1 km ekspl. līnijas caurmērā pieaugusi
no 63.207 līdz 173.784 tonnu-km, tai skaitā uz platsliežu ceļu tīkla no 86 tūkst.
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līdz 226 tūkst, jeb par 163%. Lai gan kravu pārvadājumu biežība pārskata
laikā redzami pieaugusi, tomēr tā, salīdzinot ar ārvalstu dzelzceļiem, ir ļoti
maza. Kravu pārvadājumu biežība uz 1 km ekspl. līnijas Beļģijas dzelz-

ceļiem 1926. g. bija 1728 tūkst, ton.-km, Zviedrijas 377 tūkst, ton.-km,

Polijas 613 tūkst, ton.-km, Somijas 323 tūkst, ton.-km. Visdzīvākā preču
kustība 1926.Z27. g. bija uz platsliežu ceļu līnijām: Rīga-leriķi 558 tūkst, t.-km,

Rīga-Krustpiis 550 tūkst., Rīga-Jelgava 242 tūkst. Tikko minētie skaitļi

liecina, ka tikai uz trim mūsu līnijām preču pārvadājumu biežība tuvojas
Vakareiropas dzelzceļu pārvadājumu daudzumam, kamēr uz pārējām līnijām
tā ir vairākkārt mazāka.

Pasažieru ātruma preču pārvadājumi. Pasažieru ātruma preču

pārvadājumu daudzums pa dzelzceļiem 1927./28. g. pret 1920./21. g. pie-
audzis no 45.675 līdz 69.818 tonnām. Pasažieru ātruma preču pārvadājumi
ir ļoti svārstīgi un uzrāda tikai nelielu pieaugumu, kas ir sakarā ar to, ka

pirmajos gados lielāko daļu pārtikas un citas preces aiz to trūkuma sūtīja
pasažieru ātrumā. Pasažieru ātruma preces galvenā kārtā ir sviesta pārva-
dājumi, kura daudzums 1927./28. g. pret 1921./22. g. pieaudzis no 1,7 tūkst, līdz

14,9 tūkst, tonnām, un augļu, ogu, gaļas un zivju preces. Pasažieru ātruma preču

pārvadāšanā galvenā loma ir platsliežu ceļiem. Tiešā un tranzitsatiksmē pasa-

žieru ātruma preces pa mūsu dzelzceļiem sūta ļoti mazos apmēros. Starptautiskā
satiksmē pārvadātais pasažieru ātruma preču daudzums pēdējos gados svārstās

ap 3000 tonnām, kam, saprotams, nav nekādas lomas mūsu preču transporta

pārvadājumu daudzumā un tāpat ieņēmumos.

Dzelzceļu financialais stāvoklis. Mūsu dzelzceļu vērtība tautas

mantu vērtības kopsumā ieņem redzamu vietu (apm. 7%). Dzelzceļu nekustamā

un kustamā īpašuma vērtība 1927./28. g. ir 371 milj. latu. Pavisam redzami

pieaugusi ritošā inventāra vērtība, kas ir sakarā ar lokomotīvju un jaunu pasa-
žieru un bagāžas vagonu iegādāšanu.

Dzelzceļu ieņēmumu attīstību pēc atsevišķiem posteņiem atspoguļo
šī tabula:

leņēmumi, tūkstošos latu.

leņēmumi no pasažieru pārvadāšanas 1927./28. g. pret 1920./21. g.

pieauguši no 2,6 milj. līdz 14,4 milj. latu, kas panākts ar pasažieru skaita palie-
lināšanos un tarifa paaugstināšanu. Lai gan ieņēmumi no pasažieru pārvadā-
šanas ir 1927./28. g. 35% no ieņēmumu kopsumas., tomēr tie tālu nelīdzinās

Gadi
No

pasažieriem
No

bagāžas

No preču
transporta

Dažādi Kopā

No 16. VIII. 1919.
līdz 31. III. 1920.

1920./21.

1921. /22.
1922./23.
1923./24.
1924./25.
1925./26.
1926./27.
1927./28.

137

2.648

7.288

7.226

9.217

12.330

14.013

14.368

14.444

29

521

1.203

814

860

1.050

1.185

1.196

1.336

305

2.874

10.953

14.450

9

178

2.257

4.224

4.037

480

6.221

21.701

26.714

29.50715.393

14.449

15.178

17.396

19.867

4.551

4.402

32.380

34.778

5.376 38.336

5.950 41.597
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pasažieru pārvadāšanas izdevumiem. Mūsu pasažieru tarifs ir jūtami zemāks ļ
par mūsu kaimiņu un Vakareiropas dzelzceļu tarifiem un līdzinās priekškara ļ
Rīgas-Orlas dzelzceļa tarifam, lai gan uz ārzemju dzelzceļiem tagadējie ļ
tarifi ir 15—54% augstāki par priekškara tarifiem.

Bez zaudējumu nesējiem pasažieru tarifiem dzelzceļu financiālo stāvokli ļ
lielā mērā pasliktina vienādie pasažieru tarifi kā uz platsliežu, tā uz šaursliežu ļ
ceļu līnijām, lai gan pēdējo ekspluatēšana izmaksā dārgāki par platsliežu ceļiem.
Priekš kara Krievijas šaursliežu ceļiem pasažieru tarifi bija par 33—50% [
augstāki nekā uz platsliežu ceļiem. Arī tagad šaursliežu ceļu tarifi ir augstāki
Rītprūsijas ceļiem par 33%, Lietavas — 21%, Zviedrijas par 14%.

leņēmumi no bagāžas uzrāda ne visai lielu pieaugumu, kas izskaidrojams
ar to, ka pēdējos gados ar labāku preču transporta noorganizēšanu daļu bagāžas

pārvadājumu sūta ar pasažieru ātrumu, kas iesākumā bija 75% un tagad 100% ļ
dārgāks par parastā ātruma preču tarifu.

Dzelzceļu galvenais ieņēmumu avots ir preču kustība. leņēmumi no j
preču pārvadāšanas 1927./28. g. pieauguši līdz 19,9 milj. latu un ir 48%
no ieņēmumu kopsumas. leņēmumu pieaugums no preču transporta stāv

sakarā ar mūsu ekonomiskās dzīves attīstību un ražošanas spēju palielināšanos
un tranzita preču pārvadāšanas pieaugumu, lai gan pēdējie ir samērā mazi,

un tiem līdz šim bijusi ļoti maza nozīme mūsu dzelzceļu eksistences uzturēšanā.

Visu ieņēmumu kopsumā pārskata laikā pieaugusi līdz 41.597 tūkst, latu,

t. i. vairāk kā &ļ 2
reizes pret 1920./21. gadu. Dzelzceļi, lai gan cieš

financiālas grūtības, prāvas sumas ieņem ar pārvadājumiem virs pastāvošās
veduma maksas, garīgas kultūras un labdarības veicināšanai, ko uz Vakar-

eiropas dzelzceļiem nemēdz praktizēt. Dzelzceļi ņem par labu Kultūras fondam

3% piemaksu virs pastāvošā tarifa par preču, bagāžas un pasažieru pārvadā-

šanu, izņemot tranzita pārvadājumus un preču, bagāžas un pasažieru pārvadā-

jumus uz valsts rēķina. Bez tam dzelzceļi iekasē virs pastāvošā tarifa sevišķu

piemaksu par labu: Latvijas Sarkanam Krustam no katra pasažiera un pilsētu

pašvaldībām nodokli no viņās ievedamām kravām. 1927./28. g. iekasēts

par labu Kultūras fondam Ls 896.725, Latvijas Sarkanā Krusta biedrībai

Ls 197.783 un pilsētu pašvaldībām Ls 240.390, kas ir kopsumā Ls 1.334.898.

Dzelzceļu ekspluatācijas izdevumi. Mūsu dzelzceļu saimniecība kara
un dažādu varu cīņas laikā bija ārkārtīgi izpostīta un nolaista. Minētā laikā

netika izdarīti vajadzīgie remonta darbi celtnēm, ietaisēm un ierīcēm. Dzelz-

ceļiem tagad jāsedz no saviem ieņēmumiem nevien tekošie nodiluma un uz-

turēšanas izdevumi, bet arī iepriekšējo gadu nodilumi. Dzelzceļi aiz līdzekļu

trūkuma, ko rada zemie tarifi, sevišķi pasažieru un nepietiekošais pārvadā-

jumu daudzums, nav paspējuši ievest normālu ēku, žogu un pagalmu remontē-

šanas saimniecību, jo šie izdevumi uz mūsu dzelzceļiem tālu vēl nesedz priekš-

kara izdevuma normas. Tāpat stigas un stigas piederumu uzturēšanas izdevumi

nav sasnieguši priekškara normu līmeni, lai gan mūsu dzelzceļu remontēšana

un uzturēšana kara laika bojājumu un iznīcinājumu dēļ prasa lielākus

līdzekļus nekā priekš kara. Sakarā ar dzelzceļu saimniecības atjauno-
šanu no kara laika sekām, kustības palielināšanos un dzīves un

materiālu dārdzības pieaugšanu, dzelzceļu ekspluatācijas izde-

vumi pieauguši līdz 34,6 miljonu latu. Pavisam redzamu

vietu šais izdevumos ieņem personāla uzturēšana, kas aiz augšminētiem



277

iemesliem pieaugusi līdz apm. 16 milj. latu gadā. Otru vietu ekspluatācijas
izdevumos ieņem lokomotīvju saimniecības izdevumi. Salīdzinot dzelzceļu
ekspluatācijas ieņēmumu un izdevumu kopsumas, neieskaitot pēdējos ikgadīgo

dzelzceļu amortizāciju un %% par dzelzceļos ieguldīto kapitālu, iegūstam ainu,
ka mūsu dzelzceļu ekspluatācija ir devusi valstij 23,7 milj. latu

brutto atlikuma.

Bez ekspluatācijas izdevumiem mūsu dzelzceļiem ir vēl ārkārtējie
izdevumi. Ārkārtējos kreditus dzelzceļš izlieto galvenā kārtā kara un Latvijas
atbrīvošanas laikā nopostīto un iznīcināto civīl- un inženieru būvju un citu

ietaišu jaunbūvēm un pārbūvēm un jaunu ierīču un ritošā inventāra iegādā-
šanai. Mūsu dzelzceļi savas saimniecības atjaunošanai un savešanai kārtībā

izdevuši tikai 36,6 milj. latu. Šī suma ir ļoti niecīga, salīdzinot ar veiktiem

darbiem dzelzceļus atjaunojot. Dzelzceļi no ārkārtējā kredita sumām izlietojuši:
ēku jaunbūvēm un pārbūvēm Ls 6,5 milj., tiltu jaunbūvēm un pārbūvēm Ls 6,4
milj., ceļu uzlabošanai un uzbūvēm (bez Liepājas-Glūdas ceļa) Ls 5,6 milj.,
darbnīcu ietaišu ierīkošanai un atjaunošanai Ls 1,7 milj., jaunu lokomotīvju
un vagonu iegādāšanai Ls 6,9 milj., uz miera līguma pamata saņemto lokomotīvju
un vagonu remontēšanai Ls 4,5 milj., elektrisko ietaišu ierīkošanai un at-

jaunošanai 729 tūkst, latu v. t. t.

Atskaitot no ārkārtējo izdevumu kopsumas, ko dzelzceļi saņēmuši no

valsts kases līdzekļiem budžeta kārtībā, brutto atlikuma kopsumu no dzelzceļu
ekspluatācijas (Ls 36,6 milj. — Ls 23,7 milj.), iegūstam ainu, ka mūsu dzelzceļi
tam nolūkam, lai savestu savu saimniecību kārtībā no kara laika iznīcinājumiem
un bojājumiem, saņēmuši Dzelzceļu virsvaldes pastāvēšanas laikā no valsts

kases līdzekļiem tikai 12,9 milj. latu.

Bez augšminētiem ārkārtējiem izdevumiem dzelzceļš vēl saņem no

valsts kases līdzekļiem budžeta kārtībā vajadzīgos kreditus Liepājas-Glūdas
līnijas izdevumu segšanai. Sākot no 1925./26. g., ieskaitot atvēlēto sumu

1928.,29.g. budžetā, Liepājas-Glūdas ceļa būves vajadzībām izdots 18,1 milj. latu.

Dzelzceļu ārstniecības un sanitārās lietas izveidošana. Uzsākot

dzelzceļu darbību, dzelzceļam vajadzēja steigšus ķerties pie ārstniecības un

sanitārās lietas noorganizēšanas uz dzelzceļiem, lai varētu sniegt medicīnas

palīdzību dzelzceļu kalpotājiem un viņu ģimenes locekļiem, jo pasaules kara
un revolūcijas laika pārdzīvojumi bija atstājuši nelabvēlīgas sekas uz dzelz-

ceļnieku veselību. Sevišķi daudz slimu_ un novārgušu bija starp tiem, kas bija
atbraukuši no Padomju Krievijas. Ārstniecības palīdzības sniegšanas noor-

ganizēšanu uz dzelzceļiem lielā mērā kavēja ārstniecības instrūmentu, medi-

kamentu un pārsienamo materiālu trūkums. Visus medicīnas līdzekļus dzelz-

ceļiem iesākumā uz reizi nebija iespējams iegādāt, un daudzi no tiem nebija
atrodami šejienes tirgū. Dzelzceļu virsvalde 1919. g. virsvaldes namā pirmā
stāvā ierīkoja centrālo ambulanci un aptieku, kas kopā aizņēma 4 istabas.

Uz līnijas noorganizēja 6 ārstniecības iecirkņus, un tā kā ārstniecība nebija
iesākumā iedalīta atsevišķā administrātīvā vienībā, tad iecirkņa ārsti bija padoti
ekspluatāciju nodaļu priekšniekiem. Dzelzceļu iekārtu pārorganizējot, 1921. g.
1. novembrī ārstniecības un sanitāras nozari iedalīja atsevišķā administrātīvā

vienībā, ar galveno ārstu priekšgalā. Līdz ko bij pagūts daudzmaz noorganizēt
medicīnas palīdzības sniegšanu dzelzceļu personālam un viņu ģimenes locekļiem,
dzelzceļus spaidu kārtā 1922. gada jūlijā piespieda pārvietot centrālo am-

bulanci un aptieku uz Rīgas 1 stacijas telpām, lai tādā ceļā atbrīvotu telpas
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Mākslas akadēmijai. lerādītās telpas Rīgas I stacijas ēkā galīgi neatbilda am-

bulances prasībām. Telpu trūkuma dēļ dzelzceļam nebija iespējams pieņemt

vajadzīgos speciālistus un ierīkot laborātorijas analižu izdarīšanai, rentgena
un diatermijas kabinetus v. t. t. Šā iemesla dēļ dzelzceļiem bija jāsūta slim-

nieki pie ārstiem speciālistiem uz māju vai slimnīcām un analižu izdarīšana

bija jānodod privātam vai slimnīcu laborātorijām. Pakāpēniski uzlabojot un

paplašinot medicīnas palīdzības sniegšanu dzelzceļu personālam un viņu ģimenes
locekļiem, Rīgas I stacijas ēkā telpas centrālai ambulancei un Rīgas mezgla
ārstniecības pieciem iecirkņiem izrādījās galīgi par nepiemērotām un mazām,

kamdēļ Saeima atvēlēja dzelzceļiem līdzekļus jaunas ēkas uzbūvēšanai dzelz-

ceļu ambulances vajadzībām. 1928. g. 1. janvārī Dzelzceļu virsvalde atklāja

jaunā ēkā ierīkoto centrālo ambulanci ar aptieku un Rīgas mezgla pieciem
ārstniecības iecirkņiem, kas viss kopā aizņem 58 istabas. Tagad dzelzceļam
radās iespēja noorganizēt labāku medicīnas palīdzības sniegšanu, pieņemot

speciālu ārstu centrālās ambulances pārzināšanai un bez tam 2 ķirurgus,
2 venerologus, 1 okulistu, 1 ģinekologu un 1 neurologu. Tekošā gadā ierīkota

speciāla laborātorija, ko pārzina bakteriologs, netikai medicīniskai izmeklē-

šanai, bet arī ķīmiskai un bakterioloģiskai analizei, ar ko ir iespējams izmeklēt

ūdeni, kas pēc ārzemju parauga tiek ikgadus katrā stacijā pārbaudīts un kon-

trolēts, lai izsargātu pasažierus, kā arī pašus dzelzceļniekus no inficēšanas.

Ambulancē ierīkots rentgena kabinets, ko pārzina ārsts-rentgenologs.
Tāpat novērsts lielais trūkums diatermijas un fizikālo ārstniecības metodu pie-
lietošanā. Ambulancē ierīkota stacionāra nodaļa, kā uzdevums ir diferencēt

slimojošiem darbiniekiem diagnozes. Jaunā ēkā ierīkota speciāla dezinfekcijas
kamera dzelzceļu personāla drēbju dezinficēšanai, ja saslimšana bijusi ar lipīgām
slimībām. Uz visa dzelzceļu tīkla noorganizēti 14 ārstniecības iecirkņi, kuru

priekšgalā atrodas ārsti. Bez tiem darbojas 89 ārsti speciālisti visās slimībās,
34 feldšeri, 7 vecmātes un 10 farmaceiti. Ka valsts pastāvēšanas 10 gadu
laikā dzelzceļu medicīnas palīdzības sniegšana redzami paplašināta un uzlabota,

to skaidri rāda dzelzceļu ārstniecības un sanitārās daļas izdevumi, kas pieauguši
1928./29. g. pret 1920./21. g. no Ls 89.675 līdz Ls 794.500, t. i. gandrīz desmit-

kārtīgi.

Dzelzceļu personāla skaits kā absolūti, tā relātīvi dzelzceļu darbības

laikā uzrāda samazināšanās tendenci, lai gan dzelzceļu tīkls paplašinājies
un vilcienu skaits un pārvadājumu daudzums pieaudzis. Darbinieku skaita

samazināšana panākta ar dzelzceļu saimniecības aparāta labāku noorganizēšanu
un darba ražīguma pacelšanu.

Augšējais pārskats par dzelzceļu darbību ir pārāk konspektīvs, lai iegūtu

pilnīgu ainu par desmit valsts pastāvēšanas gados veikto darbu uz dzelzceļiem.
Tomēr arī no šī īsā pārskata skaidri redzams, ka mūsu valsts pastāvēšanas laikā

ir sasniegti ievērojami panākumi mūsu pasaules kara un dažādu varu cīņas
laikā galīgi izpostīto dzelzceļu saimniecības atjaunošanā un dzelzceļu satiksmes

noorganizēšanā un paplašināšanā un kustības attīstīšanā ar samērā maziem

līdzekļiem, par ko dziļa atzinība un pateicība nākas dzelzceļu darbības vadī-

tājiem, galveniem direktoriem G. Klaustiņam, K. Bļodniekam un A. Rodem.

Dzelzceļu virsvalde labi apzinās, ka sasniegtie rezultāti dzelzceļu saimniecības

atjaunošanā un satiksmes izveidošanā panākti, galvenā kārtā, ar dzelz-

ceļnieku lielo darba mīlestību un viņu pašaizliedzīgo un nenogurstošo darbu.
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Pasts, telegrafs, telefons un radio.

Pasaules kara laikā krievu valdība izvāca no tagadējās Latvijas robežām

starp citu arī pasta un telegrāfa iestādes ar to iekārtu un darbiniekiem.

Uz vietām palikušais inventārs bija nozudis, telegrāfa un telefona līnijas

izpostītas vai pārvestas uz citām vietām. Pēc tam valdīja vācu okupācijas

vara, kas līdz savai aiziešanai pasta un telegrāfa satiksmes atjaunošanu liedza.

Latvijas valsts nodibinātāspasta iestādes iesāka darboties 1918. g. 26. decembrī:

Rīgā 1, Vidzemē 3, Kurzemē 5 un Zemgalē 3 kantori. Šo iestāžu, kā arī

tikko noorganizētās pasta un telegrāfa pārvaldes darbība ilga tikai līdz 1919. g.
3. janvārim, kad lielinieki ieņēma Rīgu. lesāktais darbs tomēr pilnīgi neiz-

beidzās. Pagaidu valdībai pārceļoties uz Liepāju, turienes pasta kantoris

turpināja darboties, uzturēja satiksmi ar ārzemēm un tām vietām Latvijā, ko

lielinieki nebija ieņēmuši, kā arī atjaunoja satiksmi ar tām vietām Kurzemē,

no kurām aizdzina lieliniekus.

Rīgā un citās Latvijas pilsētās un miestos lielinieki ierīkoja pastu,
telegrāfu un telefonu pēc Krievijas parauga. Vajadzīgos aparātus un citus

piederumus sadabūja no kara laikā uz Krieviju evakuētām pasta un telegrāfa
iestādēm, kā arī izsauca atpakaļ uz turieni aizvestos darbiniekus. Kad 1919. g.
22. maijā Rīgā strauji ienāca vācu dzelzsdivizija, lielinieki aizbēgdami ne-

paguva paņemt līdzi vai iznīcināt vēl neizvāktos telegrāfa aparātus un citus

piederumus.

Vācu dzelzsdivizija, ieņemot Rīgas pasta un telegrāfa nama ēku, kā arī

šejienes telefona centrāli, piesavinājās visus no lieliniekiem palikušos telegrāfa
aparātus kā kara laupījumu. Tikai ar dažu mūsu pasta un telegrāfa resora

darbinieku enerģisku uzstāšanos izdevās minētos aparātus atdabūt kā

Latvijas valsts īpašumu.

Līdz jūnija sākumam Rīgā Latvijas valsts pasta un telegrāfa darbība

bija pilnīgi paralizēta, jo telegrāfu un telefonu ekspluatēja dzelzsdivizija, bet

pasta satiksmi vispārīgām vajadzībām uzturēja vācu lauku pasts.

Provincē tai laikā Dienvidlatvijas daļā atjaunoto pasta iestāžu

darbību apvienoja Liepājas pasta kantoris, turpretim Ziemeļlatvijā noorga-
nizētās pasta iestādes koncentrējās ap Vecgulbenes pasta kantori. Tomēr

pastāvot kara stāvoklim starp Ziemeļlatvijas karaspēku un vācu dzelzs-

diviziju, minētiem apgabaliem trūka pasta satiksmes ziņā vajadzīgo sakaru.

Jūnijā apstākļi noskaidrojās tiktāl, ka iesāka darboties mūsu pasta
kantop Rīgā un apkārtnē, apmainot pasta sūtījumus ar Dienvidlatvijas
iestādēm un pa daļai arī ar Vidzemi.

Tai pašā laikā radās iespēja stāties pie telegrāfa satiksmes atjaunošanas
Valkas virzienā. Darbi jau tuvojās beigām, kad iesākās kara darbība starp
Ziemeļlatvijas karaspēku un vācu dzelzsdiviziju, kas ne tik vien pārtrauca
remonta darbus, bet atkal sabojāja un iznīcināja atjaunotās līnijas un vadus.

Pie darbības vispusīgas noorganizēšanas un saskaņošanas varēja stāties

tikai 1919. g. jūlijā, pēc likumīgās Pagaidu Valdības atgriešanās Rīgā, kad uz

Satiksmes ministra rīkojumu Pasta un telegrāfa pārvalde, atjaunodama savu

darbību, ņēma savā pārziņā pasta un telegrāfa iestādes Latvijā.

Lai gan bija darba spēka un instrūmentu trūkums, telegrāfa sa-

tiksmes atjaunošana veicās sekmīgi. Jūlijā atklāja telegramu apmaiņu
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starp Rīgu, Siguldu un Valmieru, kā arī ar Rēveli. Pēc tam stājās pie telegrāfa

līniju atjaunošanas Kurzemes virzienā, kur bija vajadzīga vācu ~Generalk-
ommando" piekrišana. Līdz augustam atklāja telegramu apmaiņu starp

Rīgu, Jelgavu un Liepāju. Tāpat gar jūrmalu ar Tukumu, Ventspili, Kuldīgu
un Aizputi līdz Liepājai. Līdz l. augustam bija atjaunoti 76 pasta un

29 pasta un telegrāfa kantori, ar 618 darbiniekiem, bet septembra sākumā

telegramu apmaiņa bija iekārtota 50 kantoros.

Tālāko organizēšanas darbību drīz vien pārtrauca Bermonta-Avālova

uzbrukums, ar ko lielākā Kurzemes pasta iestāžu daļu atgrieza no

centra. Pastus ar Lejas Kurzemi apmainīja caur Liepāju pa jūras ceļu, pēc
iespējas. Tieša telegrāfa satiksme .Kurzemes virzienā bija pārtraukta, un ar

Liepāju, kā arī ar ārzemēm bija iespējams sazināties pa telegrāfu tikai caur

Igauniju un dāņu kābeli. Lai gan Rīgas pasta nams atradās pašā kaujas

līnijā, tika stipri apšaudīts un viņu ķēra vairākas granātas, tomēr pasts,
telegrāfs un telefons turpināja savu darbu bez pārtraukuma.

Pie netraucētas pasta, telegrāfa un telefona satiksmes nodibināšanas

visā valstī varēja stāties tikai pēc Bermonta aizdzīšanas, kā arī Latgales pilnīgas
atbrīvošanas no lieliniekiem 1920. g. janvāra sākumā.

1920. g. 2. janvārī Ministru Kabinets apstiprināja Pasta un telegrāfa
virsvaldes iekārtu, kas palika spēkā līdz 1925. g. 17. aprīlim, kad Satiksmes

ministrs, saskaņā ar Saeimas budžeta komisijas lēmumu, apstiprināja notei-

kumus par pasta, telegrāfa un telefona pārvaldīšanu. Pēdējos nomainīja
Ministru Kabineta 1927. g. 20. septembrī apstiprinātie noteikumi par Satiksmes

ministrijas pasta un telegrāfa departamentu. Saskaņā ar šiem noteikumiem

Latvijas valsts pastu, telegrāfu, telefonu, radio un gaisa satiksmi pārzina un

pārvalda Satiksmes ministrijas Pasta un telegrāfa departaments.

lekš- un ārzemes pasta sūtījumu apmaiņai, pasta vērtszīmju pārdošanai,
kā arī telegrāfa un telefona satiksmes uzturēšanai ir ierīkoti visās Latvijas

pilsētās, miestos un vairāk ievērojamos lauku centros pasta vai pasta un telegrāfa
kantori un telefona centrāles vai sarunu punkti. Bez tam biežāk apdzīvotās
vietās ir atvērtas palīgnodaļas, kas pārdod pasta zīmes un izdara dažādas

pasta operācijas, sākot no vienkāršiem un ierakstītiem sūtījumiem līdz visu

veidu pasta operācijām, kā arī apkalpo telefonu, kur tāds ierīkots, un izdara

telegramu apmaiņu. Palīgnodaļās darbus pilda pa daļai citu resoru darbi-

nieki, pa daļai privātas personas, par noteiktu atlīdzību no valsts līdzekļiem.

Pasta un telegrāfa departamenta pasta iestāžu skaits ir pieaudzis no

151 — 1920./21 budžeta gadā līdz 182 — 1928. budžeta gadā, t. i. par 31 iestādi

jeb par 20,50/0,
padoto palīgnodaļu un sarunu punktu no 167 līdz 874, t. i. par

707 jeb 423,30/0 ,
bet pavisam'kopā no 318 līdz 1056, t. i. 738 iestādēm jeb 232,00/0 .

Pasts. Pasta iestāžu darbība iekšzemes satiksmē norisinās saskaņā
ar Satiksmes ministra apstiprinātiem pasta noteikumiem un taksēm, bet ārze-

mes satiksmē— uz starptautisku konvenciju un līgumu pamata. Tagad 166pasta
un pasta un telegarafa kantoros ir iekārtotas visu veidu pasta operācijas.
467 palīgnodaļās izdara šādas pasta operācijas: 40— vienkāršo, 221 —vienkāršo

un ierakstīto un 206 — visu veidu pasta sūtījumu. Pasta operācijas izdarošo

iestāžu kopskaits bija: 1928. gadā — 633, bet 1920./21. gadā — 306, tā tad
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pieaugums par 327 iestādēm jeb 106,8°/0.

Caurmērā viena pasta iestāde apkalpo:
1928. g. 103,9 km3 platības un 2914 iedzīvotājus. 1920./21 g. 206,8 km3

platības un 5200 iedzīvotājus.

Pasta sūtījumu pārvadāšanai pa dzelzceļiem bija lietošanā pasta

vagonu un vagonu nodaļu: 1920./21. g. — 16, bet 1927./28. g. — 35.

Pasta sūtījumu pārvadāšana vagonos pa valsts dzelzceļiem notiek par maksu,

pēc līguma starp Pasta un telegrāfa departamentu un Dzelzceļu virsvaldi.

1927./28. g. valsts dzelzceļiem samaksāts Ls 702,000. Privātie dzelzceļi Valmiera-

Smiltene saņēma par pasta sūtījumu pārvadāšanu pagājušā gadā Ls 14.808.

bet Liepājas Aizputes dzelzceļš pasta sūtījumus pārvadā par brīvu. Pa

zemes ceļiem pasta sūtījumus lielākā pasta iestāžu daļa pārvadā ar zirgiem.
Pasta kantori un palīgnodaļās, kas atrodas dzelzceļu staciju tuvumā, pasta

apmaiņu izdara pārnesot sūtījumus rokām vai pārvadājot ar stumjamiem
ratiņiem. Ar pasta un telegrāfa resora zirgiem pastus pārvadā Jelgavā
un Liepājā. Vēl dažu nedaudzu kantoru pastus pārvadā turienes sabiedrības

bez atlīdzības vai arī tikai ar zināmas daļas piemaksu no valsts līdzekļiem.
Visu pārējo pasta kantoru pastus, izņemot Rīgu, pārvadā privātie uzņēmēji

par maksu no valsts.

Automobiļos pasta sūtījumus pārvadā Rīgā starp galveno pasta kantori

no vienas puses un dzelzceļu staciju un 5 vietējiem pasta un telegrāfa kanto-

riem no otras puses. Bez tam uz laukiem uzsākta pastu apmaiņa ar auto-

mobiļiem starp Cēsīm un Raunu, un Liepāju un Saku. Pirmo no šīm līnijām

apkalpo Pasta un telegrāfa departamenta automobilis, bet otrā pastus

pārvadā privāts uzņēmējs par maksu no valsts.

Pasta sūtījumu apmaiņa starp atsevišķām iestādēm ir paātrinājusiesr

kas redzams no tam, ka pasta iestāžu, kas pastus apmaina vienu un vairāk reizes

dienā, bija 1927./28. g. 148 iestādes, bet 6 reizes nedēļā — 134 iestādes, kurpretim
1920./21. g. katru dienu apmainīja pastus gan arī 148 iestādes, bet tādu, kas

apmainīja pasta sūtījumus 6 reizes nedēļā, bija tikai 7 iestādes.

Pasta sūtījumu iemešanai publikas lietošanā nodotās pasta kastītes

bija 1927./28. g.: kantoros un viņu tuvākā apkārtnē 655, citās vietās 690,

kopā 1.345, turpretim 1920./21. g. — 154 un 308, kopā 462, tā tad pieaugums
par 883 vēstuļu kastītēm jeb 1910/0.

Pasta sūtījumu pienešana mājās tagad iekārtota no visiem pasta un

telegrāfa kantoriem pilsētās un uz laukiem 3 km rajonā, kā arī no 35 palīg-

nodaļām. Pārējās palīgnodaļās sūtījumus izsniedz adresātiem turpat nodaļā.
lekšzemes pasta paku piegādāšana mājās ir iekārtota vienīgi Rīgā un tikai

centrālā rajonā. Ārzemes pasta saiņu izsniegšana Rīgā tagad atrodas, pēc
dažu citu valstu parauga, Rīgas muitas rīcībā. Bez tam lielākai daļai pasta
kantoru pilsētās un uz laukiem, kā arī daudzām palīgnodaļām piegādāti
slēdzamie vēstuļu skapīši, ko izīrē korespondentiem vienkāršo pasta
sūtījumu un laikrakstu saņemšanai arī ārpus pasta iestādes darba laika.

Šādu skapīšu pasta iestādēs bija 1928. g. sākumā 11.090 gabalu, no tiem

izīrētu tikai 6.000 jeb 54,50/0.
Redzams, ka publika nevēlas pilnā mērā

izlietot šādas ērtības.

No 1922. g. 1 .janvāra, kad Latvija iestājās Vispasaules pasta savienībā,
ir iekārtota ar visām ārvalstīm, kas pievienojušās attiecīgām konvencijām,

sainīšu, naudas un vērtsvēstuļu, kā arī naudas pārvedumu apmaiņa, pa daļai
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arī sūtījumu ar uzliktu pēcmaksu un laikrakstu pasūtīšana ar pasta iestāžu

starpniecību. Uz savstarpīga līguma pamata satiksmē starp Latviju, Igauniju
un Lietavu sūtījumus apmaksā pēc iekšzemes takses, bet satiksmē ar citām

ārvalstīm ir ievesta paaugstināta takse.

Pasta sūtījumu kopskaits pieaudzis no 1920. g. sākot iekšzemes satiksmē

no 18.183.000 līdz 60.493.000, t. i. par 42.310.000 jeb 232%, bet sūtījumu
vērtība no Ls 4.187.000 līdz Ls 117.436.000, t. i. par Ls 113.248.000 jeb 2.704%.

Tāpat pieaudzis sūtījumu skaits ārzemes satiksme: uz ārzemēm nosūtīto —

no 2.709.000 līdz 13.387.000, t. i. par 10.678.000 jeb 394% un no ārzemēm —

3.180.000 līdz 10.877.000, t. i. par 7.697.000 jeb 242%.

Pasta čeki un krājkase. Pasta čeku un žiro operācijas iesāktas 1924. g.
Zemāk atzīmētie skaitļi norāda uz viņu straujo attīstību:

1926. gada maijā uzsākta pasta čeku apmaiņa starp Latviju no vienas

un Vāciju un Dancigu no otras puses. Šai satiksmē savstarpēji norēķināti
1927. g. 2935 maksājumi par Ls 775.296— un 1928. g. 9 mēnešos 2543 maksā-

ju mi. par Ls 1.470.291,—.

Pasta krājkases darbība atklāta 1927. gada 10. martā. Gada beigās
darbojās 164 krājkases nodaļas un 1928. gada septembra beigās 245 nodaļas.

Noguldījumu apgrozība šāda:

Par noguldījumiem maksāja 1927. gadā 4% un 1928. gadā 5% gadā.
1928. gada septembrī no pasta krājkases brīviem līdzekļiem ieguldīja
Latvijas hipotēku bankas 8% ķīlu zīmēs Ls 500.000,—. Līdz ar to pasta krāj-
kasē atklāta minēto ķīlu zīmju pārdošana noguldītājiem.

Telegrāfs un telefons. Telegrāfa un telefona līniju tīkli, attiecībā uz viņu

jaunbūvi, remontu un kārtībā uzturēšanu, sadalīti 12 (agrāk 10) rajonos. Katrā

rajonā ir priekšnieks, kas vada visus viņa rajonā izdarāmos techniskos darbus

pēc apstiprināta plāna. Bez tam 10 vietējos patstāvīgos telefona tīklos tech-

niskos darbus vada šo tīklu priekšnieki.

*) leskaitot savstarpējo norēķināšanos.
**) Par pirmiem 9 mēnešiem,

f) Par pirmiem 9 mēnešiem.
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No sākuma telegrāfa līnijas varēja izlietot valsts un iedzīvotāju vajadzī-
bām tikai nelielos apmēros, un tamdēļ telegramu apmaiņu atjaunoja vienīgi

svarīgākos punktos provincē. Telefoniskas sarunas, vadu un līniju sliktā stā-

vokļa dēļ, varēja notikt uz nelieliem attālumiem, līdz 40 km. Šāds stāvoklis

turpinājās 3—4 gadi,kamēr izdarīja intensīvu visu līniju un vadu remontu. Tikai

1924. g. iesākās lielo vara tālsatiksmes vadu izbūve, kas ļāva iedzīvotā-

jiem pilsētās un uz laukiem no trūcīgās telegrāfa satiksmes pāriet uz telefona

satiksmi. Šo vadu dārguma dēļ tomēr telefona tālsatiksmes uzlabošana iet

vēl lēnā gaitā, un daudzas vietas valsts nomalēs arī tagad vēl var sarunāties

ar Rīgu un citiem attālākiem apgabaliem tikai ar grūtībām. Līdztekus tāl-

vadu izbūvei sevišķi intensīvi iesāka arī telefona abonentu pievienošanu cen-

trālēm. Tika izstrādāts plāns vietējo centrāļu izbūvei un centrāļu rajonu pa-

kāpeniskai paplašināšanai. Ar 1925. g. sāka lielākā skaitā ierīkot palīgcentrāles,
lai dotu vietējiem iedzīvotājiem iespēju ierīkot sev telefonu bez lieliem izde-

vumiem. Līdz tam pieņemtā 2 kīn centrāles rajona vietā 1926. g. ieveda

3km rajonu, bet 1928. g. 4km rajonu. Pēc pāris gadiem paredzēts ievest

maksimālo — 5 km centrāles rajonu, kad arī izbeigs jaunu telefona centrāļu

ierīkošanu, jo centrāļu skaits tad būs tik liels, ka ikviena lauku māja atradīsies

kādas centrāles rajonā, kurai varēs pievienoties ar samērā nelieliem izdevu-

miem. Kā lielāki darbi vēl atzīmējami Liepājas telefona centrāles izbūve

(nobeigta 1924. g.) un Rīgas automātiskās centrāles izbūve, ko nobeigs 1928. g.

Sakarā ar telefona satiksmes strauju uzlabošanu telegrāfs pamazām
zaudē savu agrāko lomu; telegramu skaits pamazām krīt; prasība pēc telefona

tālvadiem spieda jau sākot ar 1926. g. lielāko telegrāfa vadu daļu pārbūvēt
telefona vados. Tagad telegrāfu lieto pa lielākai daļai tikai satiksmei ar ārzemēm

un apsveikumiem, kā arī tirdznieciskiem darījumiem; bez tam zināma loma

viņam ir tranzita telegramu pārraidīšanā, kuru skaits gan arī gadu no gada
samazinās.

Tieši vadi telegrāfa un telefona darbībai iekšzemē iekārtoti starp Rīgu
un vairākiem ievērojamiem centriem provincē. Ārzemes telegramas apmaina
tieši ar Igauniju, Krieviju, Lietavu, Poliju un Vāciju; bez tam ar Lielās Zie-

meļu telegrāfa biedrības biroju Rīgā un Liepājā starpniecību pa kābeli. Ar

minēto biedrību Latvija noslēdza 1920. g. attiecīgu līgumu. Telefona satiksme

pa tiešiem vadiem notiek ar Lietavu, Vāciju, Igauniju un Poliju, Somiju un

dažām citām valstīm.

Salīdzinot līniju un vadu sastāvu 1927./28. gadā ar 1920./21. gadu, izrādās,
ka telegrāfa līniju garums ir samazinājies par 2.493 km, bet vadu par 2.532 km,
sakarā ar viņu pārbūvi telefona satiksmei, pie kam lielākā satiksmes daļa pār-
vesta uz simultānvadiem. Turpretim telefona līniju garums ir pieaudzis par

12.627 km jeb 229%, bet vadu par 193.847km jeb 791% (šejienes un tālvadu).

lekšzemes satiksmē telegrāfs darbojas pēc Satiksmes ministra apstipri-
nātiem noteikumiem, bet ārzemes satiksmē saskaņā ar starptautiskām kon-

vencijām. Bez parastām telegramām pielaistas no 1926. g. ārzemes satiksmē

vēstules - telegramas (LC), ko pārraida pa vadiem nakts laikā par pusmaksu.
1928. g. ieveda iekšzemes satiksmē tā sauktās luksus telegramas apsveikumu

gadījumiem; par katru tādu telegramu jāpiemaksā Ls 1,— Tuberk. apkaroš.
biedrībai par labu. Satiksmē ar Igauniju un Lietavu, uz savstarpēja līguma

pamata, ir spēkā iekšzemes telegrāfa takse.
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Telegramu pieņemšanu un izsniegšanu adresātiem izdara 166 pasta un tele-

grāfa kantori un 350 palīgnodaļās. Bez tam privātu telegramu apmaiņu izdara

arī 111 valsts dzelzceļu stacijas. Tā tad tagad pavisam kopā 627 iestādes, bet

1920./21. g. — 186, kas uzrāda pieaugumu par 441 iestādi jeb 220%.

Telefona abonentu skaits bija visā Latvijā 1920./21. g. tikai 3.350,

turpretim 1928. g. 1. aprīlī — 29.165; pieaugums par 25.815 jeb 770,5%.

Abonentu kopskaits sadalās šādi:

Rīgā, pilsētā 12.311 abon. jeb 42,210/0
Vidzemē 7.419

„ „ 25,440/0
Kurzemē 3.845

„ „
13,19%

Zemgalē 3.559
„ „

12,20%

Latgalē . . 2.031
„ „

6,960/0

Kopā 29.165 abon. jeb 100%

Radiotelegrāfs. Līdz 1921. g. 1. septembrim visu radiosatiksmi un

radiostacijas Latvijā pārzināja Apsardzības resors. Pēc tam Pasta un telegrāfa
virsvaldes rīcībā nodeva šādas radiostacijas: Rīgas preses radiostaciju
Rīgas pilī, ar 2 uztvērējiem, Rīgas raidošo radiostaciju Langes fabrikā, ar vienu

dziestošo 10 KW raidītāju un 2 uztvērējiem un Liepājas radiostaciju ar vienu

2 KVV dziestošo raidītāju un 2 uztvērējiem Liepājas kara ostā. 1921. g. 1. no-

vembrī Rīgas raidošā radiostacija uzsāka kārtīgu telegramu apmaiņa ar Zvied-

riju, Somiju un kuģiem, Liepājas radiostacija apkalpoja kuģus, un preses

radiostacija apkalpoja Latvijas Telegrāfa aģentūru un meteoroloģisko biroju.
1922. g. 1. janvārī Latvija pievienojās Starptautiskai Radiotelegrafa konvencijai.
1922. g. Rīgas radiostacijas pārdēvētas: preses — par Rīgas I, bet raidošā —

par Rīgas II radiostaciju; pēdējā iebūvēja vienu 0,25 KW (antenas jaudas)
nedziestošo raidītāju ar telefonēšanas iekārtu; šai gadā arī izdota pirmā kuģu
radiostacijas atļauja — P. Danneberga tvaikonim ~Velta". 1922. g. rudenī

uzsākta arī telegramu apmaiņa ar Dancigu. 1923. g. saņemta atpakaļ uz Krie-

viju evakuētā Liepājas agrākās krasta radiostacijas iekārta nelietojamā stāvoklī.

Šai gadā Rīgas I un Liepājas radiostacijas pārdalītas katra divās nodaļās un

uzsākta staciju un satiksmes modernizēšana, iebūvējot Liepājā 5 KW nedzie-

stošoraidītāju automātiskam Sīmensa relē darbamno Rīgas pa vadiem un Rīgas I

radiostacijā tam pašam nolūkam uztverošu iekārtu. 1924. g. pavasarī uzsākta

ar šām iekārtām kārtīga satiksme ar Berlīni. 1924. g. uzsākta Rīgas II radio-

stacijas pārbūve, iegūts šim nolūkam bij. Šampetra muižas gruntī 32 pūrv.
liels zemes gabals un turpināta Rīgas I un Liepājas radiostacijas tālākā izbūve.

Pēdējā uzsākta divu dziestošo raidītāju pārbūve par nedziestošiem resp. mo-

dulētiem. 1925. g. iegādāta 1 KW (antenas jaudas) augstperiodīgās mašīnas

raidošā iekārta Rīgas II radiostacijai. Nobeigtas šīs radiostacijas ēkas un divu

76,2 metru augstu metāla torņu būves. Pārnesta uz jaunām telpām arī daļa
iekārtas. 1925. gadā izbūvēta arī radiofona stacija, kuras darbība atklāta 1. no-

vembrī. Gada beigās pabeigta arī Jūrniecības departamenta Kolkas raga ne-

dziestošā (ar telefonēšanas iekārtu) radiostacija, kuras darbība atklāta 1926. g.
12. janvārī.

1926. gadā Rīgas I radiostacijā pārkārtoti visi uztvērēji, Rīgas II radio-

stacijā iebūvētas visas iekārtas un uzbūvēts viens 0,5 KW nedziestošais

raidītājs. Visa Rīgas radiosatiksme centrālizēta Rīgas telegrāfa kantorī. Lie-

pājā pārbūvēti visi dziestošie raidītāji par nedziestošiem, iegūta piekrišana no
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kara resora stacijas zemes gabala paplašināšanai. Visās stacijās iesākti īsviļņu

mēģinājumi. 1928. g. izbūvēts Rīgas II radiostacijā 3 KW nedziestošais raidītājs.

Š. g. 15. jūlijā Latvijā darbojās vispārīgai satiksmei:

1) pasta un telegrāfa resora: Liepājas, divas Rīgas un Rīgas radiofona

stacijas, 2) kara resora: Ventspils radiostacija, un 3) Jūrniecības departa-
menta — Kolkas raga radiostacija. Satiksme pa radio norit: a) ar Berlīni —

automātiskais Sīmensa dupleksa darbs, b) ar Zviedriju un Somiju — pusauto-
mātiskais darbs, c) ar Dancigu no Liepājas — parastais darbs un d) ar kuģiem
un lidierīču ostu stacijām Karalaučos. Smoļenskā un Rēvelē. Atvērtas

publiskai satiksmei radiostacijas 40 Latvijas privātos un valdības kuģos
un 5 karaflotes kuģos. Pēdējie apmaina tikai oficiālo korespondenci.

Darbojas 6 privātas informācijas uztverošas iekārtas (1 meteorolo-

ģiskā birojā un 5 redakcijās) un 1 chronometru salīdzināšanas uztverošā iekārta

— Latvijas Universitātē; bez tam uzstādīti informācijas uztvērēji 8 tāl-

braucēju kuģos. Līdz šim laikam izturējuši pārbaudījumu un dabūjuši die-

nesta apliecības 80 kuģu radiotelegrafisti. Izstrādāti un apstiprināti visi nepie-
ciešamie radiosatiksmes noteikumi.

Radiofons. Technikai strauji attīstoties Vakareiropas valstīs ar 1922. g.

sāka izbūvēt speciālas radiotelefona (pie mums sauc — radiofona) stacijas un

uzsāka koncertu, lekciju un dažādu citu priekšnesumu un tagadējos laikos

vispārībai nepieciešamu ziņu noraidīšanu pa radio. Šāda veida priekšnesumi
atrada dzīvu piekrišanu, un radiofona priekšnesumu abonentu skaits visur

strauji auga. Radiofons ieguva milzīgu nozīmi, jo ar viņa palīdzību radās

iespēja visātrāk, lētāk un visplašākos apmēros izplatīt tautā mākslas, zinātnes

un kulturālās dzīves sasniegumus, kamdēļ radiofona stacijas izbūvei Rīgā
1924./25. gada budžetā Pasta un telegrāfa departamentam atvēlēja 140.000 latu.

Stacijas izbūvi iesāka 1925. g. pavasarī un pabeidza rudenī. Rīgas radiofons

atrodas Rīgā, Radio ielā, Galvenās pasta ēkas kanāļa pusē, 4. stāvā. Rai-

dītāja jauda 2000 vati (2 KVV) antenā. Viļņa garums 480,3 metri, vēlāk un ta-

gad 526,3 metri. Visa raidošā iekārta novietota 6 istabās. Priekšnesumu no-

raidīšanai ierīkota 1 neliela istaba — studija. Radiofona stacijas antenai uz-

būvēti apstādījumos pie kanāļa 2 dzelzs masti 46 metri augsti. Stacijas tech-

niskā iekārta paplašināta pakāpeniski. 1926. g. rudenī ierīkota otra plašāka

studija orķestrim un Tvaika ielā N° 14 uztverošā iekārta ārzemju priekšne-
sumu retransmisijai. 1927. g. decembrī radiofona raidītāja jauda palielināta
uz 4000 vatiem antenā. 1928. g. jūnijā abi antenas masti paaugstināti par
20 metriem un tagad viņu augstums 66 metri.

Pašreiz radiofonam izbūvē Rīgā, Kr. Barona ielā N° 69, jaunas studijas:
vienu

— lekcijām, vienu — dziesmu priekšnesumiem un vienā lielāku studiju
orķestrim. Tuvākā nākotnē uzstādīs jaunu raidītāju, un Rīgas radiofona

raidītāja jauda palielināsies uz 20.000 vatiem (20 KW) antenā. Radiofona

stacijā techniski-administrātīvā nozarē nodarbinātas 22 personas. Stacijas
kārtībā uzturēšanai, dzinējspēkam, techniskiem izdevumiem un algām valsts

izdod apmēram 6500 latu mēnesī.

1925. g. 1. novembrī atklājot darbību radiofonam bija 331 abonents.

Pirmajā laikā pēc darbības uzsākšanas šis skaitlis katru mēnesi divkāršojās, un

1926. g. 1. februārī radiofonam bija jau 2583 abonenti. Pēc tam pieaugums
vairs nav tiks straujš, un 1926. g. 1. novembrī (pēc 1 gada darbības) bija 9053
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abonenti, 1927. g. 1. aprīlī 12317, 1. novembrī (pēc 2 gadu darbības) 14142 un

1928. g. 1. jūlijā 20029 vai uz katriem 1000 iedzīvotājiem 10,86 abonenti. Rīgā
un tuvākā apkārtnē atrodas 13341 abonents, t. i. 34,35 uz 1000 iedzīv.

Rīgas radiofona staciju atklāja 1925. g. 1. novembrī Satiksmes ministrs

J. Pauluks. Pirmajos divos mēnešos radiofons noraidīja no studijas 47 koncertus,
8 lekcijas un runas, 7 pieslēgumus Operai un 6 koncertiem un sniegtas jaunākās
un tirgus ziņas. Kopīgais programas ilgums bija 5S\!2 st. mēnesī vai 1 st. 57 min.

dienā. Līdz ar abonentu skaita pieaugumu 1926. g. paplašināta arī programa:

palielināts lekciju skaits, uzsākts noraidīt ~bērnu rītus" un ārzemju muzīkas

retransmisiju; sarīkotas literāriskās pēcpusdienas, izdarīti pieslēgumi Saeimas

sēdēm un teātriem. Programas ilgums pieaudzis līdz 141 stundai mēnesī, vai

caurmērā 108 stundas mēnesī (dienā 3 st. 36 min.). 1927. g. janvārī izdarīti

pirmie pieslēgumi dievkalpojumiem Māras baznīcā, un tagad tos sniedz klausī-

tājiem regulāri; ievesti dienas koncerti, lugu uzvedumi studijā, dejas un gra-

mofona muziķa, meteoroloģisko ziņu pārraidīšana un valodu stundas. Pro-

gramas ilgums pieaudzis līdz 163 stundām mēnesī vai caurmērā 139 stundas

(4 st. 36 min. dienā). 1928. g. uzsākts noraidīt dievkalpojumus arī vācu valodā,

paplašināta vokāli muzikālā programas daļa, palielināts lekciju skaits un ievestas

radiopusstundas. Programas ilgums pieaudzis līdz 257 st. mēnesī (aprīlī) vai

pirmajos 6 mēnešos caurmērā 224 stundas '(7 st. 27 min. dienā). Par radiofona

programas izpildīšanu, notīm un autora honorāriem mēneša izdevumi pār-
sniedz 20.000 latus.

Gaisa satiksme. Satiksme ar lidmašīnām starp Latviju un ārzemēm

iesākās 1920. g., kad 21. oktobrī pienāca Rīgā pirmais gaisa pasts ar vienkār-

šiem un ierakstītiem sūtījumiem no Berlīnes un Karalaučiem. Pēc tam ikkatru

gadu pāris vasaras mēnešos dažas ārzemes sabiedrības uzturēja gaisa satiksmi

starp Rīgu, Karalaučiem, Kauņu un Rēveli ar savām lidmašīnām. Bez pasa-

žieriem pārvadāja arī vienkāršus un ierakstītus pasta sūtījumus. Bet atmos-

ferisko apstākļu un citu iemeslu dēļ gaisa satiksme notika ar daudzkārtējiem
nosebojumism un pārtraukumiem, kamdēļ gaisa pasta sūtījumus vajadzēja
virzīt tālāk pa dzelzceļu; 1926. g. pastus ar lidmašīnām nemaz nepārsūtīja.
1927. g. sākot ar 1. augustu atjaunoja gaisa pasta sūtījumu apmaiņu ar Vāciju,

Čechoslovāķiju un Krieviju. 1928. g. vasarā gaisa satiksmi uzturēja Vācijas

gaisa satiksmes sabiedrība ~Deruluft": sākot ar maiju starp Berlīni,

Dancigu, Karalaučiem, Rīgu, Smoļensku un Maskavu un no jūnija starp Rīgu,
Rēveli un Ļeņingradu. Lidmašīnās pārvadā pasažierus un pasta sūtījumus
(vēstules, saiņus, laikrakstus un naudas pārvedumus) uz visām Eiropas pilsētām
un Padomju Krieviju.

Pasta un telegrāfa departamenta galvena darbnīca. 1919. gada
10. jūnijā darbnīca uzsāka darbību pasta nama divās istabās ar 5 cilvēkiem, to

starpā darbnīcas vadītāju. Darbnīca pirmajā laikā bija nabadzīga: bez darba

rīkiem, mašīnām un inventāra. Pirmais uzdevums darbnīcai bija izlabot lieli-

nieku atstātos un sabojātos telegrāfa un telefona aparātus, ko darbinieki veica ar

grūtībām rīku trūkuma dēļ. Pirmajos, 1919. un 1920./21., budžeta gados darbnīca

galvenām kārtām izpildīja remonta darbus. Uzlabojoties valsts saimnieciskam

stāvoklim, valdība atļauj iegādāt darbnīcai rīku komplektus un darba mašīnas,

un 1921./22. b. g., kad pasta resors sāka iegādāt no ārzemēm jaunus komu-

tātorus un telefona aparātus, mostas ideja ražot pašiem šos aparātus.
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1922./23. b. g. jaunbūves priekšdarbi jau bija tiktāl veikti, ka tele-

fona aparātus pasūtot ārzemēs, darbnīca uzņēmās minētā budžeta gadā

pagatavot un nodot 500 telefona aparātus, iepērkot dažas daļas ārzemēs. Pir-

majam telefona aparātu pasūtījumam sekoja nākamie, un drīz darbnīca sāka

arī komutātoru un citu telefona piederumu būvi. Līdz ar to darbnīcas telpas

pasta nama pagrabā un pirmajā stāvā bija par daudz mazām, un tamdēļ 1923. g.

valdība nopirka no Rīgas pilsētas bijušā II pilsētas lombarda ēku Slokas ielā

Ne 2, par Ls 120.000. 1923./24. budžeta gadā darbnīca jau spēja izlaist

2630 telefona aparātus un ražojuma kopvērtība pieauga no Ls 116.200,—

iepriekšējā gadā līdz Ls 454.400, —,
dodot darbu 264 cilvēkiem. Tagad darb-

nīca jau pilnīgi apkalpo p. un t. resoru ar visiem aparātiem, līniju piederumiem,

pasta inventāru.

1925./26. b. gadā darbnīca uzsāk divas jaunas nozares: automātisko

telefona un radio aparātu būvi. 1926. gadā darbnīcai jau par šaurām telpas,
un to trūkuma dēļ nebija iespējams uzsākt jaunas nozares. 1927./28.g. budžetā

atvēl līdzekļus jaunām plašākām telpām, un tādas nopērk no Vispārīgās elek-

trības kompānijas likvidācijas komisijas bijušo ~Unionu", Vidzemes šosejā
N° 19, par Ls 863.032,45. Nopirktās telpas bija galīgi izpostītas, prasa lielus

remontus un piemērošanu, šos darbus darbnīca izdara saimnieciskā kārtā. Dar-

binieku skaits darbnīcā ir nepārtraukti pieaudzis, sasniedzot 1928. g. 1. jūlijā
892 un 1. augustā — 1000 darbinieku. Apskatot ražojumu vērtību pieaugumu
uz 1 darbnīcā nodarbināto cilvēku, redzams, ka tas ļoti strauji audzis un pat
lēcieniem tais gados, kad iegādātas modernas mašīnas, kas aizvieto vairāku

cilvēku rokas. Tā 1923./24. b. g. tika iegādāti automāti un ražotā vērtība uz

vienu cilvēku pieaug no Ls 748,— līdz Ls 1725,—.

Pēdējos divos darbības gados darbnīca netikvien apkalpo p. un t. resoru,
bet arī citus resorus, ar saviem speciāliem ražojumiem, kā Dzelzceļu virsvaldi,

Zemkopības ministriju, Kara ministriju un pa daļai arī Finanču ministriju.

Šosejas un zemes ceļi.

Šoseju un zemes ceļu departaments kā patstāvīga iestāde Satiksmes

ministrijā ar nosaukumu Šoseju un zemes ceļu valde pastāv sākot no 1921. g.

1. aprīļa. Līdz tam laikam, sākot no 1919. g. jūlija, tas darbojies Ceļu direkcijas
nosaukumā bij. Ceļu un būvju virsvaldē. Savu tagadējo nosaukumu

dep-ts dabūjis ar Ministru Kabineta 1927. g. 27. septembra lēmumu. Valsts

pastāvēšanas sākumā Ceļu direkcijas, vēlāk Šoseju un zemes ceļu valdes,
darbības apjoms nebija visai plašs un aprobežojās tikai ar šoseju un bruģu uz-

turēšanu un lielāku tiltu celšanu uz svarīgākām zemes ceļu līnijām. Kara laikā

nopostīto tiltu atjaunošanai uz šosejām, bruģiem un grants ceļiem tika izlietota

lielāka daļa no valdes rīcībā piešķirtiem līdzekļiem. Šais gados, t. i. 1919./20.,
1920./21. un 1921./22. budžeta gadā uzcēla 37 lielākus tiltus, 1268,0 m kop-

garumā* un izlaboja 74 tiltus, 3130 m kopgarumā. Starp citiem tiltiem šai laikā

saveda kārtībā, gan tikai ar koka iebūvēm, 750 m garo, kara laikā saspridzi-
nāto veco dzelzs tiltu pār Daugavu Rīgā. Tikai sākot ar 1922. gadu, kad valsts

saimnieciskā dzīve jau bija ievirzījusies normālākā gaitā, arī Šoseju un zemes

ceļu valdei varēja atlicināt lielākas sumas zemes ceļu tīkla izkopšanai. Tā

1922. gada vasarā tiek izdarīti pirmie šoseju sliktāko vietu kapitālā remonta

darbi Rīgas-Jelgavas šosejā, pastiprinot nodilušo un grambaino šosejas segu ar
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jaunu šķembu uzbērumu. Tai pašā gadā arī izbūvēja no jauna pirmo šosejas
gabalu — Liepājas-Šķēdes šosejas turpinājumu 1,6 km garumā. Sākot ar šo

gadu, augot Šoseju un zemes ceļu valdes izdevumu budžetam, aug arī ceļu izbūvei

atvēlēto kreditu sumas un jaunbūvēto un remontēto šoseju, bruģu, zemes ceļu
un tiltu skaits. Pavisam no 1922./23. līdz 1928./29. b. g. izbūvēts un remon-

tēts šāds šoseju un bruģu daudzums: uzbūvētas šķembu šosejas 142,67 km

garumā, tāpat akmeņu bruģi 27,33 km un kapitāli remontētas šķembu šosejas
348,42 km.

Ar šo līdz 1928. g. savesti kārtībā kara laikā sabojātie un izbrauktie vecie

šoseju gabali, likvidējot tādā kārtā galīgi kara sekas uz pastāvošām šosejām.
Pēdējā laikā, automobiļu kustībai strauji pieaugot, radās vajadzība nostiprināt

šoseju šķembu segas virsmu uz dažām Rīgas apkārtnes līnijām. Šķembu segas
virsmas nostiprināšana ar bitūmenu iesākta 1926. g. vasarā, pārklājot segu ar

šejienes gāzes iestādes darvu jeb ar sprameksu. Virsmas nostiprināšana
1927. g. vasarā izdarīta ap 50 km, bet 1928. g. vasarā jau ap 100 km garumā.
Sakarā ar kustības pieaugšanu paredzēts turpināt šoseju segas virsmas dar-

vošanu vai bitūmenēšanu uz visām šoseju līnijām, kur notiek dzīvāka auto-

mobiļu kustība.

Līdz ar šosejām savesti kārtībā šoseju un bruģu tilti, kā arī tilti, kas

garāki par 10 m, uz klaušu kārtā labojamiem ceļiem. Sākot ar 1923. gadu,

dep-ts līdzšinējo koka tiltu vietā sācis celt pilsētās uz šosejām un lielākās

nozīmes zemes ceļiem pastāvīgus dzelzsbetona tiltus. Pirmie dzelzsbetona tilti:

25 m garais dzelzsbetona velves tilts pār Rūjas upi, Rūjienas pilsētā, un 20 m

garais dzelzsbetona tilts pār Mazo Juglu, uz Lielā Lubānas ceļa.

levērojami paplašināja Šoseju un zemes ceļu dep-ta darbību 1925. g.

februārī Saeimā-pieņemtais jaunais likums par zemes ceļiem. Saskaņā ar šo

likumu vienu no svarīgākām mūsu satiksmes ceļu nozarēm — zemes ceļu pār-
zināšanu — izņēma no pašvaldības iestāžu, apriņķu valžu, kompetences un no-

deva Satiksmes resoram, koncentrējot ar to vienās rokās pārzināšanu par visu

šoseju, bruģu, grants ceļu un māju ceļu tīklu. Sākot ar 1925. g. dep-ts pielicis
visas pūles, lai cik iespējams drīz ievadītu normālā gaitā mūsu grants ceļu

labošanu, kas kara laikā un arī pirmajos pēckara gados tikpat kā bija ap-

stājusies. Dep-ts ievedis zemes ceļu klasifikāciju šķirās, nokārtojis pareizu

ceļu klaušu sadalīšanu starp labotājiem, samērā ar viņu nekustamu īpašumu

vērtību, pārmērījis kilometros visus II šķiras un pa daļai 111 šķiras ceļus un

uzstādījis uz pārmērītām ceļu līnijām kilometru un ceļu rādītāju stabus.

Bez likumā noteiktiem pienākumiem Šoseju un zemes ceļu dep-ts izsniedz,
sākot ar 1926.g., pagastiem bez maksas dzelzsbetona caurules caurteku būvēm

uz klaušu kārtā labojamiem ceļiem, satrūdējušo koka tiltiņu vietā un rūpējas
par bezmaksas grants piegādāšanu pa dzelzceļu ziemā tiem pagastiem, kur

ceļu labošanai noderīgā grants uz vietas nav atrodama. Līdz 1928. g. 1. aprīlim

izsniegti 14.848 caurules caurteku būvēm un izvests 1925., 1926. un 1927. g.

ziemā pavisam ap 200.000 kub. m grants. t

Par dep-ta darbības lielo pieaugumu visā pastāvēšanas laikā liecina

dep-ta izdevumu budžeta pieaugums no Ls 60.000,— 1919./20. b. g. līdz

Ls 6.875.883,— 1928./29. b. g. Paralēli izdevumu budžeta pieaugumam, lai

gan tālu ne tik strauji, notiek arī darbinieku skaita pieaugums. 1921./22. budž.

gadā departamenta darbinieku skaits ir 342 personas, bet 1928. 29. b. g. — 375

personas.
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Departamenta pārziņā esošo zemes ce]u tīkls 1928. g. 1. jūlijā pēc šķirām

sadalījās šādi:

IV šķiras ceļi netiek reģistrēti, bet viņu skaitu var pieņemt ap 11.000 km.

Visus I šķ. ceļus labo un uztur valsts. Bez tam no II un 111 šķ. ceļiem valsts uz

valsts mežu rēķinu labo 1168 km. Valsts pārziņā atrodas arī uz II šķ. ceļiem
512 tilti 15762,9 m kopgarumā.

Lai gan zemes ceļu stāvokļa uzlabošana pēc 1925. g. likuma bija nenolie-

dzama, tomēr ceļu labošanas problēma ar to vēl tālu nebija atrisināta, jo dzīve

pierādīja, kā uzkraut zemes ceļu labošanas nastas lielāko daļu zemturiem ir

netaisni, un ka zemturiem nest šo nastu nav pa spēkam. Kā zemes ceļu labotāji,
tā valdības un Saeimas aprindas nāca pie pārliecības, ka valstij vēl vairāk ievē-

rojamos apmēros nekā līdz šim jāņem dalība zemes ceļu tīkla izlabošanā un iz-

būvē, pakāpeniski pārņemot valsts pārziņā visus II šķiras ceļus. levērojot to,
Saeimā samērā ātri pieņem 1928. gada pavasarī zemes ceļu likuma grozījumus,
kas jo ievērojamā kārtā palielina valsts pienākumus zemes ceļu tīkla uzturē-

šanā. Šis likums, kas stāsies spēkā 1929. gada 1. aprīlī, ievērojami paplašinās
Šoseju un zemes ceļu departamenta darbību, nododot dep-ta pārziņā bez jau
esošiem ceļiem pirmos 2 gados vien ap 5000 km zemes ceļu un nākošos gados
ikgadus ne mazāk par 500 km.

I šķ. ceļi šosēti
. .

bruģēti .
690,3

168,3

km

1341,5 km

garantēti
II šk. ceļi II a šk.

.

II b šķ.
.

482,9
5173

8896

i

) 14069
„

II šķ. ceļi 9602
„

KoKopāā 25012,5 km.
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8. Tieslietu ministrija.

1918. g. 18. novembrī Tautas Padome nodibināja Latvijas Pagaidu Val-

dību un vienam šīs Pagaidu valdības loceklim — P. Juraševskim — uzdeva

tiesu resora vadību un noorganizēšanu. Kā pirmais un svarīgākais šī resora

vadītāja pienākums bija, saskaņā ar 1918. g. 6. decembra pagaidu nolikumu

par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību, pārņemt no okupācijas pārvaldes
visas tiesu iestādes un noorganizēt Latvijā tiesas. Bez tam Tieslietu ministrijai
uzlika par pienākumu kontrolēt katra nekustama īpašuma iegūšanu un ap-

grūtināšanu parādiem, nolūkā neatļaut nekustamu īpašumu pāreju nevēlamu

personu rokās.

Pirmā laikā, t. i. 1918. gada beigās un tāpat 1919. gada pirmā pusē,
kad Pagaidu Valdība atradās Liepājā, kurp arī pārcēlās Tieslietu ministrija,

ministrijai nebija iespējams attīstīt rosīgāku darbību. Šī iespēja radās

tikai ar Pagaidu Valdības pārcelšanos atpakaļ uz Rīgu. No šī laika arī strauji
sāk attīstīties ministrijas darbība.

Uzsākot 1919. gada jūlijā darbību ar trim darbiniekiem, to skaits tā

paša gada beigās sniedzās līdz 26 darbiniekiem un nākošā gadā līdz 55 darbi-

niekiem. Likti jau stingri pamati ministrijas departamentam, sadalot to

trīs nodaļās, un paralēli nodibināta juriskonsultācija, kas jau rosīgi izstrādā

jaunajai valstij vajadzīgos likumprojektus. Ar 1920.g. 25. oktobra noteikumiem

nodibina Tieslietu ministrijā kodifikācijas nodaļu likumu kārtošanas no-

daļas vietā, kas līdz tam pastāvēja pie Valsts Kanclejas, un ministrijas darbība

vēl vairāk paplašinājās. Blakus jaunu likumu projektu izstrādāšanai un tiesu

iestāžu noorganizēšanai, kas tiek rosīgi turpināta, no šī gada plaši sāk attīstīties

arī ministrijas nekustamu īpašumu atsavināšanas nodaļa, kas, saskaņā ar

1918. g. 19. decembra noteikumiem par nekustamu īpašumu atsavināšanu

un apgrūtināšanu ar parādiem un vēlākiem šo noteikumu pārgrozījumiem,
izdod atļaujas nekustamu īpašumu iegūšanai.

Pakāpeniski pieaugot darbinieku skaitam, jūtama nepieciešamība pēc
plašākām telpām, un tādēļ 1922. gada martā ministrija pāriet uz jaun-
iegūto, savām vajadzībām sakārtoto namu Antonijas ielā N° 6, atbrīvojot
savas līdzšinējās telpas Brīvības bulvārī N° 10 (Senāta namā) Tiesu Palātas

vajadzībām. Arī nākošos gados, kaut gan ar samazinātu darbinieku skaitu,

ministrijas darbība neatslābst, un tagad var uzskatīt tiesas par pilnīgi noorga-

nizētām.



Ar 1927. g. novembri pie ministrijas pastāv arī kooperātīvu revīzijas
padome. No 1926. g. 1. aprīļa kodifikācijas nodaļa pievienota Saeimai, un

š. g. 1. aprīlī ministrijas juriskonsultācija nodota departamenta direktora

vadībā, ar ko darbinieku skaits samazinājies līdz 34 darbiniekiem.

Senāts.

Ar 1918.g. 14.decembra Pagaidu „Valdības Vēstneša" 1. numurā publicēto

„Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību" tika likts pamats

Latvijas augstākās tiesas — Latvijas Senāta — nodibināšanai. Pēc šī likuma

Senāts sadalās civīl-, krimināl- un administrātīvā nodaļā, pretēji bij. Krievijas
Senāta sadalījumam, kur bez minētām trim nodaļām pastāvēja vēl četras no-

daļas. Ar Senāta atzīšanu par vienīgo kasācijas instanci Senāta kompetence,
salīdzinot ar Krievijas Senātu, tika lielā mērā paplašināta.

Senāts savu darbību uzsāka 1918. g. 19. decembrī. Kā pirmie senātori

minami: K. Valters, K. Ozoliņš, M. Gobiņš, A. Loebers, V. Zāmuels un J. Grau-

diņš. Tā kā sākumā senātoru skaits nebija pietiekošs, lai radītu patstāvīgus
departamenta sastāvus, tad katrai departamenta sēdei ievēlēja sastāvus at-

sevišķi. Tāpat nebija nedz virsprokurātūras, nedz kanclejas darbinieku.

1919. g. 19. decembrī ievēlēja no senātoru vidus par virsprokuroru V. Zāmuelu

un uzaicināja 2 virssekretārus. 1921. g. rudenī papildināja senātoru skaitu ar

trim locekļiem, lai katrs departaments varētu noturēt sēdes ar patstāvīgu
sastāvu. 1920. g. 3. jūlijā par priekšsēdētāju kopējām rīcības un tiesas

sēdēm ievēl senātoru Valteri. Līdz tam laikam apvienoto sapulču priekšsēdētāja
pienākumus izpildīja tā departamenta priekšsēdētājs, no kura departamenta
nāca lieta, vai uz kuru attiecās izspriežamais jautājums.

Virsprokurātūras pilnīgs sastāvs izveidojās ar A. Haritonovska iecel-

šanu par virsprokuroru. Ar virsprokurātūras noorganizēšanu nobeidzās

pirmais Senāta organizācijas posms, iesākās normāla darbība un Senāta tālākā

izveidošana.

Lietu skaitam strauji pieaugot, 1928. g. tika iecelti pēdējie budžetā pa-
redzētie senātori. Senātā tagad darbojas: 12 senātori, virsprokurors, 2 virs-

prokurora biedri, 3 virssekretāri ar attiecīgu kanclejas darbinieku štatu.

Senātam savā pirmā darbības (10 g.) posmā nācās pārvarēt lielas grū-
tības. Vispirms aizrādāms uz to, ka Latvijas Senātam nav iespējams speciali-
zēties tādā mērā, kā tas bija Krievijas senātā, kur, kā augšā atzīmēts, bez

diviem kasācijas departamentiem pastāvēja vēl citi departamenti. Krievijas
senātā piemēram civīlā departamentā daži senātori izsprieda lietas, kurām bija
sakars ar Baltijas likumu 111 sējumu, daži izsprieda dzelzceļu lietas, citi tur-

pretim speciālizējās Xsēj. Krievijas lik. kop. v. 1.1. Latvijas Senātā turpretim,

ievērojot senātoru mazo skaitu, Visiem vienoti jāiedziļinās visu nozaru lietās.

Sakarā ar karu un revolūciju notikušas lielas pārmaiņas sabiedriskā

dzīvē, kam likumdošana nav paspējusi izsekot līdzi. Ir daudz vecu likumu,

kas neatbilst tagadējās dzīves prasībām, kas nav pilnā merā piemērojami,
bet jauni likumi vēl nav izdoti vai arī nav saskaņoti ar veciem likumiem. Senāta

darbību apgrūtina arī tas, ka izdoti daudzi likumi, kuros nav norādījumu uz to,
kādus vecos likumus jaunais likums groza, atceļ vai papildina.
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Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra likums par agrāko Krievijas likumu

spēkā atstāšanu Latvijā, kas nosaka, ka ~visi agrākie Krievijas likumi, ciktāl

tie nav atcelti ar jauniem likumiem un nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai",
nedod tiesai kritēriju, ar ko bez tālāku slēdzienu taisīšanas varētu atšķirt

spēkā esošo likumu no atceltā.

Kā pati Latvijas valsts, tā viss administrātīvais aparāts ir dibināti

no jauna, kāpēc valsts ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem nebija pietiekošu

piedzīvojumu darbības ievirzīšanai normālās sliedēs. Senāta administrātīvajam

departamentam kā augstākajai iestādei šeit piekrīt rēgulātora loma.

Senāta kriminālam kasācijas departamentam savkārt bija jāveic grūts
uzdevums — spēkā esošo bij. Krievijas 1903. g. sodu likumu piemērošana

Latvijas demokrātiskās valsts iekārtai.

Saskaņā ar 1922. g. ~noteikumiem par tiesu iekārtu un civīl- un krimināl-

procesa likumu dažu pantu grozīšanu" — disciplīnārlietu izšķiršanai par tiesu

resora amatu personām — nodibinājās augstākā disciplīnārtiesa, par kuras

priekšsēdētāju iecēla senātoru M. Gobiņu.

Kā no augšā minētā redzams, ar visām grūtībām, ko nācās pārvarēt,
Senāts savā pastāvēšanas laikā ir veicis nopietnu un lielu darbu.

Latvijas tiesas.

Redzot mūsu tiesas tagadējā intensīvā darbā, kas norit normālos no-

kārtotos apstākļos, un dzirdot par mūsu tiesu orgānu darbību visumā lab-

vēlīgu novērtējumu, liekas, ka tas citādi nemaz nevarētu būt, un pamazām
aizmirstas mūsu valsts tapšanas pirmie gadi, kas prasīja tik daudz pūļu un

pašuzupurēšanās kā pārējo valsts iestāžu, tā arī tiesu noorganizēšanas un iz-

viedošanas darbā. Ja arī forma, pēc kuras iekārtots tiesu iestāžu aparāts,
ar maziem izņēmumiem ir pārņemta no agrākās Krievijas, tomēr iekšējais

saturs, kas ieliets šinī vecajā formā, ir nacionāli jauns, jo pirmie tiesu darbi-

nieki nāca galvenā kārtā no advokātūras aprindām, kas agrāk tiesās nebija
strādājuši, un kas, trūkstot agrākai rutīnai, bija spiesti savā darbībā vadīties

no agrākiem personīgiem novērojumiem un nedaudzu kolēģu — agrāko krievu

tiesu iestāžu darbinieku — praktiskiem padomiem un aizrādījumiem, tādā

kārtā meklējot un pēc saviem spēkiem arī atrodot īstos ceļus, pa kuriem
ievadīt jauno Latvijas tiesu pareizā virzienā un nostiprināt tai to autoritāti,

kāda nepieciešama vispārīgi katrai tiesai, lai tā varētu sekmīgi veikt savu

augsto un atbildīgo uzdevumu valsts iekārtas noteiktās robežās un baudītu

vajadzīgo uzticību visā sabiedrībā.

Kad 1918. g. 18. novembrī izsludināja neatkarīgo Latvijas valsti, organi-
zātoriskā darbabija tik daudz,ka grūti bijapateikt, no kura gala tad būtu sākams.

Faktiskais spēks atradās vācu okupācijas varas rokās, bet austrumos draudēja
briesmas no naidīgā kaimiņa — Padomju Krievijas. Tādos apstākļos, kad

visa uzmanība bija jāpievērš jauniegūto brīvību aizsargāšanai un nostiprinā-

šanai, būtu varējis arī neatlikt laika domāt par tiesām. Tiesiska valsts

tomēr bez tiesām pastāvēt nevar. Bez tam cietumi bija pilni okupācijas varas

notiesāto un tādu, kas gaidīja vēl uz tiesas spriedumu, kamdēļ 1918. g. 6. de-

cembrī Tautas Padome pieņem likumu par Latvijas tiesām, kurā īsās tēzēs

nosprauž tiesu iekārtas un turpmākās darbības pamatlīnijas, atstājot organi-
zēšanas darbu mūsu praktisko juristu saimei.
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Agrākās Krievijas tieslietu resora vadība, kā zināms, stingri raudzījās
uz to, lai toreizējās Baltijas guberņās tiesu amatos neiekļūtu latvieši resp.

igauņi; arī vāciešus tiesu amatos varēja uz pirkstiem saskaitīt. Ja kāds

latvju jurists vēlējās iestāties tieslietu resorā, tad viņš varēja būt pārliecināts,
ka savas tautas vidū viņš dabūs nokalpot tikai savus kandidāta gadus, visa

tālākā karjēra turpretim varēja norisināties tikai dziļajā Krievijā, galvenā
kārtā aiz Volgas vai uz ziemeļiem no Ladogas ezera. Aiz šiem iemesliem

latvju juristiem domas par tiesu amatiem bija jāatmet un jāiestājas advokātūrā.

Ar to arī izskaidrojams tas, ka 1918. g. decembra vidū Rīgā sasauktā juristu
sapulce ar retiem izņēmumiem sastāvēja tikai no advokātiem. Šīs sapulces
uzdevums bija ļoti grūts un ārkārtīgi svarīgs: vajadzēja atrast cilvēkus ar at-

tiecīgām spējām un stipri lielu drosmi uzņemties tādus amatus, kādus viņi
līdz tam nebija vēl pildījuši un kādiem viņiem trūka arī iepriekšējā saga-

tavošanās parastā dienesta gaitā. Pie tam nav jāaizmirst, ka apliekami uz

reizi bija visu tiesu iestāžu amati no zemākiem līdz visaugstākiem. Tomēr,
kas parastā dzīvē liekas neiespējams, ārkārtīgos apstākļos dabū pavisam
citu nokrāsu. Visos sapulces dalībniekos valdīja vienprātīga pārliecība, ka

tiesu nodibināšana ir mūsu jaunās valsts nepieciešamības jautājums, ka no

šo pienākumu uzņemšanās nedrīkst atrunāties aiz personīgām interesēm vai

drosmes trūkuma, ka visiem jāķeras pie šī kopīgā darba ar stingru gribu un

drošu paļāvību uz saviem spēkiem, vai tas būs materiāli izdevīgi, vai ne.

Un ka palikt advokātūrā būs materiālā ziņā nesalīdzināmi izdevīgāki, tas

taču nevienam nebija noslēpums, bet pārdzīvojamā jaunradīšanas laikmeta

sajūsmā šis jautājums nemaz nepacēlās. Lielā kolēģiālā vienprātībā tika

sadalīti pirmā laikā nepieciešamie amati, un nevienam nenāca prātā kaut

kādā ziņā pret to protestēt. Šo amatu sadalījumu Ministru Kabinets bez

kādām ierunām apstiprināja. Tādā kārtā jau priekš Ziemassvētkiem bija
nodibināta Rīgas Apgabaltiesa, Tiesu Palāta un Senāts. Tai pašā decembra
mēnesī noorganizēja Apgabaltiesas arī Jelgavā un Liepājā, bet Latgales
Apgabaltiesu — tikai 1919. g. septembrī, pie tam Rīgā, jo kara apstākļi pilnīgi
paralizēja kārtīgu tiesas darbību Latgalē. Tā kā dažādās tiesu iestādes aiz

kara apstākļiem un okupācijas varām izcēlās pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi
viena no otras, dažādos laikos un apstākļos, kā arī pārdzīvoja katra savus

īpatnējus pārbaudījuma brīžus, tad apskatīsim gluži īsi katras tiesu iestādes

nodibināšanos un tālāko attīstību atsevišķi.

No apgabaltiesām samērā mazāk traucējumu savā darbībā bija jāizbauda
Rīgas Apgabaltiesai, kaut gan Rīga apmēram piecus mēnešus atradās lielinieku

varā, bet totiesu atkal ar savu centrālo sēdekli bija pasargāta no tālākiem

pārsteigumiem un sarežģījumiem, ja tais neieskaita Bermonta uzbrukumu

Rīgai 1919. g. oktobrī, pa kuru laiku tiesu darbinieki ieradās darbā, kaut ari

Apgabaltiesas nams ir eksponētā stāvoklī un atradās Bermonta šāvienu

līnijā, bet kritiskos brīžos noturot rīcības sēdes privātdzīvokļos.

Rīgas Apgabaltiesas darbība apņem visu Vidzemi un Rīgas pilsētu, kam-

dēļ personālā ziņā viņa ir vislielākā tiesu iestāde Latvijā. Kaut gan augstāk
minētā juristu sapulce Rīgā bija diezgan kupli apmeklēta, tomēr jāņem vērā,
ka vēl samērā tikai neliela daļa latvju juristu bija atgriezusies Latvijā, un

pie tam Rīgas juristiem bija jāuzņemas arī centrālo tiesu iestāžu noorganizē-
šana. Tāpēc Rīgas Apgabaltiesas organizēšanās bija saistīta ar ievērojamām
grūtībām, jo varēja savākt tikai šādu nelielu tiesas sastāvu: 10 apgabaltiesas
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locekļus, 11 miertiesnešus un 6 izmeklēšanas tiesnešus, pie kam prokuratūra
pastāvēja tikai no 4 personām. Jaunās tiesas pirmais darbs bija iestāžu,
lietu un citu piederumu pārņemšana no okupācijas varas iestādēm. Tas no-

risinājās diezgan gausi, jo minētās iestādes šai ziņā nebūt neizrādīja draudzīgu
pretimnākšanu. Tālāk, grūtības radīja arī telpu jautājums, jo visām tiesu

iestādēm (neizņemot arī pašu Tieslietu ministriju) bija jāmitinās tagadējā Se-

nāta namā. Bet kad pirmās grūtības bija pārvarētas un jau varēja uzsākt darbu,
tad piepēši iejaucās sveša roka un gandrīz pilnīgi izārdīja visu padarīto darbu;
tā bija lielinieku vara, kas, kā zināms, plosījās Rīgā līdz 1919. g. maija beigām, ļ
Tiesas jaunorganizēšanās sākās tikai pēc tam, kad Rīgā bija atgriezušies uz

Liepāju izbraukušie tiesu darbinieki, starp tiem arī Apgabaltiesas priekšsēdē-

tājs Fr. Gailītis. Šis jaunais organizēšanās darbs gāja gan lēni, bet tomēr

droši uz priekšu. Pirmajā Apgabaltiesas sastāvā gan sastopam vēl tikai 8 ties-

nešus (ieskaitot priekšsēdētāju), bet pieaugot darbam, pieaug arī tiesnešu

un citu tiesas darbinieku skaits, pie kam jauni darbinieki allaž nāk klāt tikai

pēc tam, kad ir acīmredzami izrādījies, ka darba nasta līdzšinējiem jau kļuvusi

nepanesama. Visus šos gadus var apzīmēt par nepārtrauktas augšanas un

veidošanās gadiem, un cik strauji šie procesi norisinājušies, par to var spriest,
salīdzinot augšā minēto Rīgas Apgabaltiesas pirmo sastāvu ar tagadējo:

apgabaltiesnešu 37, miertiesnešu 31, izmeklēšanas tiesnešu 21, pārējo tiesu

darbinieku 320, kopā — 409 personas pret piem. 112 personām 1920. g. sākumā.

Kā traucējums visā šai laikā uzskatāma biežā tiesnešu maiņa sakarā ar to,

ka no tiesneša amata, kā samērā vāji atalgota, juristi labprāt atrāvās, jo Rīgā,
kā visas mūsu valsts dzīves centrā, nodrošināt sev labāku materiālu stāvokli

daudz vairāk iespējas un izredzes nekā provinces pilsētās. Šo desmit gadu
laikā no Rīgas Apgabaltiesas izstājušies un pārgājuši citā arodā 30 tiesneši.

Tā kā šī izstāšanās notika galvenā kārtā pirmajos gados, kad tiesas sastāvs jau
tā bija nepilnīgs, tad palikušie tiesneši aiz darba pārpilnības dažbrīd nonāca

patiesā bezizejas stāvoklī. Apstājoties pie līdz šim noietā ceļa posma un metot

skatu atpakaļ, tomēr ar prieku jāliecina, ka tiesas darbība ir noritējusi bez

sevišķiem lielākiem traucējumiem. Arī personālā ziņā uz priekšu izredzes

labākas, jo notecējušā gadu desmitā mūsu tiesas paspējušas izaudzināt pie-
tiekoši daudz jaunu juristu, kas vajadzības gadījumā varēs papildināt veco

tiesnešu rindas.

Par Jelgavas Apgabaltiesas dibināšanas dienu jāuzskata 1918. g. 10. de-

cembris, kad ar Pagaidu Valdības rīkojumiem iecelti pirmie tiesneši un proku-
rors. Tā tad Jelgavas Apgabaltiesa chronoloģiskā kārtībā ir pirmā tiesu

iestāde Latvijā. Laikā līdz 1919. g. 10. janvārim, kad Jelgavā ienāca lielinieki,

Apgabaltiesu vadīja tiesnesis Fr. Vesmanis. Tai pašā 1918. g. decembrī iecelti

pirmie miertiesneši — Jelgavas pilsētā, Jelgavas apriņķī, Bauskā, Tukumā

un Talsos (Talsu apriņķis pievienots Jelgavas Apgabaltiesas rajonam tikai

1919. g. 9. augustā), kā arī izmeklēšanas tiesneši Jelgavas pilsētā un Jelgavas

apriņķī. To niecīgo darbību, kas bija iespējama pirmajā mēnesī, pārtrauca
ienākušie lielinieki.

Tūliņ otrā dienā pēc lielinieku izdzīšanas no Jelgavas, 1919. g. 24. martā,

salasījās uz vietas palikušie darbinieki, ieņēma agrākās miertiesnešu sapulces
namu un atjaunoja darbību uz agrākiem pamatiem. Vadību uzņēmās vecākais

tiesnesis 0. Osten-Sakens, jo Fr. Vesmanis pārgāja advokātūrā. Līdz 1919. g.

jūlijam, noteiktiem sakariem ar centrālo valdību neesot, Apgabaltiesai nācās
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izdarīt pašai dažādu centram piekrītošu rīcību pagaidām, līdz apstiprināšanai
centrā. Tā piem. iecelti daži izmeklēšanas tiesneši, notāri, tiesamatu kandi-

dāti, pirmajā mēnesī Apgabaltiesa pat rīkojās par promesošo prokuroru, starp

citu, ierīkojot arestnamu. Ar Pagaidu Valdības atgriešanos Rīgā darbība ie-

virzījās mierīgā gultnē, bet jau oktobrī sakarus ar centru atkal pārtrauca ber-

montieši. Tomēr arī pa viņu jauno okupācijas laiku tiesu iestādes un amat-

personas gandrīz netraucēti turpināja savu parasto darbību.

Tā mēs redzam, ka Jelgavas Apgabaltiesai nācās strādāt daudz grū-
tākos apstākļos, un tikai ar tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu un prokurora

stingrajiem raksturiem un augsto pienākumu apziņu uz tiesas darbību ne-

atstāja nekādu nelabvēlīgu iespaidu ne 16. aprīļa pučs, ne bermontiešu oku-

pācija, kaut arī bija ļoti nepilnīga informācija un sakaru trūkums ar cen-

trālām iestādēm. Okupācijai izbeidzoties, varēja ar mieru nodoties kārtīgam
darbam un iestāžu noorganizēšanai. Uz 1919. gada beigām izmeklēšanas

un miertiesneši strādāja jau visos apriņķos, izņemot Ilūkstes apriņķi, kura

lielākā daļa vēl atradās svešā varā. Pieaugot darbam, paplašinājās arī

Apgabaltiesa, tā ka, kaut gan bija pārbūvēts un nodots miertiesnešu un

izmeklēšanas tiesnešu kamerām arī bijušais arestnams, apelācijas nodaļu
vajadzēja novietot citā namā. Vēl šobrīd Jelgavas tiesu iestādes izkaisītas

pa 4 atsevišķiem namiem, un tikai bermontiešu demolētās Jelgavas pils
atjaunošana un izbūve sola darīt galu šim neciešamam stāvoklim. Ja arī

iepriekšējo izmeklējumu skaits pastāvīgi gāja mazumā, kamdēļ ar laiku bija
iespējams izmeklēšanas iecirkņu skaitu pamazināt, tomēr lietu skaits mier-

tiesnešu iecirkņos izrāda neapturamu tendenci uz pieaugumu, kamdēļ arī

nezūd no dienas kārtības jautājums par jaunu miertiesnešu nodibināšanu un

darbinieku skaita pavairošanu. Pēdējais sakāms arī par pašu Apgabaltiesu.
Tiesnešu skaits (12) piemērots 1922. g. stāvoklim, bet lietu skaits pieaudzis
gandrīz līdz divkārtīgam apmēram.

Kā beidzamais organizēšanas posms 1928. g. 1. martā norisinājās Ilūkstes

apriņķa atvienošana no Jelgavas Apgabaltiesas rajona un Ventspils apriņķa
pievienošana šim rajonam.

Par Latvijas valsts proklamēšanu Liepājā bija diezgan nenoteiktas ziņas,
bet Tautas Padomes 1918. g. 6. decembra likums par Latvijas tiesām nebija
nemaz pazīstams. 9. decembrī valdības pilnvarnieks A. Kuršinskis iecēla

komisiju tiesu un cietumu pārņemšanai no okupācijas varas, un otrā dienā

komisija savu uzdevumu izpildīja. Tad 19. decembrī ieradās Liepājā tieslietu

ministrs P. Juraševskis un sasauca juristu sapulci apspriedei par tiesas nodibi-

nāšanu. Izraudzītos tiesnešu kandidātus, starp citiem priekšsēdētāju K. Zum-

bergu un prokuroru Borkovski, Pagaidu Valdība 21. decembrī iecēla amatos.

Pēc tam Apgabaltiesa noorganizēja kanclejas un izraudzījās mier- un izmeklē-

šanas tiesnešu vietas izpildītājus. Jau 1919. g. janvāra sākumā varēja no-

turēt pirmo tiesas sēdi, uz ko spieda tas apstāklis, ka cietumi bija pilni ar

arestantiem, kurus tur bija ieslodzījusi okupācijas vara. Pēc kāda mēneša

sastādījās īpaša civīlnodaļa nel. A. Sīmaņa (vēlākā senātora) vadībā, tomēr

civillietu, tāpat kā citās tiesās, sākumā bija ļoti maz.

Lai gan Pagaidu Valdība pārnāca uz Liepāju, policija palika arī

turpmāk okupācijas varas rokās. Tā kā šī policija pieprasīja tiesas rīko-

jumus rakstīt vācu valodā, ko tiesa atrada par nepielaižamu, cēlās traucējumi
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šai ziņā. Tamdēļ uz priekšsēdētāja lūgumu iecēla latviešu policiju tiesas

rīkojumu izpildīšanai. Tā radās Liepājā pirmā Latvijas policija, kas it

dabiski vajadzīgā brīdī pārņēma arī vispārīgos policijas pienākumus.

Citādi Liepājas tiesu iestāžu darbība ritēja mierīgi, jo Liepāja laimīgi
tika pasargāta no lielinieku iebrukuma. Totiesu zināms pārbaudījuma brīdis

iestājās ar 1919. g. 16. aprīļa puču, kas visasāki izpaudās Liepājā, kā ap-

vērsuma izdarīšanas vietā. Kad otrā rītā ieradās uz darbu tiesu darbinieki,

izrādījās, ka visu Apgabaltiesas ēku bija ieņēmis landesvēra karaspēks. Dežu-

rējošais virsnieks paskaidroja priekšsēdētājam, ka tiesas darbību viņi netrau-

cēšot, lai tiesa strādājot, uz ko priekšsēdētājs atbildēja, ka zem bajonetēm
tiesa nestrādās, un uzaicināja karaspēka daļas atstāt telpas. Tā kā kara-
vīri telpas neatstāja, tiesu darbinieki aizgāja. Dienu pēc tam karaspēks

atstāja tiesas ēku. Citos resoros ierēdņi tai laikā pie darba negāja, tiesa

tomēr ieskatīja, ka tiesas bezdarbība nāktu par ļaunu arestantiem un visai

sabiedrībai, kamdēļ priekšsēdētājs griezās pie ministru prezidenta Ulmaņa,
kas toreiz baudīja patvērumu angļu misijā, ar jautājumu, vai valdība piekristu
tam, ka tiesa turpinātu savu darbību Pagaidu Valdības vārdā, uz ko arī dabūja

piekrišanu. Kad Niedras valdības tieslietu ministrs Sokolovskis atnesa tiesas

nama atslēgas un priekšsēdētāja, prokurora vietas izpildītāja un kasiera klāt-

būtnē atslēdza tiesas kasi, kuras atslēgas kasierim karaspēks bija atņēmis,

izrādījās, ka iztrūkst dažādas naudas sumas un vērtslietas, ko tiesā bija

deponējušas privātpersonas. Vēlāk šīs iztrūkstošās vērtības Niedras valdība

atmaksāja cietušām personām. Vispārīgi jāatzīmē, ka Sokolovskis satiksmē

ar tiesu izturējās ļoti korekti un netraucēja ar savu iemaisīšanos tiesas darbību,
bet to, kā varēdams, veicināja, piegādājot Apgabaltiesai naudas līdzekļus un

uzturu cietumam. Kā apbēdinošs tomēr mūsu tiesu vēsturē fakts uzskatāms

tas, ka pirmais Apgabaltiesas prokurors Borkovskis atrada par iespējamu
atstāt savu amatu un ņemt savās rokās apvērsuma vadības grožus.

Turpmākā darbība ritēja bez kādiem sarežģījumiem. Tā kā no Liepājas
tiesu apgabala lielinieki bija ieņēmuši Ventspils un Kuldīgas apriņķi, tad minē-

tos apriņķos tiesas darbību varēja iesākt tikai pēc to atsvabināšanas no lieli-

nieku varas.

Pa bermontiādes laiku Liepājai, tāpat kā Jelgavai, bija pārtraukti sakari

ar centru, un tamdēļ arī Liepājas Apgabaltiesai daudzos gadījumos bija jārīko-

jas pašai uz savu roku, nesazinoties ar centrālām iestādēm. Viss tomēr no-

kārtojās pilnīgā kārtībā. Liepājas tiesu apgabals bija vismazākais, un ar

Ventspils apriņķa pievienošanu Jelgavas tiesu apgabalam tas vēl vairāk sa-

mazinājies. Visos pēdējos gados darbība noritējusi pilnīgi normālā kārtībā.

Kā izcils nopelns atzīmējama Kuldīgas un Ventspils zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka Andersona rīcība, kas ar saviem līdzekļiem un spēkiem ir

viens pats pārvedis mājās uz Krieviju evakuētās minētās nodaļas grāmatas
un sargājis tās Krievijā, ar ko bija novērsts ārkārtīgs sajukums šī apgabala
hipotēkārā sistēmā.

Latgales Apgabaltiesu nodibināja tikai 1919. g. 15. septembrī un pie
tam Rīgā, jo lielākā daļa no viņas tagadējās teritorijas atradās vēl lielinieku

rokās. Tiesas darbinieku skaits 1919. gadā bija ļoti niecīgs un proti: priekš-
sēdētājs, prokurora v. i., divi miertiesneši un divi izmeklēšanas tiesneši. Pirmā

Latgales Apgabaltiesas sēde notikusi 1919. g. 17. decembrī, pieaicinot Rīgas
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Apgabaltiesas tiesnešus. Tikai 1920. gadu, kad visa Latgale bija atsvabināta

no lieliniekiem, var uzskatīt par Latgales Apgabaltiesas un viņai padoto tiesu

iestāžu noorganizēšanas gadu. 1920. gada beigās jau bijuši apgabaltiesā
7 tiesneši, ieskaitot priekšsēdētāju, 12 miertiesneši un 9 izmeklēšanas tiesneši.

1921. g. janvārī Apgabaltiesa pārcēlās uz Daugavpili, kur pilsētas pašvaldība

ierādīja telpas bez atlīdzības lietošanā 12 gadiem. Svinīgs darbības atklā-

šanas akts notika 1921. g. 30. janvārī. Tiesas darbam pieaugot, radās

nepieciešamība meklēt plašākas un vairāk piemērotas telpas, un 1926. g.
decembrī Apgabaltiesa pārgāja pati savā namā.

Latgales Apgabaltiesa pēc savas darbības plašuma stāv otrā vietā pēc
Rīgas Ar 1928. g. 1. martu viņai ir padots tiesas ziņā arī Ilūkstes apriņķis,
ar ko darbība vēl vairāk paplašinājusies. Visus šos gadus pastāvēja grūtības
tiesas darbinieku komplektēšanā, jo tie ne labprāt vēlējās iet kā uz pašu
Daugavpili, tā arī uz provinces iecirkņiem dažādu dzīves neērtību dēļ un tam-

dēļ, pabijuši tur zināmu laiku, centās pēc pārcelšanas uz citiem tiesu apgaba-
liem, sevišķi uz Rīgu. Šādas biežas tiesnešu maiņas stipri traucēja kārtīgu
tiesas darbību. Pēdējos gados stāvoklis tomēr mainījies uz labo pusi, un šādas

parādības arvienu retāki atgadās.

Jau vairāk gadus nenoiet no dienas kārtības jautājums par Apgabal-
tiesas pārcelšanu uz Rēzekni, lai, atrodoties Latgales centrā, tā būtu pilsoņiem
vieglāki pieejama. Šāda pārcelšana tomēr atduras uz lielām praktiskām

grūtībām un neērtībām, jo Rēzeknē nav tādu telpu, kur varētu novietot ne

tikai tiesu iestādes, bet arī plašo tiesu darbinieku skaitu ar viņu ģimenēm.
Bet ja šādu pārcelšanu gribētu katrā ziņā izdarīt pirms nepieciešamo telpu
izbūves un iekārtošanas, tad droši vien prāvs darbinieku skaits aizietu, un at-

kārtotos atkal agrākie laiki ar to nevēlamām sekām, kad bija jāpieliek tik daudz

pūļu, lai apgādātu Latgales Apgabaltiesu ar vajadzīgiem un arī spējīgiem
tiesu darbiniekiem.

Vispārīgi Latgales Apgabaltiesa veic savu darbu sekmīgi, kaut gan aiz

štata nepilnības tiesneši pārāk smagi apkrauti darbiem un nevar tik ērti iz-

šķirt lietas, kā tas pilsoņu un visas valsts interesēs būtu vēlams. Sevišķi at-

zīmējams šai vietā lielais darbs, ko pastrādājis agrākais vecākais notārs

un tagadējais zemes grāmatu nodaļas priekšnieks Helvichs atjaunojot notariālo

archīvu un pārveidojot hipotēkāriskās sistēmas zemes grāmatu nodaļā.

Tiesu Palāta, kā visu še minēto tiesu iestāžu apelācijas un uzraudzības

iestāde, nodibinājās Rīgā 1918. g. decembrī reizē ar Rīgas Apgabaltiesu. Sa-

karā ar lielinieku iebrukumu daļa tiesnešu aizbrauca uz ārzemēm, bet daļa

palika Rīgā. Bet Liepājas Apgabaltiesa, darbojoties nepārtraukti, bija pa-

spējusi izskatīt līdz 1919. g. aprīlim jau vairākas krimināllietas, no kurām

dažas bija pārsūdzētas uz Tiesu Palātu. Tamdēļ radās vajadzība noorganizēt
Tiesu Palātas darbību pagaidām Liepājā. Tā kā Liepājā neviena tiesneša

nebija, par priekšsēdētāja vietas izpildītāju iecēla zvēr. adv. K. Pauluku un

tiesas sastāvam piekomandēja Rīgas Apgabaltiesas locekļus A. Kviesi un

J. Krūklandu. Tiesas sēdēs ņēma dalību arī viens no Liepājas Apgabaltiesas
locekļiem. Par prokuroru iecēla K. Kvelbergu. Ar Pagaidu Valdības atgrie-
šanos Rīgā pārcēlās uz turieni arī Tiesu Palāta, un no tā laika darbība no-

ritējusi bez traucējumiem. Pirmajos gados spēji pieauga krimināldepartamenta
darbība, jo bija likvidējamas daudzas uzkrājušās lielinieku laika lietas, kā arī

revidējami vācu okupācijas tiesu iestāžu spriedumi. Civillietu turpretim bija
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ļoti maz, jo nebija nodibinājušies vēl normāli dzīves apstākļi, un pie tam šīs

lietas nonāk apelācijas instancē parasti tikai pēc ilgāka laika. Pēdējo gadu
aina ir pretēja: krimināllietu ienāk mazāk, bet totiesu civillietas ienāk veselām

gubām. Lai visas lietas varētu kārtīgi novirzīt, pēc vajadzības tiek pastipri-
nāti vai pavājināti kā krimināl-, tā civīldepartamenta tiesnešu sastāvi. Paš-

laik Tiesu Palātā, ieskaitot priekšsēdētājus, strādā 15 tiesneši, prokurors un

2 prokurora biedri. Pēdējā laikā par gausību sūdzības nedzird.

Beidzot šo īso pārskatu, vēl reiz jāaizrāda, ka tiesu darbinieki visus šos

gadus ir nodevušies savam iemīļotam darbam ar lielu apzinību un pirmajos

gados pat ar sevišķu pašuzupurēšanos, jo tai laikā, kā jau augstāk aizrādīts,
tiesu darbinieku materiālais stāvoklis, salīdzinot ar advokātūras ienākumiem,

bija daudz sliktāks. Jā arī viens otrs, materiālu apstākļu spiests, atstāja tiesu

un pārgāja advokātūrā, tomēr lielais vairums palika savās vietās un ar zināmu

gandarījumu turpināja uzsākto valstisko darbu, redzot, ka viņi, kaut gan
jauni savā arodā un bez ilggadīgiem piedzīvojumiem un tradicijām, tomēr

pēc savas dziļākās iekšējas pārliecības un taisnības sajūtas arī var izspriest
taisnu tiesu, ar to izklīdinot agrākos krievu laikos valdošos uzskatus, ka Latvijā
tiesu spriest var tikai tautai svešie krievu tiesas kungi.

Pēdējos gados, sakarā ar lielākām politiskām prāvām, ir bijuši dzirdami

pārmetumi tiesām par it kā nepareiziem spriedumiem. Tas ir saprotams,
jo tādās lietās, kas saista plašākas sabiedrības uzmanību, par tiesas spriedumu
valdīs dalītas domas gandrīz vienmēr. Tamdēļ tas arī nav uzskatāms par
izšķirošu mērauklu mūsu tiesu darbības novērtēšanā. Lai būtu kā būdams,

Latvijas tiesas turpinās savu darbību līdzšinējā virzienā tai pārliecībā, ka,

sekmīgi paveicot grūto organizēšanās darbu un ievadot tiesu dzīvi normālā

gultnē pagājušā gadu desmitā, viņām arī turpmāk netrūks morāliska spēka

sasniegt lielāku pilnību un izpelnīties atzinību visā tautā, kā vārdā viņas
šo tiesu spriež.

Latgales zemes grāmatu lietas.

Liels darbs tieslietu resoram bija noorganizējot un attīstot Latgales
zemes grāmatu daļu.

Tikai piektajā Latvijas pastāvēšanas gadā Latgales zemes grāmatas (par
Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķi un pilsētām) atveda no bij. Vi-

tebskas apgabaltiesas vecākā notāra archīviem, pie kam apmēram piektā daļa
no tām izrādījās iznīcinātas. Par pārējām Latgales teritorijas daļām zemes

grāmatu materiāli pavisam nav saņemti.

Dzīve tomēr negaidīja — nekustamu mantu atsavināšana notika visu

laiku, bet šie lielā skaitā slēgtie līgumi bez Apgabaltiesas vecākā notāra ap-

stiprinājuma nevarēja nostiprināt ieguvēju īpašuma tiesības, kādēļ vispirms
1923. gada beigās bija jāizdod steidzamības kārtā likuma noteikumi par vecākā

notāra darbības atjaunošanu aktu apstiprināšanas lietās (Lik. krāj. 141), sākot

no 1924. g. 1. februāra.

Šiem noteikumiem sekoja atsevišķs likums par iznīcināto zemes grāmatu
ierakstu atjaunošanu, kāds izdots jau 1924. gadā Satversmes 81. p. kārtībā

24. aprīļa Ministru Kabineta noteikumu veidā un kā likums pieņemts Saeimā

1925. g. 10. martā (Lik. krāj. 42). Tas uzliek šo uzdevumu atsevišķai in-

stancei, kas darbojas pēc civilprocesa noteikumiem — Latgales zemes grāmatu
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atjaunošanas komisijai Latgales Apgabaltiesā, kas 1928. gadā pārdēvēta
par Zemes grāmatu atjaunošanas komisiju vispār, jo tai ar 1926. g. 14. janvāra
Ministru Kabineta noteikumu bija uzdots nokārtot arī zemes grāmatu ie-

rakstus par zemēm, kas pievienotas no Igaunijas un Lietavas. — Zemes grā-
matu sistēmai par labu nāk arī otrās komisijas — Šņoru zemju komisijas —

darbība, jo šai komisijai uzdots, saskaņā ar 1924. g. 20. jūnija likumu, no-

stiprināt zemniekiem formāli uz sādžas vārdu piešķirtās zemes atsevišķiem
mājsaimniekiem un iesūtīt dokumentus pēc piederības koroborēšanai zemes

grāmatās.

Tādā veidā arī Latgalē uz visām nekustamām mantām jau no 1924. g.

bija iespējams saņemt dokumentus ievešanai zemes grāmatās (ja īpašnieki
par to agrāk vēl nebija rūpējušies saskaņā ar 1867. g. 27. jūnija noteikumiem

un not. nol. 181. p.) un atjaunot visas iznīcinātās zemes grāmatu folijas, ja
kāda ieinteresēta persona par to lūdza.

Kaut gan par materiāliem civillikumiem Latgalē vēl palikuši bij.
Krievijas lik. kop. X sēj. 1. d. noteikumi, Rietumlatvijas zemes grāmatu
sistēmas formālā puse pa daļai jau ievesta.

Ar 1923. g. 31. marta likuma 14. pantu Latgalē ievesta šīs sistēmas for-

mālā puse pilnīgi attiecībā uz visām nekustamām mantām, kas savas tiesības

pamato uz agrārreformas likumiem. — 1924. gadā tāda sistēma attiecināta arī

uz Šņoru zemju komisijas izdodamām aktīm; saskaņā ar 1928. g. 6. jūnija
likumu pēc tās bez tam vedamas folijas uz jaunievedamām viensētām, un

beidzot š. g. 12. jūlija Ministru Kabineta noteikumos paredzēta iespēja pār-
vērst arī vecu viensētu folijas uz šo sistēmu (Zemes ierīc. likuma 55. p.).

Nekustamo mantu folijām, kas padotas vēl agrākai (bij. krievu) kre-

postkārtībai, agrākā sistēma tuvināta Rietumlatvijas hipotēku sistēmai.

1926. gadā atcelts gada laiks aktu iesniegšanai vecākam notāram, un

nodokļu aprēķināšana un iekasēšana vairs nenotiek akti apstiprinot,
bet jau akti slēdzot. — 1928. g. janvārī ar Ministru Kabineta noteiku-

miem (Lik. krāj. 5) Latgales notāriālais archīvs pārdēvēts par Latgales zemes

grāmatu nodaļu un visas Latgales zemes grāmatas pārvērstas par publiskām.
Tai pašā laikā ievesti Latgalē privātlikumu 810.—813. panti, pēc kuriem visiem

uzlikts par pienākumu savas nekustamas mantas obligātoriski ievest zemes

grāmatās, pie kam, saskaņā ar 1928. g. 9. jūnija likumu, šī pienākuma neiz-

pildīšana, ja tas bijis atgādināts, sodāma. Tāpat atcelti ar šiem likumiem

novecojusies aizlieguma sistēma un ieķīlāšanas apliecību izsniegšanas kārtība,
un viņu vietā ievestas zemes grāmatu' atzīmes, pēc Rietumlatvijas sistēmas,
tam līdzi izņemti no noilguma visi zemes grāmatās ierakstīti prasījumi, — kādi

jaunievedumi ļoti tuvināja bij. krievu un tagad modernizēto krepostsistēmu

Rietumlatvijas hipotēku sistēmai un ar to pacēla viņu, līdzīgi Rietum-

latvijas sistēmai, uz vienu no augstākām vietām pārējo moderno sistēmu pulkā.

Darbvedības organizācija racionālizēta saskaņā ar paaugstinātiem
jaunlaiku prasījumiem, izlietojot modernus darba paņēmienus. Tā piemēram
ievestas kartotēkas ar pāri par 200.000 alfabētiskā kārtībā sakārtotām kar-

tiņām, kādas dod iespēju ātri atrast attiecīgos ierakstus tā no Vitebskas sa-

ņemtās 17.000 folijās (ievestas 34 gadu laikā), kā arī beidzamo 41 /
2 gadu laikā

jaunierīkotās 40.000 hipotēku vienībās.
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Galvenā Cietumu valde un cietumi.

Priekš kara mūsu cietumi bija sastāvdaļa Krievijas cietumu vispārējā
virknē. leslodzījuma vietas gubernātora vadībā pārvaldīja Kurzemes un

pa daļai Vidzemes un Vitebskas guberņas cietumu inspekcijas, kas bija tikai

Pēterpils centrālās cietumu pārvaldes izpildu orgāni. Rīgas cietumos ievie-

toja arī no Krievijas atsūtītos ieslodzītos, notiesātos spaidu darbos un uz

ieslodzījumu pārmācības namā. Turpretim no mūsu cietumiem uz Krieviju
atkal sūtīja notiesātos par politiskiem noziegumiem, spaidu darbos notiesātos

pēc ieslodzījuma laika izciešanas v. c. Šo Latvijas teritorijā pastāvošo sistēmu

izārdīja, kad izcēlās 1914. g. kapš. Visas Kurzemes ieslodzījuma vietas ieņēma
vācu karaspēks, Vidzemes un Latgales cietumus Krievijas valdība evakuēja

uz Krievijas vidieni. Krievu rokās palikušos cietumos turēja vienīgi īster-

miņa un pārsūtāmos arestētos. Vēlākie notikumi, kā Krievijas revo-

lūcija, atkāpjošais krievu karaspēks, Vidzemes un Latgales okupācija, aiz-

ejošais vācu karaspēks, galīgi dezorganizēja mūsu ieslodzījuma vietas, iznīci-

nāja pēdējo cietumu iekārtu, pilnīgi iztukšoja mantnīcas un izpostīja cietumu

ēkas. Izklīda arī agrākais cietumu personāls, kas sastāvēja pa lielākai daļai
no cittautiešiem. Pēc Latvijas valsts proklamēšanas valdība noorganizēja
cietumu inspekciju pēc bijušo guberņu inspekciju parauga. Minētā inspekcija
paspēja pārņemt tikai Rīgas cietumus, kad jau ienāca lielinieki. 1919. g.

sākumā visi cietumi, izņemot Liepājas, bija lielinieku rokās. Cietumu inspek-
cija izbeidza savu darbību. Kad ar zemes atbrīvošanos bija jāsāk valsts

izbūves darbs un nekavējoties jāorganizē arī tautas garam, demokrātiskiem

principiem un likumiem piemērota sodu izpildu sistēma, tad šī svarīgā uzde-

vuma izpildīšanu cietumu inspekcija nevarēja veikt, kālab nolēma nodibināt

Tieslietu ministrijas sastāvā plašāku orgānu — atsevišķu Galveno cietumu

valdi. Šīs iestādes vadību uzticēja agrākam kādas lielākas Pēterpils ieslo-

dzījuma vietas priekšniekam P. Vanagam, kas par saviem tuvākiem pa-

līgiem izvēlējās dažus vietējos cietumu lietpratējus, noorganizēja tagadējo
cietumu pārvaldi un Latvijas cietumu iekārtu. Jaundibinātā valde no saviem

priekšgājējiem saņēma smagu mantojumu: pusnopostītas cietumu ēkas, pār-

pildītas ieslodzītiem, kuru starpā plosījās dažādas epidēmiskas slimības; tukšas

mantnīcas, personālu, kas nebija piemērots saviem uzdevumiem, un kas strādāja
bez kaut kādas sistēmas. Cietumos bija ievietotas daudzas personas bez

attiecīgiem dokumentiem. Tiesu spriedumu izpildīšanā nebija noteiktas kār-

tības. Valdes pirmais svarīgais uzdevums bija apkarot ieslodzījuma vietās

plosošos tīfa un baku epidēmijas. Rīgas cietumos vien bija vairāk

kā 300 tīfa slimu. Tūliņ sperto enerģisko soļu dēļ epidēmijas drīzi

izbeidzās un vairāk neatkārtojās. Tad valde varēja ķerties pie pārējo darbu

nokārtošanas. Pats grūtākais jautājums bija attiecīgu darbinieku štata sa-

stādīšana, jo visi spējīgākie, noderīgākie vīrieši bija mobilizēti, bet nemobili-

zētie grūtajā cietumu dienestā tai laikā ne labprāt iestājās. Līdz gada beigām
tomēr izdevās sadabūt daudz maz piemērotu cietumu personālu, noorganizēt
vairāk nepieciešamos remontdarbus, sagatavot produktus un materiālus, no-

dibināt cietumu režīmu un ievest noteiktu cietumu pārvaldīšanu un tiesu

spriedumu izpildīšanu. Smags trieciens Kurzemes cietumiem bija Bermonta

uzbrukums. Lai gan šie cietumi atrādās Bermonta karaspēka rokās neilgu

laiku, bermontieši paspēja iztukšot cietumu mantnīcas, izlaist apcietinātos
un izjaukt tikko ievesto kārtību.
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Piegriežot nopietnu vērību cietumu administrācijas darba kvalitātes

pacelšanai, Galvenā cietumu valde sastādīja un izdeva plašas un vispusīgas
darbības instrukcijas; uzraudzības kārtībā vienmēr deva nepieciešamos aiz-

rādījumus; katru gadu izdarīja ap 200 cietumu revīziju; dažādu cietumu dzīves

principiālu jautājumu noskaidrošanai laiku pa laikam sasauca Rīgā cietumu

darbinieku apspriedes, nodibinot tādā kārtā starp cietumu centrālo pārvaldi
un vietējiem darbiniekiem ciešus darba sakarus.

Vispārīgā valsts orientācija uz vakariem neizbēgoši iespaidoja arī

cietumus.

lesāktā cietumu reorganizācija turpināta tādā pat garā, kādā tā notiek

lielākās Vakareiropas valstīs. Mūsu cietumu režīma pamatā likts uzdevums,

pieradināt ieslodzīto pie kārtīgas darba dzīves. Galvenie līdzekli šī mērķa

sasniegšanai ir ieslodzīto nodarbināšana piemērotos darbos, viņu izglītības

paplašināšana un pieradināšana pie kārtības. Līdz ar to, kā vienu no pirmiem
likumdošanas darbiem pēc cietumu instrukcijas sastādīšanas, Galvenā cietumu

valde izstrādāja likumprojektu par ieslodzīto darbu. Šo projektu Saeima 1921.g.
14. jūnijā pieņēma. Patlaban vairāk kā 85% no visu ieslodzīto skaita vienmēr

nodarbināta. Katram darba spējīgam ilgtermiņa ieslodzītam, ienākot cietumā,

jāizvēlas kāds amats un tas jāmācās. lerīkotas darbnīcas: galdniekiem, audē-

jiem, vērpējiem, kalējiem, atslēdzniekiem, kurpniekiem, sedliniekiem, grāmat-

sējējiem, drēbniekiem, dreijātājiem v. c.

Rīgas centrālcietumā ierīkota speciāla amatniecības skola, kurā strādā

divi algoti inženieri, divi pedagogi un inteliģenti no pašu ieslodzīto vidus.

Paralēli teorētiskai apmācībai iet praktiski darbi darbnīcās instruktoru un meistaru

vadībā. Cietuma amatniecības skola, lai gan vēl nav galīgi izveidota, devusi

redzamus rezultātus: 80% no cietumu amatniekiem sagatavoti pašu skolā un

darbnīcās. īstermiņa ieslodzīto nodarbināšanai ierīkotas lauksaimniecības,
dārzu un lopkopības fermas, kūdras un ķieģeļu fabrikas, asenizācijas, mežu

un citi ārējie darbi. Cietumiem piešķirtās zemes kopplatība ir ap 270 ha, uz

piešķirtās zemes uzbūvēta 51 jauna saimniecības ēka apm. 304.000 latu

kopvērtībā. Kūdras fabrikas sagatavo ikgadus ap 20.000 m 3 presētas
dedzināmas kūdras. Pēdējos gados uzceltā ķieģeļu fabrika var ražot 2.000.000

ķieģeļu gadā. 1927. g. 1. aprīlī ieslodzīto darbu rīcības kapitāla bilances

aktīvs sastāda Ls 1.187.897 un bez tam valsts ienākumos no ieslodzīto

darbiem cietumos iemaksāti Ls 385.571.

Notiesāto pārraudzīšanas darbā paralēli racionālai nodarbināšanai likta

ieslodzīto morāliska iespaidošana. Šai nolūkā lielākos cietumos ierīkotas

skolas, kur ieslodzītiem pasniedz elementārzināšanas pamatskolas kursa apjomā.
Bez tam visos cietumos ierīkotas bibliotēkas. leslodzīto garīgo prasibu apmie-
rināšanai cietumos strādā dažādu konfesiju garīdznieki, kas notur dievkalpo-

jumus, lasa lekcijas un ved ar ieslodzītiem kamerās sarunas. 1927. g. sākumā

cietumos ieveda sodu progresīvas izpildīšanas sistēmu notiesātiem spaidu
darbos un pārmācības namā. Rūpes par atsvabinātiem no ieslodzījuma un

ieslodzīto ģimenēm spieda Galveno cietumu valdi pielikt visas pūles, lai nodi-

binātu cietumu patronāta biedrības un attīstītu viņu darbību. Patlaban bez

4 centrālām patronāta biedrībām: Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Lat-

gales, kuru darbības rajoni sakrīt ar vietējo Apgabaltiesu rajoniem, attālākos

apvidos nodibinātas 20 biedrību nodaļas. leslodzījuma vietu un ieslodzīto
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skaits, salīdzinot to ar agrākiem laikiem Latvijas teritorijā, ievērojami samazinā-

jies. Rīgā 1914. g. atrodošos 5 ieslodzījuma vietu vietā tagad pastāv tikai

divas. Dzelzceļu tīklam attīstoties, bija iespējams slēgt vairākus nelielus ap-

riņķu cietumus un arestnamus. Uz 1928. g. 1. jūliju pastāvošos 16 Latvijas
cietumos bija ievietoti 3265 ieslodzītie. levedot cietumu dzīvē vajadzīgos dro-

šības un aizsardzības līdzekļus, Galvenā cietumu valde stingri raudzījās uz to,
lai cietumu darbinieki vienmēr rīkotos iecietīgi un likuma noteiktās robežās.

Šādas rīcības dēļ mūsu cietumos nav bijis neviena arestēto sacelšanās

gadījuma, nav bijis arī nekādu nopietnu ekscezu. Cietumu ēku nostiprināšana
un labi disciplinētu cietumu sargu personāla pakāpeniska noorganizēšana
redzami atsaucas uz ieslodzīto bēgšanas mēģinājumiem. 1920. g. no cietumu

telpām un pavadoņiem izbēga 55 ieslodzītie, 1927. g. tikai 7, un tie paši no

ārējiem darbiem. Vispār Galvenai cietumu valdei padotās ieslodzes vietās

ievestā dzīves kārtība dibināta uz 1903. g. sodu likumiem. Šis likums

aptver tikai cietumu dzīves pamatnoteikumus. Visi sīkie aizrādījumi par

cietumu darbinieku uzdevumiem, režīmu, kāds nosakāms dažādu katēgoriju

ieslodzītiem, un visi saimniecības jautājumi bija atsevišķi jārēgulē ar jauniem
nosacījumiem, piemērojoties vietējiem apstākļiem un tagadējām prasībām.

Jaunie noteikumi, kas prasīja likuma grozīšanu, kā piem. noteikumi par ieslo-

dzīto darbiem, cietumu apsardzību, ieslodzīto pārsūtīšanu v. c. izdoti likum-

došanas kārtībā, pārējie — instrukciju veidā.

Desmit gadi ir par daudz īss laika sprīdis cietumu galīgai noorganizēšanai.
Daudz ir darīts,, daudz vēl iesāktu un nenobeigtu darbu.

Daudz vēl jādara cietumu darbinieku dienestu izpratnes pacelšanai;
galīgi jāizveido nesen ievestā progresīvā sodu izciešanas sistēma, attiecinot

viņu uz plašākiem ieslodzīto slāņiem; jānormē tuberkulozo ieslodzīto turēšana

apcietinājumā; jānokārto nepilngadīgo noziedznieku jautājums; stipri jā-
paplašina patronāta biedrību darbības apjomi. Visi minētie iesāktie un ne-

nobeigtie darbi prasa vēl daudz pūles un līdzekļu. Pie tam katra nākošā diena

cietumu dzīvē izvirza jaunus uzdevumus un jaunus darba paņēmienus.



Zemju pārvaldes uzdevums ir pārzināt un izmantot valsts fonda zemes

un ievest dzīvē agrārās reformas likumu un ar pēdējo saistīto piešķirto zemju
novērtēšanu un koroborēšanu. Šo uzdevumu veikšanai noorganizētas šādas

iestādes: 1) mērniecības daļa, 2) zemes vērtēšanas daļa, 3) kultūrtechniskā
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9. Zemkopības ministrija.

Apskatot Zemkopības ministrijas darbību pirmos valsts pastāvēšanas
10 gados, vispirms jāuzsver, ka zemkopības resoram, bez viņa pastāvīgiem un

tiešiem uzdevumiem — pārzināt un izmantot valsts zemes un mežus un vei-

cināt lauksaimniecību vispārīgi, — pagājušos 10 gados bija uzticēts ļoti svarīgs
pārejoša rakstura dzīves atjaunošanas darbs, proti: kara un revolūcijas sisto

brūču dziedināšana un jaunas zemniecības dibināšana uz agrārās reformas

likuma pamata. Šie divi faktori prasījuši no valsts ārkārtējus līdzekļus un darbu,

un šis darbs ir veikts, ciktāl to atļāva līdzekļi. Sevišķu vērību šai darbā

nācās piegriezt arī attiecīgu resora orgānu nodibināšanai, ņemot par paraugu
resoru iekārtu Vakareiropas valstīs un izdarot vairākas reizes atsevišķu
iestāžu pārveidošanu. Kā svarīgākās iestādes, kas ar nelieliem izņēmumiem
arī patlaban vēl darbojas, jāatzīmē šādi ministrijas centrālie orgāni: ministra

sekretāriāts, Zemkopības departaments ar Zemju (likvidēto) un Lauksaimniecības

pārvaldi, Mežu departaments un Veterinārā valde. Agrārās reformas darbus

vada Centrālā zemes ierīcības komiteja.

Zemkopības ministrija nodibināta 1918. gada 18. novembrī, t. i. Lat-

vijas valsts proklamēšanas dienā, un viņas pirmais ministrs — agronoms
Kārlis Ulmanis, kas tai pašā laikā bija arī ministru prezidents. Visi

bijušie ministri uzskaitīti Ministru Kabineta pārskatā.

Zemkopības departaments.

Zemkopības departaments nodibināts 1924. gada 18. jūlijā, apvienojot
pirms tam pastāvošo Lauksaimniecības un Zemju departamentu, pie kam

Lauksaimniecības dep-ta darbību Zemkopības departamentā turpināja Lauk-

saimniecības pārvalde, bet Zemju departamenta — Zemju pārvalde. 1927. gada

beigās departamenta sadalījumu divās pārvaldēs likvidēja, bet ar

1928. gada 1. aprīli, lai vairāk koncentrētu vienā vietā agronomiskās palīdzības

sniegšanu, atjaunota Lauksaimniecības pārvalde kā departamenta sastāv-

daļa. Abu augšminēto pārvalžu darbība turpmāk apskatīta atsevišķi.

Zemju pārvalde.



304

daļa, 4) administrātīvi saimnieciskā daļa, 5) valsts zemju izmantošanas no-

daļa un 6) notāriāts. Bez tam patstāvīgi darbojas Centrālā zemes ierīcības ko-

miteja, kas pārzina un vada valsts fonda zemju piešķiršanu, bet Zemes vērtē-

šanas virskomisija apstiprina piešķirto objektu novērtēšanu.

Zemju pārvalde bija tā Zemkopības ministrijas iestāde, kas ieveda dzīvē

lielo agrārās reformas darbu. Lai šo darbu skaidrāki aptvertu, ir īsumā jāpa-
kavējas pie Latvijas agrārās reformas vispārīgi.

Latvijas zemes īpašumu attiecības līdz agrārai reformai bija šādas:

privātmuižas — 3.161.005 ha, zemnieku zemes — 2.586.797 ha, valsts īpašumi —

658.007 ha, mācītāju muižas — 70.772 ha, pārējās zemes — 93.550 ha, kopā
Latvijas platība — 6.570.130 ha.

Pa 4 apgabaliem šo attiecību % bija dažāds: Vidzemē privātmuižas

ieņēma 51,49%, zemnieku zeme — 41,06%, valsts — 2,81%, baznīcu —

1,45%, pārējās — 3,10%; Kurzemē— privātmuižas 50,68%, zemnieku zeme —

31,04%, valsts — 16,95%, baznīcu zeme — 0,91%, pārējās zemes — 0,42%;
Zemgalē — privātmuižas 33,27%, zemnieku zeme — 44,60*%, valsts — 20,21%,
baznīcu — 1,47%, pārējās — 0,45%; Latgalē — privātmuižas — 53,75%,
zemnieku zeme — 40,16%, valsts — 5,31%, baznīcu — 0,30%, pārējās —

0,48%. Tā tad gandrīz puse visas zemes piederēja lielgruntniekiem. Šīs nenor-

mālās attiecības pamudināja Latvijas Satversmes Sapulci pieņemt 1920. gada
16. septembrī agrārās reformas likumu, kas jaunsaimniecību ierīkošanai un

sīksaimniecību paplašināšanai nodibināja valsts zemes fondu, kurā ieskaitīja
visus valsts īpašumus, kā arī privāto un mācītāju muižu zemes lielāko daļu.

Bijušo muižu īpašniekiem un draudzēm atstāja neatsavinātās daļas 50 ha pla-

tībā, bet malu muižu un atsevišķu zemes gabalu īpašniekiem — 100 ha.

leskaitot zemi valsts fondā, atcēla par šo zemi slēgtos nomas līgumus un servi-

tūtus, lai tie nekavētu šo zemju sadalīšanu. Likuma II daļa noteica, ka jaun-
saimniecībai var iedalīt ne lielākas par 22 ha lauksaimnieciski izmantojamas
zemes; līdz pēdējai normai var paplašināt arī pastāvošās sīksaimniecības. Fondā

ieskaitītās vecsaimnieku rentes mājas Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē netiek

dalītas. Tiesības iegūt fonda zemi deva ikvienam Latvijas pilsonim, kam savas

zemes nav vai ir mazāk par noteikto jaunsaimniecības normu; zeme piešķirama
dzimtīpašumā par atlīdzību. Zemes iegūšanā priekšrocība dodama pilsoņiem,
kas cīnījušies par Latvijas brīvību, un ģimenēm, kuru apgādnieki krituši šais

cīņās. Priekšroka uz agrāk izdoto vai izrentēto zemi pieder to ilggadīgiem

lietotājiem. Lai turpmāk aizkavētu dzīves spējīgo jaunsaimniecību sasmalci-

nāšanu un nepielaistu lielu zemes platību apvienošanu vienās rokās vai jaunu

starpgabalu radīšanu, izdeva agrārās reformas 111 daļu par agrārās iekārtas

nostiprināšanu: aizliegts no jauna apvienot ar dzimtīpašumā vai dzimtnomas

tiesībām vairāk par 50 ha; apvienot no 22—50 ha var vienīgi ar valdības at-

ļauju un tikai tad, ja apvienojamām zemēm ir kopīga robeža; tāpat aizliegta

pastāvošo vai jauniedalīto zemes īpašumu turpmāka dalīšana zem 10 ha.

Uz agrārās reformas likuma pamata valsts zemes fondā ieskaitīts Vidzemē,

Kurzemē un Zemgalē 2.886.167 ha, Latgalē — 824.246 ha, kopā 3.710.413 ha.

No tiem sadalīšanai paredzēti Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē —

1.270.884 ha, Latgalē apmēram 350.000 ha. Pārējā fonda zeme (galvenā kārtā

meži, ūdeņi, purvi, nederīgas zemes) paliek valsts īpašumā, Mežu departamenta

pārziņā. Bez jaunsaimniecību dibināšanas šim agrārās reformas darbam Latgalē
vēl nāk klāt sādžu šņoru zemju sadalīšana viensētās. Apvienojot šņoru zemi



viensētā, sētas saimnieks pārceļ turp arī savas ēkas ar Zemes Bankas aiz-

devuma palīdzību. Lai sādžu saimnieki varētu izmantot īstermiņu aizdevumus

vēl priekš izdalīšanas viensētās, 1924. g. 20. jūnija likums atļauj nostiprināt
īpašuma tiesības katram šņorniekam uz viņa lietoto šņoru zemi; tas noticis jau
922 sādžās ar 13.423 saimniecībām.

Valsts zemju fonda nodibināšana un pārzināšana. Pirmos gados

pēc Latvijas atbrīvošanas Zemju departamenta uzdevums bija nokārtot tās

sarežģītās attiecības agrārlietās, kas radās Latvijā pēc okupācijas un lieli-

nieku varas likvidējuma. Sakarā ar Tautas Padomes 1919. g. 9. sept. pie-
ņemtiem nosacījumiem par steidzamu zemes lietu nokārtošanu apriņķos no-

dibināja tā saucamās rajonu šķīrēju komisijas, kā uzdevums bija izspriest
privātpersonu zemes lietošanu strīdus. Kā pārsūdzības un uzraudzības

instance darbojās virsšķīrēja komisija Zemkopības ministrijā. Rajonu
komisijas savā pastāvēšanas laikā līdz 1920. g. jūlijam izsprieda 3108 lietas,
no kurām Zemkopības ministrijas virskomisijā skatīta cauri 821 lieta. Līdz

ar to Zemju departaments pārzināja Ministru Kabineta 1920. g. 30. janvārī
izdoto pagaidu noteikumu par zemes lietošanas ievešanu dzīvē, kuru mērķis
bija gādāt pēc iespējas, lai visas lauksaimniecībai derīgas zemes apstrā-
dātu, vajadzības gadījumā pārņemot tādas zemes un muižas, sevišķi, kur

īpašnieki neatradās uz vietas, valsts pārziņā un apsaimniekošanā. Bez valsts

pārziņā pārņemtām zemēm departaments pārzināja arī sekvestrētus īpašumus
līdz attiecīgam tiesas vai administrātīvam lēmumam. Līdz agrārās reformas

likuma izdošanai pārņemto privātmuižu un pusmuižu skaits jau pieauga
līdz 1335. Uz 1919. g. 8. augustā izdotās instrukcijas pamata visu valsts

pārziņā un rīcībā esošo zemju pārvaldīšanu un izmantošanu uz vietām izdarīja
apriņķu valsts zemju inspektori, kuriem katram bija padoti 3 līdz 5 valsts

zemju rajonu pārziņi. Zemes pārvaldīšanas un dažādu jautājumu un sūdzību

izšķiršanas virsuzraudzībai katrā apriņķī pastāvēja apriņķu agrārkomisijas
ar valsts zemju inspektoru kā priekšsēdētāju un Tieslietu un Finanču

ministrijas, kā arī vietējo bezzemnieku un saimnieku pārstāvjiem kā

locekļiem.

Ar agrārās reformas likuma pieņemšanu apriņķu agrārkomisiju vietā

stājās apriņķu zemes ierīcības komitejas ar jaunām minētā likumā noteiktām

funkcijām. Fonda zemju izmantošanas un lietošanas jautājumus izšķīra de-

partaments saziņā ar Centrālo zemes ierīcības komiteju, izstrādājot attiecīgas

instrukcijas un noteikumus. Valsts zemju inspektori darbojās apriņķos arī kā

taksācijas komisiju priekšsēdētāji, kas nocenoja atsavināto muižu inven-

tāru. Minētās komisijas izdarīja muižās 549 taksācijas, par kurām taksā-

cijas virskomisijā Zemkopības ministrijā apstiprināja 524 taksācijas aktus,
noteicot atsavinātā dzīvā un nedzīvā inventāra vērtību galīgā veidā

1.523.642,1 z. frankos. Ar atsavināto inventāru apgādātas apm. 2409 jaunsaim-
niecības un 769 kooperātīvi un privātsaimniecības; pārējais paturēts valsts

saimniecību vajadzībām.

Pēc agrārās reformas likuma pieņemšanas Zemju departamentam bija
jānoskaidro visas valsts zemju fondā ietilpstošās zemes un muižas, ciktāl tās

ar agrārlikumu padotas atsavināšanai, pārbaudot katras vienības juridisko
raksturu saskaņā ar likuma noteikumiem par atsavināšanu un ieskaitīšanu

fondā, un jāpārņem tās valsts rīcībā; ar to tika izšķirtas visāda veida prasības
un sūdzības. Zemju departamenta pārzināšanā bijušas pavisam apm. 1775
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lielākas fonda vienības (muižas, pusmuižas, folvarki), neskaitot pie tām piedero-
šās rentes mājas, mazmuižas un atsevišķus zemes gabalus. Līdz zemes fonda

galīgai sadalīšanai un nodošanai ieguvējiem bija jāpārzina tā izlietošana un ap-

saimniekošana, izdodot to nomā saskaņā ar fonda zemju izlietošanas noteiku-

miem. Katru gadu valsts zemju inspekcijās noslēgti apm. 30,000 viengadīgi
nomas līgumi. Atsevišķi lielāki un labāk nostādīti rūpniecības uzņēmumi un

muižu centri atstāti valsts rīcībā vai arī iznomāti uz ilgākiem gadiem. Sakarā

ar valsts zemju pārvaldīšanu tiek izlemti un nokārtoti dažādi jautājumi un

strīdi starp fonda objektu lietotājiem un ieguvējiem, kā arī vesta uzraudzība

par fonda īpašumu kārtīgu apsaimniekošanu un aizsardzību.

Departamenta uzraudzībai piekrīt arī agrārreformas likuma 111 daļas

noteikumu izpildīšana un attiecīgu atļauju izdošana mazāku par 10 ha lielu

zemes gabalu atdalīšanai no privātām zemēm un mazāku gabalu apvienošanai
no jauna līdz 50 ha lielumā. Minētos jautājumos skatītas cauri apm. 3000

lietas. Tāpat departamentam jākārto lietas, kas attiecas uz ārzemnieku

īpašumiem Latvijā. Bez tam tiek noslēgti galīgā veidā pirkšanas un pārdošanas
un citi līgumi ar atsavināto zemju ieguvējiem ar Tieslietu ministrijas atļaujām.
Tādi līgumi līdz šim noslēgti apm. 500. Tāpat izdotas apm. 2500 izpirkšanas
aktis 1869. g. 10. marta likuma kārtībā uz bij. kroņa zemnieku un mežsargu

mājām un bij. kalpu un zaldātu zemes gabaliem.

Šādu darbu veikšanai departamentā pastāvēja trīs zemju izmanto-

šanas nodaļas, kas pēdējos gados sakarā ar darbības sašaurināšanos apvienotas
vienā nodaļā.

Valsts fonda zemju un sādžu sadalīšana un piešķiršana. Šo darbu

izpildīšana šķirama divos nodalījumos: 1) techniskā — zemes sadalīšana un

2) juridiskā — zemes piešķiršana.

Techniskos zemes sadalīšanas darbus izpilda priekš zemes piešķiršanas.
Sadalīšanu izdara Mērniecības daļa, pie kam jaunās vienības izdala neatkarīgi
no tam, kam tās piešķirs, un vadoties vienīgi no principa, lai būtu iedalīta dzīvei

spējīga saimniecība. Fonda zemju sadalīšanu uz vietām pārzina apriņķu mēr-

nieki, kuru rīcībā atrodas darbu izpildītāji mērnieki. Valsts muižu sadalīšanu

iesāka jau 1919. gadā ar nelielu (13) mērnieku skaitu. Pēc agrārās reformas

likuma pieņemšanas (1920. g. 16. septembrī) sāka sadalīt arī fondā pārņemtās

privātmuižas. Šai laikā Mērniecības daļas darbinieku skaits bija palielinājies
līdz 166, un 1922. g. 1. janvārī tas bija pieaudzis jau līdz 483. Pašreizējais darbi-

nieku skaits ir 499.

Kurzemē, Vidzemē un Zemgaiē līdz 1928. g. 1. jūnijam iedalītas un no

Centrālās zemes ierīcības komitejas apstiprinātas: 39.426 jaunsaimniecības
ar 693.261 ha platību, 662 rentes mājas ar 226.408 ha platību, 940 dārzsaimnie-

cības (kopā 6663 ha), 6497 amatnieku gabali (11.390 ha), 1215 zvejnieku saim-

niecības (7625 ha), 4509 piegriezumi (21.808 ha), 4000 vienības sabiedriskām

unkultūrālām vajadzībām(2s.lo4 ha),1836 vienībasvalsts vajadzībām (23.689ha),
1965 vienības rūpniecības vajadzībām (23.846 ha), 1579 neatsavinātās daļas

(98.259 ha), 18 laukstrādnieku saimniecības (70 ha) un 4488 dažādas citas vie-

nības (18.673 ha). Bez tam izdarītas 1570 apmaiņas ar privātīpašniekiem.

Latgalē iedalītas 10.759 jaunsaimniecības, dārzsaimniecības un rūpniecības

gabali ar 177.870 ha kopplatību, 2919 amatnieku saimniecības un atsevišķi

pļavu gabali ar 7403 ha platību, 6837 piegriezumi ar 64.612 ha platību, 946 gabali



sabiedriskām un kulturālām vajadzībām ar 5745 ha platību, 617 gabali valsts

vajadzībām ar 7783 ha, 724 gabali servitūtu likvidēšanai ar 12.255 ha un

419 neatsavināmās daļas ar 29.146 ha platību. Viensētās sadalīta 1461 sādža

ar 268.530 ha kopplatību, iedalot 26.729 viensētas.

Sevišķu vietu starp zemes ierīcības darbiem ieņem darbi uz fonda zemēm,
kas nolemtas pilsētu un bieži apdzīvotu vietu paplašināšanai. Šos darbus

izdarot, jāparedz uz priekšu pilsētas attīstība un paplašināšanās. Pilsētu uz-

mērīšanas darbi sākti 1920. gadā. Līdz šim tie pabeigti pilnīgi vai pa daļai 96 pil-
sētās un bieži apdzīvotās vietās. ledalīto gabalu apm. 27.000.

Ģeodēziskos darbus izdara Mērniecības daļa uz Baltijas valstu ģeodēziskās
konvencijas pamata — lai zemes ierīcības darbos iegūtos galigās uzmērī-

šanas datus varētu izlietot arī citām vajadzībām. Ģeodēziskos darbos ietilpst
trigonometriskā un poligonometriskā tīkla sastādīšana un noteiktā līmetņošana.
Līdz 1928. gadam uzcelti pavisam 175 trigonometriskā tīkla signāli, no tiem

43 I klases, 61 II klases, 50 111 klases un 21 IV klases. Apm. 20 Vidzemes

pagastos, kā arī Zemgalē un Kurzemē gar jūrmalu no Slokas līdz Piltenei

sastādīts poligonometriskais tīkls.

Mērniecības instrumentu un piederumu skaits, kas sākumā bija pavisam

niecīgs (apm. 20 komplektu), pašreiz gandrīz apmierina visas vajadzības.
Pavisam instrumentu noliktavā pašreiz skaitās 297 teodolīti, 162 rēķinmašīnas,
40 mēnsulas, 40 kipreģeļi, 70 līmetņi, 850 mērsloksnes, 400 plānimetri, apm.
500 zīmējamo instrumentu komplekti un dažādi citi instrumenti un piederumi.

Zīmētava izgatavo novilkumus un izvilkumus no archīvos esošiem plā-
niem un kartēm Mērniecības daļas un citu valdības vai pašvaldības iestāžu

vajadzībām, kā arī uz privātiem pasūtījumiem. Bez tam zīmētavā izpildīti
arī citi darbi, izgatavotas kartes, diagramas v. t. t.

Zvērināto mērnieku darbība faktiski atklāta 1922. gadā. Līdz š. g.

\i jūnijam zvērināto mērnieku tiesības piešķirtas 235 personām. Viņu izpildītie
darbi pa lielākai daļai ir zemes ierīcības rakstura, kā: zemes gabalu atdalīšana

no pastāvošām vienībām, sādžu sadalīšana viensētās, piešķirto zemes gabalu
uzmērīšana v. t. t. Līdz š. g. 1. jūlijam reģistrēti, izņemot sādžu sadalīšanas

plānus, apm. 10.000 plānu komplekti. Zvērinātu mērnieku plānus kā no tech-

niskās, tā arī no juridiskās puses pārbauda Mērniecības daļa.

Visus zemes ierīcības projektu plānus, kā arī sūdzības un lūgumus, kas

attiecas uz zemes ierīcību, iesūta Centrālās zemes ierīcības komitejas techniskai

komisijai, kas pēc caurskatīšanas kopā ar savu atzinumu tos ceļ priekšā
Centrālās zemes ierīcības komitejas izlemšanai. No darbības sākuma (1920. g.)
līdz 1928. g. 1. jūlijam teclmiskā komisijā izlemtas apm. 16.000 lietas (ieskaitot

atsevišķi izlemtās sūdzības un lūgumus).

Viensētu plānu un dokumentu darbvedība izdara visus sādžu viensētu

plānu un dokumentu koroborēšanas priekšdarbus. Koroborēšanas darbi Latgalē
iesākti 1924. gadā. Līdz 1928. g. 1. jūlijam sagatavoti koroborēšanai 14.554 plāni
un dokumenti, no kuriem jau koroborēti 13.079.

Paralēli sadalīšanas techniskiem darbiem zemes ierīcības komitejas iz-

darījušas zemes piešķiršanu. Noteicošā un vadošā loma zemes piešķiršanā pie-
krīt Centrālai zemes ierīcības komitejai, kuras lēmumi pēc būtības ir galīgi,
un uz viņu pamata zemes pieprasītāji iegūst īpašuma tiesības uz fonda zemi.
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Zemes pieprasītāju skaits ir ļoti plašs, jo agrārlikums piešķir tiesības uz fonda

zemi ikvienam Latvijas pilsonim, kam savas zemes nav, vai ir mazāk par 22 ha.

Lielo zemes gribētāju skaitu raksturo tas, ka Centrālai zemes ierīcības komitejai

iesniegtas 474.800 zemes pieprasītāju listes. Šo pieprasījumu izlemšana, kur

uz vienu saimniecību pretendē vairāki pieprasītāji ar dažādām tiesībām, ir

ļoti sarežģīta.

Zemes piešķiršanas gaitu Centrālā zemes ierīcības komitejā raksturo

šādi dati:

1921. g. piešķirts:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 4.255

rentes māju 966

rūpniec. uzņēm. un apb. gab —

Kopā.
. .

5.221

1922. gadā:

jaunsaimn., amatn. un piegriez 18.917

rentes māju 6.573

rūpniec. uzņ. un apbūv. gab 1.443

Kopā.
. .

26.933

1923. gadā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 24.842

rentes māju 1.130

rūpniec. uzņ. un apb. gab 3.069

Kopā. . .
29.041

1924. gadā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 9.221

rentes māju 252

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 3.695

KQpā.
. .

13.168

1925. gadā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 15.349

rentes māju 172

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 6.502

Kopā. . .
22.023

1926. gadā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 14.734

rentes māju 244

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 6.117

Kopā. . .
21.095

1927. gadā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 4.924

rentes māju 62

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 5.697

Kopā. . .

10.683

šādi dati:
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1928. gada 1. jūlijā piešķirts:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 3.871

rentes māju 73

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 3.156

Kopā. . .

7.100

Pavisam kopā:

jaunsaimn., amatn. gab. un piegriez 96.113

rentes māju 9.472

rūpniec. uzņēm. un apb. gab 29.679

Kopā. . .
135.264

Senātam par zemes piešķiršanu iesniegtas 7.884 sūdzības, kas ir

apm. 52/30/0 no izšķirto lietu skaita. Ar Senāta lēmumu atcelto lietu ar iz-

šķirto lietu skaitu samērs Centrālā zemes ierīcības komitejā — 1,3%, bet ar

Senātā izšķirto sūdzību skaitu — 22,2%.

Piešķirto valsts fonda zemju novērtēšana, koroborēšana un Vidzemes

kadastra pārzināšana. Ar agrārās reformas likumu radīto daudzo jauno
zemes vienību nostiprināšanai bija jāizdara plaši valsts fonda zemes no-

vērtēšanas un koroborēšanas priekšdarbi. Šos darbus veic Zemes vērtē-

šanas daļa. Vērtēšanas daļa izstrādāja vērtēšanas un nodokļu likumu,
instrukciju un rīkojumu projektus, un pēc to apstiprinājuma attiecīgās likum-

devējās iestādēs stājās pie sadalīto valsts fonda zemju šķirošanas pēc labuma,
rūpniecības iestāžu reģistrēšanas, ēku apmērīšanas un aprakstīšanas, lai saskaņā
ar agrārās reformas likumu un instrukcijām noteiktu izpirkšanas sumas pie-
šķirtiem objektiem.

Zemes šķirošanas darbi uz sadalītām fonda zemēm iesākti 1920. gadā
un līdz 1928. g. 1. augustam izpildīti 79.493 jaunsaimniecībās un amatnieku

gabalos, 7135rentes mājās un 16.280 rūpniecības iestādēs, apbūves un vasarnīcu

gabalos, kopā 102.908 vienībās ar 1.373.480 ha kopplatību, pie kam apmērītas
un aprakstītas 117.312 ēkas. Bez tam 754 rentes mājās izpildīti robežu regu-
lēšanas vai noskaidrošanas darbi. Mežu novērtējumi pārbaudīti 1099 saimnie-

cībās uz 5996 ha kopplatības. Aprakstītas ēkas un iekārta 435 ūdens dzirnavās,
124 vēja dzirnavās, 157_ ķieģeļu cepļos, 39 kaļķu cepļos un 94 dažādās citās

rūpniecības iestādēs. Ūdens dzirnavām aprēķināts dzinējspēks un noteikti

augstākie pielaižamie ūdens līmeņi.

Līdz 1928. gada 1. augustam novērtētas zemes vērtēšanas komisijās
100.856 vienības, no kurām 18.433 ir piegriezumi Latgales sādžu saimniecībām.

Zemes vērtēšanas komisiju sēžu vadīšana un technisko darbu izpildīšana
uzlikta vērtēšanas daļas taksātoriem.

Ņemot vērā vērtēšanas un koroborēšanas priekšdarbu tuvo sakarību,
Zemkopības ministrija uzdevusi Zemes vērtēšanas daļai arī valsts fonda zemju
koroborēšanas priekšdarbu izpildīšanu un vadību. Līdz 1928. g. 1. augustam
sastādītas izziņas ar galīgiem aprēķiniem vai izpirkšanas līgumu projekti par
61.927 vienībām, nosūtīti notāriem apliecināšanai galīgi izgatavoti līgumi
61.082 vienībām, par kurām zemes grāmatu nodaļās ierakstīts 50.481 darījums,
bet koroborētie izpirkšanas līgumi, aktis un citi dokumenti izsniegti ieguvējiem
un nosūtīti caur administrātīvi saimniecisko daļu Valsts zemes bankai vai
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Latvijas hipotēku bankai. Pēc minēto 18.433 piegriezumu Latgales sādžu

saimniecībām vērtējuma apstiprināšanas zemes vērtēšanas virskomisijā
vērtēšanas aktis nodod Mērniecības daļai, kas šo zemju koroborēšanu izdara

pēc to un sādžu zemju sadalīšanas kopīgi ar viensētu dokumentu koro-

borēšanu.

Lai novērstu vienai un tai pašai personai nelikumīgu vairāku objektu
iegūšanu no valsts zemes fonda piešķiršanas ceļā, Zemes vērtēšanas daļā ievests

valsts fonda zemju ieguvēju kartiņu alfabēts (apmēram 140.000 kartiņu).

Zemes vērtēšanas daļa pārzina arī Vidzemes kadastru un galvenās lauku

nekustamas mantas vērtēšanas komisijas darvedību un technisko pusi. Pēdējā
laikā Zemes vērtēšanas daļa iesākusi sagatavošanas darbus jauna visas Latvijas
zemes kadastra ievešanai, lai ar to nākotnē varētu sasniegt nodokļu un klaušu

taisnīgāku sadalīšanu.

Vietējo zemes vērtēšanas komisiju valsts fonda zemju novērtēšanas

lēmumus galīgi apstiprina Zemes vērtēšanas virskomisijā.

Agrārās reformas likuma II daļas 41. pants nosaka, ka zeme piešķirama

par atlīdzību, un noteikumi par to izdodami atsevišķā likumā. Tāds likums —

par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un pārdošanu
dzimtīpašumā vai atdošanu dzimtnomā — izdots 1923. g. 23. aprīlī

(Lik. kr. 49). Ar šo likumu nodibinātas vietējās vērtēšanas komisijas un Zemes

vērtēšanas virskomisijā. Virskomisijā uzsāka savu darbību 1923. g. 26. maijā,
sākumā izstrādājot vērtēšanas tarifus un izdodot attiecīgas instrukcijas un

noteikumus. Pirmās saimniecības uz vietām novērtētas 1923. g. 11. decembrī.

Līdz šim laikam no Centrālās zemes ierīcības komitejas piešķirtām un

izpublicētām 132.773 saimnieciskām vienībām novērtētas vietējās vērtēšanas

komisijās 100.856, virskomisijā skatīta cauri 97.001, virskomisijā apstiprinātas
93.339. Virskomisijā izlemtas 332 lietas par atlīdzību bijušiem zemju lietotā-

jiem. Par virskomisijas lēmumiem iesniegtas Senāta administrātīvam departa-
mentam72 pārsūdzības. Pārsūdzības ievērotas 7 lietās. No virskomisijā apstip-
rinātām 93.339 saimnieciskām . vienībām rūpniecības iestādes: dzirnavas,

ķieģeļu un kaļķu cepļi un citas — 787; dārzsaimniecības — 720; apbūves

gabali un vasarnīcas — 13.071; rentes mājas — 4070; jaunsaimniecības, amat-

nieku gabali un piegriezumi — 74.691. No apvērtētām saimnieciskām vienībām

28% ar ēkām (ēkas nepietiekošā daudzumā 12%, pietiekošā — 16%, starp
pēdējām 7% ar liekām ēkām); ar vērtējamu mežu — 28,4%.

Zemkopības ministrijas notāru darbība. Zemkopības ministrijas notāru

amatu nodibināšana paredzēta ar 1923. g. 31. marta likumu par piešķirto
fonda zemju koroborēšanu. Šos amatus, skaitā divus, nodibināja 1924. g.

1. aprīlī. Kaut gan šie notāri skaitās par Zemkopības ministrijas darbiniekiem,
tomēr saskaņā ar tiesu iekārtas likuma 366. p. un notariālo nolikumu viņi
darbojas tiesu iestāžu uzraudzībā un savā darbībā padoti Apgabaltiesai. Šo

amatu nodibināšanas mērķis — bija paātrināt fonda zemju koroborēšanu un ar

valdības līdzdalību nākt pretim fonda zemju ieguvējiem galīgā, bet diezgan
komplicētā formalitātu nokārtošanās.

Sevišķi liela nozīme ir notāru izbraucieniem uz vietām, kur vietējo notāru

nav un fonda zemju ieguvējiem jāmērī tāļš ceļš uz pilsētām. Pat dažās tais

vietās, kur strādā turienes notārs, pie lielāka līgumu skaita rodas sastrēgums.
Šādam ārkārtēja gadījuma darbam vietējais notārs ne ikreiz var palielināt
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savus darba spēkus līdz gadījuma vajadzībai, un to no viņa arī nevar prasīt.
Zemkopības ministrijas notāriem ir plašāki darbinieku štati, un vajadzības
gadījumā tie īsā laikā apliecina vairāk simtu līgumu.

Divi Zemkopības ministrijas notāri pa savu darbības laiku no 1924. g.

1. aprīļa līdz 1928. g. 1. jūnijam, t. i. pa 4 gadiem un 2 mēnešiem apliecinājuši
42.382 fonda zemju ieguvēju līgumus, t. i. 3/4 no visu līgumu skaita — 56.613,
kas nodoti notāriem apliecināšanai. Pārējo ap 13.000 līgumu apliecināšanu

izdarījuši vietējie, galvenā kārtā provinces, notāri. Šis Zemkopības ministrijas
notāru darbs krīt galvenā kārtā uz pēdējiem 3 gadiem, jo pirmā darbības gadā
apliecināti tikai ap 2500 līgumu. Jāpiezīmē, ka 3/ 4 apliecināto līgumu pa-

rakstīti komandējumos.

Zemkopības ministrijas notāri devuši valstij Ls 350.707.43 ienākuma

notāra honorāra veidā. Izdevumu budžets par visu darbības laiku ir ap
Ls 280.000, tā tad tīrs ienākums par labu valstij grozās ap Ls 70.000. Bez

tam jāņem vērā, ka par dažu apliecinājumu grupām (neatsavināmās daļas

apmaiņas līgumi) notāri neņem nekādu atlīdzību no Zemkopības ministrijas
kontrahentiem. Šo darbu izdara bez maksas. levērojot to, jāuzskata, ka

Zemkopības ministrijas nominālie ienākumi no notāru darbības ir vēl lielāki.

Meliorācija.

Meliorācijas darbu izpildīšanai pie departamenta nodibināta Kultūrteeh-

niskā daļa, kas uzsākusi savu darbību jau pirmajā valsts pastāvēšanas gadā —

1919. g. vasarā — kā nodaļa Zemkopības ministrijas Meliorācijas pārvaldē. Kā

nodaļas nosaukums norāda, tad jau pašā valsts organizēšanas stadijā Zemkopības

ministrija paredzēja piegriezt zemes meliorācijai lielu vērību. Kūdras nodaļa
jau 1919. gadā iesāka plašus purvu pētīšanas darbus. 1920. gadā izpētīja
13.000 pūrvietas purvu. Sākot ar 1921. g. Kūdras nodaļas darbība sakarā

ar līdzekļu trūkumu sašaurinās, un 1923. g. 1. aprīlī to likvidē un tās

pienākumus pārņem Kultūrtechniskā nodaļa. 1920. gada oktobrī Meliorācijas
pārvaldi likvidē, nododot tās pienākumus Zemju departamentam, kurā

noorganizē atsevišķu Kultūrtechnisko nodaļu.

Ar 1921./22. budžeta gadu Kultūrtechniskās daļas darbību lielā mērā

sašaurina: budžetā atvēlēti līdzekļi tikai 12 darbinieku algām. Tā kā nav

izredzes uzņemt valsts budžetā līdzekļus upju regulēšanai un citu plašāku melio-

rācijas darbu izdarīšanai, tad nav nozīmes turpināt agrāk uzsāktos plašos izmek-

lēšanas darbus. Ar nelielo techniķu skaitu nav iespējams noskaidrot zemes

ierīcības darbos vajadzīgos meliorācijas jautājumus un sastādīt attiecīgos

projektus, kāpēc nodoms — pilnīgi saskaņot zemes ierīcības darbus ar meliorā-

cijas prasībām — arī jāatmet. Sakarā ar to Kultūrtechniskā nodaļa sākot ar

1921. gadu pārkārto savu darbību, spraužot par mērķi — sniegt kultūrtechnisko

palīdzību tur, kur rodas privāta ierosme. Sākot ar šo gadu, Kultūrtechniskās

nodaļas galvenais uzdevums bijis sastādīt projektus kopēju ūdensnovadu

(lielāku novadgrāvju un upju) regulēšanai uz lauksaimnieku grupu ierosinājuma

pamata un sekmēt regulēšanas darbu reālizēšanu. Dzīve ir rādījusi, ka šīs

nodaļas uzdevums bijis visai svarīgs, un neatlaidīgas lauksaimniecības prasības
ir sekmējušas nodaļas darbības attīstību. Sākot ar 1923. gadu, nodaļas darbība

pakāpeniski paplašinājusies kā darbinieku skaita, tā atvēlēto līdzekļu un uz-

devumu plašuma ziņā, un it sevišķi liktenīgais 1928. gads ar saviem lauksaim-

niecību postošiem plūdiem ir pierādījis, ka no saviem uzdevumiem Kultūrtech-

niskā nodaļa (1928. g. 1. febr. pārdēvēta par daļu) ir veikusi vēl visai maz.
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Līdzekļi meliorācijas darbu faktiskai izpildīšanai, t. i. projektu reālizēšanai

pirmo reiz valsts budžetā atvēlēti 1922. gadā — Ls 7000 (350.000 rbļ.). No

šīs nelielās sumas nodaļa sedza to izdevumu daļu kopējos novadgrāvju rakšanas

darbos, ko pienācās maksāt valstij par viņai piederošām zemēm.

Piemērotu likumu un citu nosacījumu trūkuma dēļ bieži radās nepār-
varami šķēršļi, kas kavēja vai pat padarīja pilnīgi neiespējamu dažu meliorā-

cijas darbu izdarīšanu. Šo neērtību novēršanai Kultūrtechniskā daļa izstrādāja
noteikumus par grāvju un citu ūdens būvju ierīkošanu uz svešām zemēm zemes

nosusināšanas un apūdeņošanas nolūkos, kā arī noteikumus par meliorācijas
sabiedrībām. Ministru Kabinets 1925. gadā tos pieņēma un izdeva Latvijas
republikas satversmes 81. panta kārtībā. — 1925. gadā izdeva arī noteikumus

par valsts pabalstiem zemes meliorācijai. Saskaņā ar šiem noteikumiem

Zemkopības ministrija no budžetā atvēlētiem līdzekļiem pabalsta zemes melio-

rācijas pasākumus. Zemkopības ministrijas izmaksājamās sumas sadalāmas

3 grupās: a) tiešais pabalsts, b) valsts zemju proporcionālā maksas daļa un c) aiz-

devumi no valsts fonda piešķirtām, bet vēl nekoroborētām jaunsaimniecībām.
No šai laikā izpildītiem vai iesāktiem lielākiem meliorācijas darbiem atzīmējami
šādi: 1) Langas kanāļa rakšana, iesākta 1923. gada pavasarī un pabeigta
rudenī. Darbi veikti ar bezdarbnieku algošanai atvēlētiem līdzekļiem. Darbi

izmaksāja Ls 53.318. Kanālis izrakts 1075 m garumā ar kubatūru 41.552 m3.

2) Papes ezera slūžu būves darbi iesākti 1924. g. pavasarī un pabeigti rudenī.

Darbi izmaksāja Ls 23.692. No šis sumas Šoseju un zemes ceļu valde sedza

Ls 8974. 3) Lobes upes regulēšanas darbi izdarīti 1926. gada darba sezonā ar

amerikāņu tipa krasta bagarmašīnu. Darbi izmaksāja Ls 35.000. Upe iz-

regulēta 7 km garumā, izrokot no upes gultnes 50.600 m 3zemes. 4) 1924. gada
rudenī iesākti Sedas upes regulēšanas darbi ar amerikāņu tipa vienkausa bagar-
mašīnu. Līdz 1928. g. 1. janvārim darbu reālizēšanai bija izdoti Ls 452.000.

Ar bagarmašīnu izrakts:

1924./25. g. — 28,255 m 3
1925./26. g. — 128,525 „

1926.727. g. — 132,535
„

1927./28. g. — 115,444
„

Kopā 404,759 m
3.

Upe izregulēta 45 km garumā, un pietekas — 2,45 km garumā. Darbus vēl

turpina. 5) Lubānas ezera ūdens līmeņa pazemināšanas izmeklēšanas darbi

iesākti 1922. gadā un turpināti vēlākos gados. 1926. gada sākumā uzstādīts

projekts vairākos variantos, no kupem darbureālizēšanai izvēlēts Aiviekstes upes

padziļināšanas variants. Galvenais darbs: upes padziļināšana, paplašināšana
un pa daļai — saīsināšana, rokot dažās vietās pavisam jaunu gultni. Kopējais

projektā paredzētais zemes darbu daudzums — ap 2.100.000 kub. metru,

no tiem 150.000 kub. metru zemūdens klints. 1924. gada rudenī iesākti pirmie
būves darbi: Aiviekstes upes tīrīšana no akmeņiem un citiem atsevišķiem

šķēršļiem ar vieglo ceļamo mašīnu palīdzību. Līdz 1928. gadam (neieskaitot)
iztīrītas vairākas Aiviekstes upes krāces, pie kam izņemts no upes apmēram
15.000 kub. metru akmeņu un akmeņainas grunts. legādātas un laistas darbā:

lielā bagarmašīna upes rakšanai un divas urbjamās mašīnas zemūdens klints

izstrādāšanai. Minētās mašīnas strādā dienu un nakti, pie tam urbjamās
mašīnas —ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Līdz 1928. gadam (atskaitot) izsmelts

apm. 100.000 kub. metru dažādas grunts, no tiem — ap 30.000 kub. metru
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saspridzinātas klints, atbrīvojot pakāpeniski ceļu Lubānas ezera ūdens ātrākai

notecēšanai. 6) Užavas upes regulēšanas darbi iesākti 1927. g. pavasarī ar

vienkausa bagarmašīnu. Līdz 1928. g. ļ. janvārim darbu izdarīšanai bija izdots

Ls 65.285. Ar bagarmašīnu izrakts 113.905 m 3zemes. Upe izregulēta 11,5 km

garumā. Darbus vēl turpina. Bez tam izdarīts lielāks daudzums sīkāku darbu.

Sastādīti projekti šādu lielāku meliorācijas darbu izdarīšanai: Misas, Tērvetes,

Rūjas, Alandes, Garozes, Ķires, Kūjas, Baidās, Durbes, Vārtagas upju un citu

lielāku ūdens baseinu regulēšanai. — Reālizēšanu gaida arī vēl daudzi citi

sastādītie projekti. Nodaļā sastādīti vien 970 projektu, bet daudzus projektus

kopējiem lielākiem novadgrāvjiem sastāda arī privātie kultūrtechniskie biroji.
Kultūrtechniskai daļai arvienu vēl ienāk lielā skaitā pieteikumi projektu
sastādīšanai. Šai gadā pieteikti 311 darbi, bet aprobežotā darbinieku skaita

dēļ liela daļa pieteikumu jānoraida.
Ka tik liels skaits projektēto meliorācijas darbu vēl nav veikts, izskaidrojas

ar budžetā atvēlētiem aprobežotiem līdzekļiem, bet galvenā kārtā arī ar darbu

noorganizēšanas grūtībām. Lai gan 1925. gadā izdoti noteikumi par meliorā-

cijas sabiedrībām, pēc kuriem ar balsu vairākumu var nolemt kopējā darba

izpildīšanu, tomēr visu formalitātu nokārtošana prasa daudz laika un darba. Uz

šo noteikumu pamata Zemkopības ministrijā reģistrēta līdz 1928. gada 1. jūlijam
651 meliorācijas sabiedrība, no kurām projektus sastādījušas 394.

Ar meliorācijas darbu izpildīšanu atsevišķās saimniecībās Kultūrtechniskā

daļa nenodarbojas, — tas centrālo lauksaimniecisko organizāciju un privāto

kultūrtechnisko biroju uzdevums. Daļai piekrīt zināma uzraudzība par šo

biroju darbību, ciktāl meliorācijas darbus izdara ar valsts pabalstu vai Valsts

Zemes Bankas kreditu.

Pārņemot ar 1923. gada 1. aprīli likvidētās Kūdras nodaļas pienākumus,
Kultūrtechniskā nodaļa turpināja arī valsts kūdras purvu pētīšanu kūdras

izmantošanai kurināmam un pakaišiem. Tā kā kūdras ražošana plašākā mērogā
ar valsts iniciatīvu bija cietusi neveiksmi, tad darbība šai nozarē sašaurināta,
izdarot pētīšanas darbus tikai tur, kur rodas privāta iniciatīva. Ar 1926. gadu
iesākta sistēmatiska lielāko valsts kūdras purvu pētīšana rekognoscēšanas ceļā.
Līdz 1928. gada 1. jūlijam izpētīts 220 purvu 143.000 ha kopplatībā. Tādā

kārtā izpētīti visi Latgales purvi. Paredzams šādā ceļā līdz 1931. gada beigām

izpētīt visus Latvijas purvus.

Valsts izdevumi sakarā ar agrārās reformas ievešanu.

Budžeta kārtībā atvēlēto līdzekļu izlietošanu pārzina departamenta admi-

listrātīvi saimnieciskā daļa.

Zemkopības departamenta ieņēmumi līdzšinējā Latvijas pastāvēšanas
aikā bijuši šādi:

1920./21. g Ls 149.660,97
1921./22. g „

5.308.365,43

1922./23. g „
3.999.045,73

1923./24. g „
2.505.178,03

1924./25. g „
3.006.839,15

1925./26. g „ 3.546.200,12
1926./27. g „

2.845.048,31
1927./28. g • . . ■ . „

2.757.355,28

Pavisam ieņemti Ls 24.117.693,0224.117.693,02
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Turpretim izdevumi saskaņā ar uzstādītiem budžetiem bijuši šādi:

1919./20. g

'

Ls 947.741,70
1920./21. g „

589.921,36
1921./22. g „

1.908.285,52
1922./23. g „

4.462.092,11
1923./24. g „

4.937.727,54
1924./25. g ,

5.048.751,03
1925./26. g „ 6.178.619,22
1926./27. g „ 6.260.136,47
1927./28. g . . „

6.170.477,37

Pavisam izdoti Ls 36.503.752,32

leņēmumi sastādās galvenā kārtā no nomas naudām par iznomātām

zemēm un zvejas tiesībām, turpretim galvenie izdevumi krīt uz agrārreformas
ievešanu — mērniecības, kultūrtechniskiem un zemes vērtēšanas darbiem.

Lauksaimniecības pārvalde.

Lauksaimniecības pārvalde nodibināta 1924. g. 1. aprīlī, likvidējot priekš
tam pastāvošo Lauksaimniecības departamentu. Lauksaimniecības departa-
ments darbojās valsts pirmajos pastāvēšanas gados (no 1919. gada 15. jūlija),
veicot grūtos kara laika un pēckara apstākļos visai plašus uzdevumus kā

lauksaimniecības sabiedriski kultūrālās dzīves atjaunošanā un izveidošanā,

tā arī sniedzot dažāda veida materiālu atbalstu un palīdzību kara un revolū-

cijas izpostītās saimnieciskās dzīves atjaunošanai.

Darbībai izveidojoties Lauksaimniecības departamentā noorganizējās
šādas nodaļas: 1) administrātīvā grāmatvedības nodaļa, 2) dzīves atjauno-
šanas nodaļa, 3) lopkopības nodaļa, 4) būvniecības nodaļa, 5) techniskā nodaļa,

6) zemkopības nodaļa un 7) dārzkopības nodaļa. Darbībai pārveidojoties,

pārveidota arī iekārta. Lauksaimniecības pārvaldē 1928. gadā darbojās: 1) zem-

kopības daļa, 2) lopkopības nodaļa, 3) būvtechniskā nodaļa, 4) zivkopības un

zvejniecības nodaļa un 5) eksportsviesta kontrole. Minētās nodaļās bija no-

darbināti 1919. gadā 11 darbinieki, 1921./22. gadā jau 105, kamēr 1927./28.
budžeta gadā 73.

Departamenta resp. Lauksaimniecības pārvaldes rīcībā atradās šādi

līdzekļi: dzīves atjaunošanai — Ls 5.000.000 un sēklas labības apgādāšanai —

Ls 5.000.000.

Šai pārvaldei budžeta kārtibā tekošiem darbiem atvēlēto līdzekļu procen-

tuālā attiecība pret valsts budžetu bijusi: 1920.12 1. g. 0,22% un nākamos gados —

0,270/0, 0,78%, 1,40/o, 1,090/o, 1,550/o, 1,540/0 un 1927./28. gadā - 1,70/0 .

Pret visu Zemkopības ministrijas budžetu šī procentuālā attiecība tai

pašā laikā bija: 5,260/0 , 3,2%, 12,5%, 25,01%, 21,4%, 1925./26. g. 32,040/0*),
33,30/0 un 34,050/o.

Lauksaimniecības departamenta un, sākot ar 1924. g., Lauksaimniecības

pārvaldes darbības laikā iemaksāts valsts ienākumos par visiem gadiem, no

*) Procentuālais pieaugums stāv sakarā ar Zemkopības ministrijas budžeta pārkārto-
šanu, ievedot atsevišķām iestādēm netto budžetu.
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1920./2L—1927./28. g. (ieskaitot), kopā Ls 2.214.027,05. No dzīves atjaunošanai
atvēlētiem kreditiem departaments apgādājis un izdalījis lauksaimniekiem

uz parādu pie daļu iemaksas:

Zirgus par Ls 2.596.743, liellopus un sīklopus par Ls 41.352, trak-

torus par Ls 108.420, kuļgarnitūras par Ls 542.700, labības un zāles

pļāvējus un siena grābekļus par Ls 741.800, arklus, ecēšas, kultivātorus un

citus darba rīkus par Ls 473.960 un mākslīgus mēslus par — Ls 296.873.

Atsevišķās lauksaimniecības nozarēs Lauksaimniecības pārvalde kopā
ar lauksaimnieku centrālajām organizācijām pagājušos 10 gados ir veikusi

šādus darbus:

Lauksaimniecības izglītība. Latvijas īpatnējiem apstākļiem un vaja-
dzībām piemērota lauksaimnieciskas izglītības attīstība vedama ciešā sakarā

ar Latvijas valsts nodibināšanos un saimniecisko nostiprināšanos, kā arī ar

agrārās reformas likuma pieņemšanu. Agrārais likums ne tikai grozīja pastā-
vošo saimniecisko iekārtu, bet atvēra ceļu arī lauksaimnieciskai izglītībai, dodot

iespēju ierīkot lauksaimniecības mācības iestādes šim nolūkam noderīgos bij.
muižu centros. Latvijas valsts proklamēšanas momentā tagadējā Latvijas
teritorijā darbojās tikai divas lauksaimniecības mācības iestādes — Jelgavas
lauksaimniecības vidusskola un Priekuļu trīsgadīga zemākā tipa lauksaimniecības

skola. Pārējās priekš kara atvērtās lauksaimniecības mācības iestādes (Bulduru

dārzkopības skola un lauksaimniecības tautskolas Krustpilī, Rūjienā un Tirzā)
kara apstākļu dēļ bija darbību pārtraukušas. Sākot ar 1919. gadu, lauksaim-

niecības mācības iestāžu attīstība redzama no šādiem datiem:

Marīhac asris
Lauks- mācib

-

Skolēnu Skolotāju
Macioas gaas iestāžu skaits skaits skaits

1919./20. 13 514 28

1921./22. 18 599 43

1922./23. 29 1115 80

1923./24. 37 1673 105

1924.25. 40 1950 111

1926./27. 43 2289 131

1927.28. 48 2166 167

Visas lauksaimniecības mācības iestādes, izņemot Latvijas Universitātes

lauksaimniecības fakultāti, uz 1920. g. 17. septembra likuma pamata atrodas

Zemkopības ministrijas pārziņā un darbojas saskaņā ar 1926. g. 19. augusta
Satversmes 81. p. kārtībā izdotiem noteikumiem lauksaimniecības mācības

iestādēm. Pēc mācības programu apjoma un uzstādītiem mērķiem pastāvošās
lauksaimniecības mācības iestādes sadalāmas trīs tipos: 1) zemākās lauksaimnie-

cības skolas arvienu līdz divgadīgu mācības laiku, kur iestājoties prasa zināšanas

pamatskolu programu apmērā, 2) vidējās lauksaimniecības skolas ar 4-gadīgu
mācības kursu, kur iestājoties arī prasa pamatskolas izglītību un 3) semināri ar

2-gadīgu mācības kursu, kur iestājoties prasa vispārīgās vidusskolas izglītību.

1927.'28. mācības gadā Zemkopības ministrijas pārziņā atradās: 1 mājturības

seminārs, 3 lauksaimniecības vidusskolas un 44 zemākā tipa lauksaimniecības

skolas. Pēdējās sadalāmas šādi: piensaimniecības lopkopības skolas — 1, lop-

kopības — 4, piensaimniecības — 1, mājturības — 3, dārzkopības — 2, biš-

kopības-dārzkopības — 1, zivkopības-lauksaimniecības — 1, lauksaimniecības

skolas — 31. No visām 1927. 28. mācības gadā pastāvošām lauksaimniecības
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mācības iestādēm valsts uzturēja 9, apriņķu pašvaldības — 8, bet pārējās —

dažādas sabiedriskas organizācijas. Pašvaldību un sabiedrisko organizāciju
uzturamām lauksaimniecības mācības iestādēm Zemkopības ministrija katru

gadu budžeta apstiprināšanas kārtībā izprasa valsts pabalstus mācības spēku

atalgošanai un jaunas skolas ierīkojot — arī skolas inventāra un mācības

līdzekļu iegādāšanai.

Kādā mērā valsts piedalījusies lauksaimniecības mācības iestāžu uzturē-

šanā un ar to sekmējusi viņu noorganizēšanu un attīstību, redzams no dažādos

gados lauksaimniecības mācības iestāžu vajadzībām budžeta kārtībā atvēlētām

valsts līdzekļu sumām: 1920./21. gadā šī suma bija Ls 23.263, 1921./22. g. —

131.010, 1922./23. g. — 397.269, 1923./24. g. — 614.540, 1924./25. g. —

592.244, 1926./27. g. — 739.641, 1927./28. g. — 701.911 un 1928./29. g. —

910.252.

Agronomiskū palīdzība. Kā agronomiskās palīdzības dzimšanas laiks

Latvijā jāuzskata 1905. gads, kad, neatradusi izeju revolūcijā, tautas enerģija
izplūda saimnieciskos pasākumos. Lauksaimnieki strauji sāka organizēties
biedrībās kā lauksaimniecības kultūras pacelšanai, tā arī saimniecisko mērķu

sasniegšanai. Nedaudz gados priekš pasaules kara Latvijas lauksaimniecībā

bija panāktas ievērojamas pārvērtības, bija sācies lauksaimniecības kultūras

uzvaras gājiens lauku sētās. Šo lielo darbu ievirzīja un vadīja Latvijas pirmie

agronomi. Pasaules karš ievadītos darbus pārtrauca un, Latvijai pāri iedams,

visu, kas bija jau paveikts, sagrāva. Šāds stāvoklis turpinājās līdz 1919. gadam,
kad pēc neatkarīgas Latvijas nodibināšanās un tās teritorijas pakāpeniskas
atbrīvošanas no ienaidniekiem, vajadzēja ķerties pie sagrautās lauksaimniecības

atjaunošanas un jauncelšanas. Šā lielā darba reālizēšanai 1919. gadā nodibināja
Lauksaimniecības departamentu, kas enerģiski ķērās pie viņam uzticētā lielā

uzdevuma atrisināšanas.

Ar Latvijas teritorijas atbrīvošanos atdzima un lauksaimniecības atjau-
nošanas darbā stājās arī priekš kara nodibinātās lauksaimniecības centrālās

organizācijas: Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrība un Centrālā Savienība

~Konsums" un Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskā Sabiedrība. Šādā kārtā

lauksaimniecības veicināšanas darbs arī neatkarīgā Latvijā

ievirzījās sabiedriskā gultnē. 1919. g. abām minētām organizācijām pie-

vienojās Latvijas Zvejniecības Centrālbiedrība, 1920. g. Latvijas Kooperātivu

Kongresa Padome, Latvijas Biškopības Centrālbiedrībaun Latvijas Mazsaimnie-

cību Veicināšanas Biedrība, 1921. gadā — Latvijas Piensaimniecības Centrālā

Savienība un Latvijas Zirgaudzētāju Biedrība, 1922. g. — Latgales Rajona Lauk-

saimniecības Biedrību Savienība, 1923. g. Zemgales Lauksaimniecības Centrāl-

biedrība, Kurzemes Lauksaimniecības Centrālbiedrība un Latvijas Linkopju
Centrālā Savienība un 1924. gadā Latvijas Lopkopības Centrālā Savienība un

Latvijas Zivkopības Centrālbiedrība.

1919. gadā lauksaimniecības veicināšanas darbam valsts varēja izdot

tikai Ls 5192,92, bet 1928./29. g. kārtējā un ārkārtējā budžetā šai vajadzībai
paredzēti Ls 4.540.174. Agronomisko darbinieku skaits pieaudzis no 15 per-

sonām 1919. gadā līdz 203 personām 1928. gadā. 10 gadu pastāvēšanas laikā

šai nozarē paveikts milzīgs darbs: gandrīz atjaunotas visas karā izpostītās

saimniecības, un lauksaimniecības ražošanas spēju izkopšanā esam ne tikai

sasnieguši, bet daudzos gadījumos pat pārsnieguši priekškara stāvokli.
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Izsniegti pabalsti agronomisko darbinieku algošanai: 1920./21. gadā —

Ls 16.248, 1921./22. gadā — Ls 78.594, 1922./23. g. — Ls 151.000,
1923./24. g. — Ls 322.960, 1924./25. g. — Ls 337.160, 1925./26. g. —

Ls 393.144, 1926./27. g. — Ls 413.000, 1927./28. g. — Ls 411.240.

Ārpusskolas izglītība. Ārpusskolas izglītības laukā līdz 1928. gada
1. aprīlim paveikts šāds darbs: sarīkoti pavisam kādi 265 dažādi kursi dažādos

mācības priekšmetos, kā: moderniecību vadītāju kursi 12, piensaimniecības
instruktoru kursi — 1, moderniecīb'u grāmatvešanas kursi — 3, sierniecības

kursi — 5, eksporta sviesta sagatavotāju kursi — 6, moderniecības vadītāju
atkārtoš. kursi — 7, lopkopības pārraugu kursi — 31, lopkopības instruktoru

kursi — 2, lopkopības pārraugu atkārtošanas kursi — 2, cūkkopības pārraugu
kursi — 2, dārzkopības vakara kursi — 7, dārzkopības instruktoru kursi — 2,

augļu pārstrādāšanas kursi — 9, augļu iesaiņotāju kursi — 2, olu šķirotāju
un putnkopības kursi —7, linu šķirotāju kursi —2, linu apstrādāšanas kursi —1,
mašīnu vadītāju kursi — 6, aku racēju kursi — 4, zirgu apkalšanas kursi — 63,
būvamatnieku kursi — 7, mājturības kursi — 41, agronomisko darbinieku

atkārtošanas kursi — 3, zvejniecības kursi — 36, biškopības un dārzkopības
kursi — 2, atsevišķi biškopības kursi — 2.

Bez tam noturēti vēl ceļojošie kursi dažādās nozarēs — 15813, ko ap-

meklējušas kopā pavisam 720,000 personas.

Kursu un priekšlasījumu sarīkošanai izlietotas šādas sumas:

1920./21. g. —Ls 3450,74, 1921./22. g. —Ls 12.646,66, 1922./23. g. —

Ls 50.000, 1923./24. g. — Ls 79.999. 1924./25. g. — Ls 75.308,
1925./26. g. — Ls 57.300, 1926./27. g. — Ls 78.140, 1927./28. g. —

Ls 57.194.

Lauksaimniecības izstādes. Lauksaimniecības izstāžu nozīmi saim-

nieciskās kultūras veicināšanā un ražīgas sacensības ierosināšanā latviešu

lauksaimnieki atzinuši jau priekš pasaules kara, kādēļ jau krievu valdīšanas

laikā, sākot ar 1895.gadu, viņi sarīkoja lauks, izstādes ar saviem līdzekļiem, jo

pabalstus šādiem mērķiem Krievijas valdība latviešiem nedeva. Saimnieciskai

un sabiedriskai dzīvei* pēc kara atjaunojoties, arī izstādes atgūst atkal savu

nozīmi lauksaimniecības pacelšanā. Pirmā lauksaimniecības izstāde neatkarīgā

Latvijā sarīkota 1921. gada rudenī Līvbērzē. 1922. gadā sarīkotas jau 17 lauk-

saimniecības izstādes, un tālākos gados ikgadus sarīkojamo dažādu izstāžu un

apskatu skaits svārstās ap 100—135, no kurām vairāk kā trešā daļa — lopu

apskatu. Gandrīz visās lopu apskatēs tiek sarīkotas slaucēju sacīkstes.

Bez izstādēm un apskatēm, sākot ar 1926. gadu, galvenos zirgu audzē-

šanas rajonos ikgadus sarīko 5—6 zirgu skriešanās un vilkšanas sacīkstes, un

pašos beidzamos gados lielu piekrišanu kā pie lauksaimniekiem, tā arī pie

laukstrādniekiem guvušas arāju sacīkstes. 1926. gadā tādas sarīkotas 3, bet

1927. g. jau — 31. Šai gadā sarīkoja arī sakņaugu ravētāju un retinātāju
sacīkstes. Visās izstādēs, apskatēs un sacīkstēs Zemkopības ministrija piešķir

atzinības rakstus un valsts naudas godalgas, bet lielākās izstādēs arī bronzas

un sudraba medaļas.

Godalgām Zemkopības ministrija izdevusi: 1920./21. gadā — Ls 11.716,

1921./22. g. — Ls 44.070, 1922./23. g. —Ls 10.000, 1923./24. g. —
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Ls 49.637, 1924./25. g. — Ls 40.000, 1925./26. g. — Ls 52.400, 1926./27. g. —

Ls 24.814—, 1927./28. g. — Ls 23.640.

Valsts lauksaimniecības muzejs. Priekš kara Rigā šāda muzeja ne-

bija, un bijušais Lauksaimniecības departaments to kā nopietnu lauksaim-

niecības attīstības palīga līdzekli sāka organizēt pilnīgi no jauna, krājot at-

tiecīgus priekšmetus vispirms dažādās departamenta nodaļās. 1926. gada
sākumā muzejam ierādīja atsevišķas pagaidu telpas Torģeles ielā N° 1, ar ko

radās iespēja iegādātos priekšmetus sakārtot atsevišķās nelielās nodaļās:

zemkopības, dārzkopības un mājturības, lopkopības un lauksaimniecības skolu

mācības līdzekļu nodaļā. Pēdējos gados no jauna organizētas purvu, zemes un

zivkopības nodaļas. Pēdējā nodaļā starp citu uzstādīti darbam nelielos

apmēros 6 dažādi zivju perināmie aparāti. Muzejā savākts pavisam pāri par

3000 dažādu priekšmetu.

Lauksaimniecības literatūra. Lauksaimniecības pārvalde izdevusi

105 grāmatas un brošūras. Lauksaimniecības literātūras izdošanai izlietoti:

1920./21. g. — Ls 870, 1921./22. g. - Ls 1698, 1922./23. g. —Ls 29.936,

1923./24. g. — Ls 79.998, 1924./25. g. — Ls 70.000, 1925./26. g. —Ls 55.800,

1926./27. g. — Ls 15.500 un 1927./28. g. — Ls 16.100.

Lai grāmatas un brošūras būtu pieejamas plašām lauksaimnieku masām,

atsevišķos gadījumos, viņas izdodot, valsts piemaksā. No izdotām grāmatām

izplatīti par brīvu vairāk kā 200.000 eksemplāru. Sākot ar 1926. gada 1. aprīli
no grāmatu pārdošanas ienākušām sumām, kuras līdz tam laikam iemaksātas

valsts ienākumos, nodibināts lauksaimniecības literātūras izdevumu fonds, kas

tagad pieaudzis līdz Ls 107.000. Par fonda līdzekļiem izdod populāras brošūras

un lauksaimniecības skolu mācības grāmatas. Populāru brošūru un skrejlapu
izplatīšanai par brīvu un dažu lauksaimniecības žurnālu izdošanai valsts

ikgadus piemaksā budžeta kārtībā atvēlētās sumas.

Izmēģinājumu iestādes. Dažādu laukkopības jautājumu atrisināšana

ar lauku izmēģinājumu palīdzību bija pazīstama latviešu lauksaimniekiem jau

priekš pasaules kara. Latvijas (toreiz Rīgas) Lauksaimniecības Centrālbiedrība

un Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskā Sabiedrība jau 1910. gadā sāka ierīkot

atsevišķās saimniecībās īslaicīga rakstura lauku izmēģinājumus. Priekuļos

pie Cēsīm Latviešu Lauksaimnieku Centrālbiedrība 1918. g. nodibināja mašīnu

izmēģinājumu staciju un sāka organizēt selekcijas staciju. Citu pastāvīgu

speciālu laukkopības izmēģinājumu iestāžu tagadējās Latvijas robežās priekš

kara nebija, ja neuzskata par tādu Rīgas politechniskā institūta izmēģinājumu

un mācības fermu Pētermuižā pie Olaines. 1913. gadā gan bija iesākta purvu

kultūras izmēģinājumu stacijas ierīkošana Jaunpētermuižā, bet uznākušais

karš šo darbu pārtrauca.

Pagājušos 10 gados Zemkopības ministrija atjaunojusi valsts Jaunpēter-
muižas purvu kultūras izmēģinājumu staciju (sākusi darboties 1922. g.) un

ierīkojusi no jauna valsts Stendes selekcijas staciju (sākusi darboties 1923. g.)

un valsts laukkopības izmēģinājumu stacijas Jaungulbenē un Vidsmuižā (sākušas
darboties 1924. g.). Pēdējās trīs izmēģinājumu iestādes organizētas speciāli
šim nolūkam no valsts zemes fonda Zemkopības ministrijas rīcībā pārņemtos
muižu centros. Savā darbības laikā Jaunpētermuižas purvu kultūras izmēģi-
nājumu stacija paspējusi noskaidrot veselu rindu zāļāju kultivēšanas un citu



jautājumu. Stendes selekcijas stacija izveidojusi un tuvākā laikā izlaiž atklā-

tībā izplatīšanai vairākas noderīgas labības šķirnes. Jaungulbenes laukkopības

izmēģinājumu stacija lielā mērā veicinājusi mākslīgo mēslu, sevišķi slāpekļa
mēslu, lietošanas jautājuma noskaidrošanu. Pa daļai ar vietējiem līdzekļiem,

pa daļai ar Zemkopības ministrijas pabalstiem atjaunotas arī Latvijas Lauksaim-

niecības Centrālbiedrības Priekuļu selekcijas, izmēģinājumu un lauksaimniecības

mašīnu izmēģināšanas stacijas, bet no bio-entomoloģiskās stacijas izveidojies
augu aizsardzības institūts Rīgā ar 3 nodaļām uz vietām — Stendē, Priekuļos
un Cīravā. Arī visas šīs iestādes attīstījušas plašu un sekmīgu darbību.

Bez minētām pastāvīgām izmēģinājumu un pētīšanas iestādēm visas

centrālās lauksaimniecības organizācijas ierīko ikgadus 400—900 demonstrā-

tīva rakstura lauksaimniecības izmēģinājumus, un dažas no tām uztur

pastāvīgus izmēģinājumu laukus.

Laukkoplba. Lielais pasaules karš Latvijas laukkopību lielā mērā

izpostīja un izputināja. Kādreiz auglīgie tīrumi pa daļai tieši kara postījumu

dēļ, pa daļai mājlopu un cilvēku trūkuma dēļ bija pārvērtušies par atmatām.

Ja priekš kara aramā zeme Latvijā aizņēma 28% no visas zemes kopplatības

(jeb pāri par 1 1/2 milj. ha), tad 1920. gadā apstrādātas zemes varēja saskaitīt

vairs tikai ap 1.200.000ha un aramas zemes procents bija noslīdējis līdz 20%.
Tālākos Latvijas pastāvēšanas gados, pretēji visām grūtībām, sevišķi
izpostītos apvidos, kur bija jāatjauno un jāpapildina ne tikai dzīvais un nedzī-

vais inventārs, bet jāceļ arī saimniecības ēkas, atmatas ir likvidētas un galveno
sējumu — rudzu, auzu, miežu, linu, kviešu un kartupeļu — platības ne tikai

sasniegušas priekškara apmērus, bet daudzos gadījumos tos pat pārsniegušas.
Tai pašā laikā ir uzlabojusies arī zemes apstrādāšana, kas pa kara laiku bija
stipri gājusi atpakaļ, un gadu no gada pastiprina zemes mēslošanu, kā to

rāda šie skaitli par Latvijā ievestiem mākslīgo mēslu daudzumiem.

Mākslīgo mēslu ievests: 1921. gadā —9713 t, 1922. g. — 11.774 t, 1923. g. —

34.890 t, 1924. g. — 50.346 t, 1925. g. — 91.574 t, 1926. g. — 87.753 t,

1927. g. — 85.067 t. Bez tam Mangaļu superfosfāta fabrika pārdevusi 1927. g.
iekšzemē sava ražotā superfosfāta 19.446 tonnas. Sakarā ar visu to cēlušās

arī visu galveno lauku augu ražas, kā tas redzams no šiem Valsts Statistiskās

Pārvaldes datiem:

*) Atzīmējams, ka ziemāju raža 1926. gadā nelabvēlīgu klimatisku apstākļu dēļ
bija nenormāli zema, tāpat un aiz tiem pašiem iemesliem vasarāju raža 1927. gadā.
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No viena ha ražots kvintalos (100 kg)

Caurmērā par Ziemas

rudzu

Ziemas

kviešu
Miežu Auzu Zirņu

Kartu-

peļu

1909.—1913. g
1920. g

1926. g
1927. g

9,33
6,50

16,17*)
10,13

12,33
7,50

10,79*)

13,44

9,00

5,66

9,91

7,02*)

9,16

5,66
8,60

5,80*)

7,66 80,00

7,33 83,83

9,11 i 123,44

7,83*) I 83,90

Minēto augu koprai

kvintalos):
s pa La viju tai pašā laii ā pavair ijušās šādi (1000
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Sēklkopība. Sēklkopības veicināšanas darbs Latvijā sākās ar 1921. gadu.
Laba iekšzemes sēklas materiāla trūkuma dēļ pirmie darbi sēklkopībā ievadīti ar

uzlabotu ārzemju šķirņu sēklu izmēģināšanu un izplatīšanu. Sēklas materiāla

uzlabošanai 1922. g. noorganizēta valsts sēlekcijas stacija Stendē. Otru

līdzīgu staciju ierīkojusi Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrība Priekuļos.
Lai ieaudzētu un izplatītu izkoptu ražīgu šķirņu sēklas, tad turpmākos gados
ierīkoja sēklu audzēšanas saimniecības. 1927. gadā bija ierīkotas pavisam
160 tādas saimniecības, kas ražoja ap 80.000 pudu uzlabotu sēklu, vērtībā par

apm. 4 milj. latu.

Sēklkopības veicināšanai izdots: 1923./24. g. — Ls 35.999, 1924./25. g.—

Ls 15.815, 1925./26.g.—Ls 40.000, 1926./27. g. — Ls 23.000un 1927./28. g. —

Ls 19.664.

Sēklu kontrole. Sēklu kontrole iesāka darboties 1923. g. ar sēklu

tirgus pētīšanu. 1924. gadā Zemkopības ministrija noslēdza ar 10 sēklu

tirdzniecības firmām līgumus par tirdzniecības sēklu kontrolēšanu pēc Dānijas
principiem. 1926. gadā nodibinājās sēklu kontroles stacija. Tālāk minētie

skaitļi rāda sēklu kontroles sasniegumus un tirdzniecības sēklu uzlabošanos

zem kontroles esošās firmās:

neded?u
a

sfklu Vidēju sēk.u Labu sēklu

1923. g. (kad kontr. vēl nebija) 21<y0 32% 47<y0

1924. g. (sākās kontrole) 110/0 37<y0 52%
1925. g. 240/0 760/0
1926. g. - 130/o 870/0
1927. g. 90/0 910/o

Sēklas apgādāšana. Lai veicinātu dzīves atjaunošanos un jaunsaim-
niecību nostiprināšanos, kara izpostītām saimniecībām un uz agrārlikuma

pamata nodibinātām jaunsaimniecībām, sākot ar 1919. gadu, izsniedza sēklas

aizdevumus. Pirmā sākumā sēklu izsniedza Apgādības ministrija, vēlāk

lekšlietu ministrija, un no 1922. g. Zemkopības ministrija. 1925. g. izdots

likums par sēklas fondu, un sēkla apgādāta šādos apmēros:

. . v Vasarāju sēklas Ziemāju sēklas Kopā
izsniegšanas gaai vērtība latos vērtība latos vērtība latos

Ziemas

rudzu

Ziemas

kviešu
Miežu Auzu Zirņu

(artu-

peļu

920.

927.
g.

g.

. 1186,5

.
2571,0

64,3 !
548,0 |

676,6

1300,8

1149,6 I
1771,6 |

135.4 3810,5

264.5 7173,5

1919./21. g. .

1922. g. . .
1923. g. . .
1924. g. . .
1925. g. . .
1926. g. . .
1927. g. . .

1928. g. . .

663.689,—
47.640,52

429.064,20

975.793,90

2.471.946,85

790.299,12

1.416.418,55

2.719.083,14

18.337,64

9.298,40
88.495 —

116.056,38

928.214,44

47.547,88
1.000.000

663.689 —

65.978,16

438.362,60

1.064.288,90

2.588.003,23

1.718.513,56

1.463.966,43
3.719.083,14

Kopā Ls 9.513.935,28 2.207.949,74 11.721.885,02



Speciālās kultūras.

Kartupeļu kultūra. Sākot ar pirmajiem pēckara gadiem kartupeļu
lauku platība Latvijā vienmēr vēl palielinās. Sevišķi straujš pieaugums no-

vērojams sākot ar 1925. gadu, kad iepriekšējā gadā izdotais,, Likums par kartu-

peļu ievešanas un izvešanas kontroli" stipri ierobežoja kartupeļu importu.
Raža tomēr ir jau tik liela, ka nodrošina nevien visas šejienes vajadzības, bet

paliek pāri arī eksportam. Procentuāli rēķinot, šejienes spirta un stērķeļu

rūpniecība pārstrādā apm. 5—6% no visas kartupeļu kopražas; sēklai iziet

ap 20—23%; pārtikai un lopbarībai — 60%. Rēķinot zudumu uzglabājot
ap 7—10% no kopražas, eksportam paliek pāri apm. 5%. Atkarībā no

ražas v. c. apstākļiem eksportēt varētu 20—35.000 tonnas katru gadu.

Kartupeļu eksports kļuva iespējams tikai sākot ar 1924. gadu, kad

Saeimā pieņēma likumu par kartupeļu kontroli. Sākumā eksports bija ļoti

niecīgs. Pamazām, bet .droši, eksports tomēr paplašinās, un tagad, jubilejas

gadā, esam izveduši no pagājušā gada ražas tuvu pie 4000 tonnām kartupeļu.
Latvijā ļoti plaši izplatītas kartupeļu šķirnes ir — ~Silēzija", ~Voltmans"
un mazākā mērā — ~Saksonija", ~Merkers" un dažas jaunas pēckara šķirnes.
No pēdējām sevišķi vērību pelnī ~Parnasija", kas tiek kultivēta kā pret

bumbuļu vēzi izturīga šķirne gadījumam, ja šī slimība Latvijā parādītos.
Ar stingro kontroli un niecīgo importu Latvijā kartupeļu vēzis vēl

nekur nav parādījies.

Cūkūrbiešū kultūra. Cukurbiešu audzēšana, spēji attīstoties, sāk

ieņemt svarīgu vietu starp citām kultūrām. No izmēģinājumu rakstura au-

dzēšanas pirmos kultūras pastāvēšanas gados pāriets uz ražošanu rūpniecības
nolūkam. Saražotas cukurbietes 1924. un 1925. gadā izvestas uz ārzemēm

pārstrādāšanai cukurā, bet turpmāk, uzceļot pirmo Latvijas cukurfabriku,

pārstrādātas pēdējā. Šie skaitļi rāda cukurbiešu kultūras spēju attīstību:

1924. gadā ražots 61.000 kg cukurbiešu,
1925.

„ „
1.291.000

„

1926.
„ „

6.491.000
„

1927.
„ „

10.603.000
„

Ārstniecības augu kultūra. Pirmie pasākumi ārstniecības augu kultūrā

nodibinās drīz pēc Latvijas valsts tapšanas. Savā īsā attīstības laikā

kultūra iekarojusi plašāku interesi ražotāju aprindās. No apmēram 25 ārst-

niecības augu sugām, ko Latvijā audzē, kā galvenās minamas: smaršīgo
kumelīšu (Matricaria chamomilla) un baldrijāņu (Valeriana off.) kultūras.

Piegriezta vērība arī savvaļā augošo stādu ievākšanai, kas nereti aug brīvā

dabā lielākos vairumos. Ražots galvenā kārtā šejienes tirgum.

Tabakas kultūra. Ņemot vērā lielo tabakas patēriņu valstī un labos

panākumus audzēšanā, veicināta šīs kultūras attīstība. Ražota galvenā
kārtā zemākas šķiras tabaka, pēc kuras ir liels pieprasījums. Pēdējos divos

gados pārstrādāts'šejienes tabakas: 1926. g.—30.176 kg un 1927. g. —52.021kg.

Pļavkopība.

Reizē ar lopkopības attīstību pieaug arī vajadzība nodrošināt lopus ar

vērtīgāku rupjo barību, un liels skaits atsevišķu lauksaimnieku jau pārgājuši

intensīvā zāļāju apsaimniekošanā — izdara vajadzīgos meliorācijas darbus, sāk

pļavas un ganības pienācīgi mēslot un kopt, ierīko sētus ilggadīgus zāļājus.
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Attiecīgo kultūras paņēmienu noskaidrošanai organizēta un jau no

1922. gada strādā valsts jaunpētermuižas purvu kultūras izmēģinājumu

stacija. Dažu galveno zālāju kultūras jautājumu pārbaudīt, sākot ar

šo gadu, sākušas ari Jaungulbenes un Vidsmuižas laukkopības izmēģinā-

jumu stacija un Stendes selekcijas stacija. Ilggadīgo zāļāju kultivēšanas

paņēmienu propagandas nolūkos centrālās lauksaimniecības organizācijas ar

Zemkopības ministrijas pabalstiem beidzamos 5 gadus ikgadus ierīkojušas
atsevišķiem lauksaimniekiem ap 100—180 pļavu mēslošanas izmēģinājumu
un 20—60 sētu paraugu ganību. Zāļu sēklu audzēšanas propagandai
Zemkopības departaments 13 vietās ierīkojis izmēģinājumus. Attiecīga vērība

piegriezta zāļāju kultūras propagandai arī kursos un priekšlasījumos.

Dārzkopība.

Dārzkopības galvenā nozare ir augļkopība. Augļu dārzu kopplatība

Latvijā — 20.961 ha.*) Tikai lauksaimniecībā izlietotās zemes augļu dārzi

aizņem 0,62% platības (Latgalē 0,76%, Jelgavas apr. — 0,85%). Galvenie

augļu dārzu rajoni atrodas Bauskas un Jeigavas apriņķa dienvidus daļā, starp

Preijiem un Daugavpili, vai starp Rēzekni un Ludzu, ap Cēsim, Valmieru,

Biržiem un Krustpili. Uz 1 kv. km Latvijā iznāk 50 augļu koki. Nākošās

lielākās nozares ir sakņkopība un puķkopība. Šīs kultūras koncentrētas

ap pilsētām un citām apdzīvotām vietām.

Dārzkopības attīstības sekmēšanai un sistēmatizēšanai notecējušos

10 gados: 1) nodibinātas dārzu kolonijas, kopā ap 300 saimniecības,

2) valsts, sabiedrisko organizāciju un privātās saimniecībās noorganizētas
50 kokaudzētavas, 3) noorganizētas un darbojas 40 dārzkopības pār-
raudzības biedrības, 4) lauku skolās un sabiedriskās organizācijās ierīkoti

60 paraugu dārzi, 5) pie centrālām lauksaimniecības organizācijām nodibinātas

dārzkopības nodaļas, 6) izveidots dārzkopības instruktoru tīkls. Darbojas
2 dārzkopības skolas. Kokaudzētavas jau sedz iekšzemes patēriņu, un iespē-

jams augļu koku stādāmo materiālu pat eksportēt.

Augļu un ogu vīnrūpniecība ar attiecīga likuma izdošanu nostājas uz

pareiza ceļa. Šimbrīžam darbojas ap 100 augļu un ogu vīnu darītavu.

Dārzu slimību un kaitēkļu pētīšanai, cīņas propagandai un jaunu cīņas

līdzekļu un paņēmienu pētīšanai Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrībā

darbojas Augu aizsardzības institūts.

Augļu eksports. Neilgi priekš kara iesācies Latvijas augļu un ogu eks-

ports. Pēdējos 10 gados pēc kara.arvienu vairāk sāk tos eksportēt uz Rietum-

eiropas zemēm. Visvairāk eksportēti āboli: Antonovka, V. Grāvensteinietis,

Černoguzs, Borovinka un nelielos vairumos plūmes. No meža ogām — brūk-

lenes un dzērvenes. Pēdējo 5 gadu laikā eksportēti āboli šādā daudzumā:

1923. gadā —86,000 kg, 1924. g. — 72,918 kg, 1925. g. — 1,201,000 kg, 1926. g. —

203,941 kg un 1927. g. — 1,500,000 kg.

Lopkopība.

Agrārās reformas ievešana pēckara gados atstājusi dziļu iespaidu
uz lauksaimniecības galveno blakus nozari — lopkopību. Visumā šis

*) Pēc 1923. g. Latvijas lauksaimniecības skaitīšanas ziņām.



iespaids apzīmējams par pozitīvu, pat lielā mērā labvēlīgu visām lopkopības
nozarēm. Piem. lopu skaits, salīdzinot ar priekškara laikmetu, grozījies šādi:

Lopkopības attīstība gājusi ne tikai plašumā, bet arī dzijumā. To vis-

labāki rāda sabiedrisko pasākumu attīstības gaita lopkopības izkopšanā.

/. Lopkopības pārraudzības biedrības.

n
. .... Govsražībagadā

Biedrību Sa.m- i Pārraudzība .
s

Skaits "V*1-? 11 eS°S °, h.? lopU Piena Tauku
tanknSKaiis

skaits skaits ke o/„
tauku

i °
/0 i kg

1914. g.

a) Mazgruntnieku .
281 4600 85,000 2234 3,77 84

b) Lielgruntnieku.. 72 — 36,757 2132 ļ 3,38 72

Kopā" 353 121.757

1928. g 665 12.319 143.397 2206 3,81 84

Salīdzinot ar priekškara laiku, biedrību skaits bez maz divkāršojies,
pārraugāmo lopu skaits pieaudzis par i/5. Kaut arī pastāv stipri nelabvēlīgi

lopu barības ražošanas apstākļi, tomēr sasniegta priekškara gada govs vidējā
piena tauku ražība — 84 kg, stipri pārsniedzot lielgruntnieku gada govs ražību.

Bez tam vēl darbojas 29 sugas lopu audzētāju biedrības.

2. Vaislas buļļu stacijas. 1914. gadā to bija 160, bet 1928. gadā —

319 stacijas, kas apkalpo 8723 saimniecības. Vidēji rēķinot, katrs stacijas
bullis aplec 54 govis gadā. Latvijas pastāvēšanas pirmos gados vaislas

buļļu ievešanu izdarīja no ārzemēm. No Dānijas ievesti dāņu sarkanās rases

48 buļļi, un no Holandes — 4 melnraibie, no Vācijas —3. Ar 1923. g. buļļu
ievešana no ārzemēm pārtraukta.

3. Vaislas lopu reģistrācija un uzņemšana ciltsgrāmatās. Visos

priekškara gados uzņemts dažādu šķirņu liellopu:

a) mazgruntnieku ciltsgrāmatās — 13.188 īpatņi

b) lielgruntnieku „

-

. . . . . — 31J051 īpatnis

Kopā — 44.239 īpatņi

Latvijas pastāvēšanas laikā no 1921.—1928. g. uzņemts ciltsgrāmatās
29.674 īpatņu.

4. Cūkkopība. Sākot ar 1920. g. līdz šim laikam ierīkotas pavisam
ar valdības pabalstu 59 audzētavas ar 57 kuiļiem un 99 cūkām. Ar valdības

pabalstu ierīkotas 407 kuiļu vaislas stacijas. No tām:

ar šejienes cūku kuiļiem 311 ggo,
~ angļu melniem lieliem kuiļiem. . 5/ ' /0

~
vācu dižciltīgiem kuiļiem ....

103 25,4%

„
jorkšīras kuiļiem 268 65,8'

913. g.

927. g.

Zirgi

320.000

376.000

o/0 Liellopi o/0
100 912.000 100

117,5 966.600 105,99

Aitas % Cūkas

996.000 100 557.000

1.127.500 113,2 534.600

%

100

95,97
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Pārējās stacijas ierīkotas ar audzētiem uz vietas — galvenā kārtā jork-
šīras kuiļiem.

Aitkopība. No 1920. g. līdz š. g. 1. aprīlim ierīkotas 17 audzētavas

ar 17 teķiem un 27 aitām un 71 vaislas stacija. Vaislas stacijas ierīkotas galvenā
kārtā ar šejienes tuvākiem vai tālākiem oksfordšīru krustojumiem un ar

ievestiem Vācijas oksfordširdovnas teķiem. Pašā pēdējā laikā ievesti

5 šropšīras teķi no Zviedrijas.

Zirgkopība. Pēckara gados zirgu skaits pavairojies' par 50% (130.000
galvas). Salīdzinot ar priekškara laikmetu, patlaban zirgu ir par 56.000 galvām

(17,5%) vairāk kā 1913. gadā. Galvenie pasākumi zirgkopības veicināšanā

ir: 1) valsts vaislas ērzeļu punktu ierīkošana un 2) vaislas zirgu izlase. No

7 bezsugas ērzeļiem 1919. gadā valsts vaislas ērzeļu skaits palielinājies 1928. g.

sākumā uz 159 ērzeļiem, no kuriem 85 tīrsugas ērzeļi. Valsts vaislas ērzeļu

skaits, salīdzinot ar priekškara skaitu, pieaudzis par 89 ērzeļiem vai 227%.

Sākot ar 1921. g., Zemkopības ministrija izdara vaislas zirgu izlasi.

Vaislai atļauts lietot vienīgi par derīgiem atzītos ērzeļus. Šai gadā darbojas
396 pirmās šķiras un 397 otrās šķiras ērzeļi. Latvijas zirgu cilts rakstos uzņemts
2059 siltasiņu, 1097 aukstasiņu un 350 šejienes sugas ķēves. Siltasiņu grupā
ieturēts vidēji smagais darba zirga virziens. Šejienes sugu uzlabo ar izlasi.

Aukstasiņu grupā ietur ardeņu tipa virzienu. Priekš kara vaislas zirgu izlasi

neizdarīja. Nodibinātavalsts zirgu audzētava ar 40 ķēvēm. Kalēju apmācīšanai
sarīkoti 63 vietās īsi zirgu apkalšanas kursi, ko apmeklējuši 633 kalēji.

Putnkopība un olu eksporta kontrole. Par putnkopības stāvokli priekš
kara un arī pirmos Latvijas pastāvēšanas gados trūkst noteiktu ziņu.
1921. gadā ievadīti pirmie pasākumi putnkopības izkopšanā. Ar valsts pa-

balstu noorganizētas sugas putnu audzētavas: 1923./24. budžeta gadā — 28,

1924./25. g. — 63, 1925./26. g. — 68, 1926./27. g. — 81 un 1927./28. g. — 126.

Audzētavās novietotas leghornas, minorkas, orpingtonas, rodailendas,

plimutrokas un viandotes sugu vistas, Peķinas un Ruanas sugas pīles, Tuluzas

un Emdenes sugu zosis un Bronzas tītari. Lai attīstītu putnkopības produktu
ražošanu un nodrošinātu ražojumiem noņēmējus ārzemes tirgos, 1924./25. gadā
Zemkopības departamentā noorganizēta olu eksporta kontrole.

Eksporta kontroles darbības laikā eksportēts olu:

1924./25. g 627.840 gab. par Ls 87.117

1925./26. g 1.044.000
„ „ „

153.298

1926./27. g 272.000
„ „ „

50.058

1927./28. g 339.840
„ „ „

67.968

Lopkopības veicināšanai augšā minētās nozarēs izdots: 1920./21. g. —

Ls 20.752, 1921./22. g. — Ls 27.559, 1922./23. g. — Ls 256.315, 1923./24. g. —

Ls 293.000, 1924./25. g. — Ls 186.200, 1925./26. g. — Ls 261.500, 1926./27. g. —

Ls 224.995 un 1927./28. g. — Ls 222.359.

Gaļas eksports un kontrole. Pasaules karš Latvijas lopkopību bija
samazinājis gandrīz uz pusi. ledzīvotāju pārtikai pašu zemes gaļas pro-
duktu uepietika. No kara beigām līdz 1922. g. gaļu dažādā veidā ieveda,

bet Latvijas gaļas produktus gandrīz nemaz neeksportēja. 1923. g. Latvija
sāka gaļas produktus eksportēt. Lai paceltu gaļas produktu kvalitāti, 1923. gada
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oktobrī sāka darboties eksportgaļas kontrole, sākumā Lauksaimniecības

pārvaldē, bet no 1927. gada aprīļa Veterinārvaldē. Uzskatot 1924. gadu kā

Latvijas gaļas eksporta sākumu, pēdējais bijis šāds:

Eksportēts 1924. gadā — 830.751 kg, 1925. g. — 2.061.856 kg, 1926. g. —

3.628.961 kg un 1927. g. — 4.033.844 kg. Pieskaņojoties pasaules gaļas tirgus
prasībām, mūsu gaļas eksports pēdējos 2 gados izvērties gandrīz tikai cūkgaļas

eksportā. Šīs gaļas ražošanas veids izrādījās par izdevīgāko. Cūku skaitu var

ātri pavairot, un cūkas var ātrāki nobarot par citiem mājlopiem. Cūkgaļu var

vieglāki uzglabāt no maitāšanās un tāpēc arī vieglāki transportēt.

Piensaimniecība. Piensaimniecība paliek arvienu vairāk par vienu

no svarīgākām lauksaimniecības nozarēm Latvijā. Pirmie sabiedriskie pasā-
kumi piensaimniecībā pie mums nodibināti 18—19 gadus atpakaļ. 1914. gadā
Latvijā jau darbojās 88 sabiedriskas piena pārstrādāšanas fabrikas resp.

kopmoderniecības. Strādāja arī kādu 100 privātu un muižu moderniecību.

Visi šie pasākumi un sasniegumi piensaimniecībā ilgajos kara un okupā-
cijas gados tika atkal iznīcināti. Pirmie pēckara gadi piensaimniecības sek-

mīgai attīstībai nebija labvēlīgi, piena produktu cenas bija zemas. Bet drīz

vien apstākļi strauji grozās: labības cenas krīt, bet sviesta cenas ceļas, kam-

dēļ lauksaimnieki pāriet uz intensīvāku piena ražošanu. Tas savkārt rada

spēju moderniecību attīstību. Pienotavas beidzamos gados strauji attīstījušās.
Šogad mums darbā 522 kopmoderniecības un 220 privātas modernie-

cības. Pēc ievāktām ziņām moderniecībās nodevušas pienu pavisam
38.687 saimniecības. No tām 35.998 nodod pienu kopmoderniecībās.

Latvijas sviesta eksports sākās 1921. gadā. Nākošā gadā nodibi-

nāta valsts eksportsviesta kontrole. Kā attīstījies Latvijas sviesta eksports,
liecina šādi skaitļi:

Eksport. sv. kg Vērtība tūkstots Ls

1921. gadā 15.164 42,0
1922.

„
955.273 321,6

1923.
~

2.898.619 10.608,0
1924.

„

3.677.966 15.074,6
1925.

„

7.124.245 31.800,0

1926.
„

10.130.975 37.530,0
1927.

„
10.770.566 41.680,0

Sviesta kontroles un eksporta vajadzībām Rīgā eksporta ostā ierīkota

valsts saldētava, kas uzsāka darboties 1928. g. janvārī.

Biškopība.

Latvijā patlaban darbojas ap 150 biškopju biedrību, kas apvieno 25.000

biedru un 30.000 dravu ar 100.000 bišu saimēm, kopsumā ap 10 milj. latu

vērtībā. Minētās saimes ražo gadā caurmērā 2.420.000 kg medus un vasku

Ls 7.320.000 vērtībā.

Pēdējos 10 gados izdotas 35 brošūras un grāmatas un 1 žurnāls biškopībā
un ierīkotas 15 paraugu mācības dravas un 1 biškopības dārzkopības skola.

Zvejniecība un zivkopība.

Pasaules kapā izpostītā zvejniecība pamazām atjaunojusies. Jūras zvej-

niecībā pašreiz darbojas 4278 zvejnieki, nozvejojot 1927. g. 9.985.731 kg da-

žādu zivju Ls 2.468.697 vērtībā. Zvejas technika sniedzas jau tālāk nekā
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priekš kara, uzrādot 188 motorzvejlaivas ar kopējo stiprumu 1542 HP. Zvejas
inventāra vērtība sasniedz 3.891.000 latus. Zvejnieku pasargāšanai no vētras

briesmām jūrmalas zvejas apgabalos ierīkots 101 zvejniecības radiopunkts

gaidāmā laika uzzināšanai un 37 vētras brīdinājumu stacijas. Izglītības līmeņa

pacelšanai sarīkots lielāks skaits (dažu gadu līdz 21) zvejniecības kursu ar

kopējo apmeklētāju skaitu pāri par 2000. lerīkoti 4 tīklu impregnējamie punkti.

lekšējos ūdeņos likti pamati racionālas zivsaimniecības attīstībai. Zemkopības

departamenta pārziņā atrodas 883 zvejas objekti, iznomāti par Ls 142.700

gadā. Sevišķa vērība piegriezta zivju bagātību vairošanai, izdodot lielāku

skaitu rīkojumu zivju aizsardzībai un ierīkojot ar valsts pabalstu sēklas

zivju apgādāšanai 4 zivju perinātavas (Salacā, Burtniekos, Koknesē un Krās-

lavā). Patlaban ierīko valsts zivju audzētavu Tomē, kuras ražošanas spēja

aprēķināta līdz 30 milj. dažādu zivju mazuļu gadā. No 1922./23.—1927./28.
gadam dažādos iekšējos ūdeņos ielaists 1.782.500 gab. lašu, 6.304.600 gab.

upju sīgu, 3.400.000 gab. ezersīgu, 300.000 gab. zušu un 40.000 gab. karpu

mazuļu.

Saskaņā ar agrārreformas ievešanu valsts pārziņā izdalītas 36 dīķsaim-
niecības ar 3070 ha kopēju platību. Tāpat zivkopība privātās saimniecībās

ievērojami attīstās. Priekš 10 gadiem lauku saimniecībās bija 96 zivju dīķi
ar 297 ha kopējo platību. Tagad zivju dīķi atrodas jau apm. 500 saimniecībās

ar 3660 ha kopējo platību. Šīs attīstības veicināšanai dažādās dīķsaimnie-
cībās ierīkotas 8 speciālas karpu mazuļu audzētavas. Zvejnieku un zivkopju

kopdarbībai likti plaši pamati, nodibinot 61 zvejniecības biedrību, 14 ziv-

kopības biedrības, 4 zvejnieku ekonomiskās sabiedrības un 3 centrālās orga-

nizācijas. Zivkopības un zvejniecības veicināšanai izdoti pēdējos divos gados
Ls 63.276.

Lauksaimniecības celtniecība.

/. Lauksaimniecības celtniecības uzdevums ir sekmēt un veicināt

jaunsaimniecību racionālu izbūvi un kara nopostīto saimniecību ēku at-

jaunošanu. Kara apstākļos bija nopostītas ap 6500 saimniecības galīgi un ap

18.000 —pa daļai, un no jauna jāizbūvē ap 120.000 jaunsaimniecības. Šī

lielā darba veikšanai Celtniecības nodaļa bez materiālās palīdzības sniegusi
arī nepieciešamo kulturālo — būvtechnisko palīdzību. Izdoti un izsniegti lauk-

saimniekiem ap 150.000 dažādu saimniecības ēku paraugu plāni un ap-

rēķini. Būvtechniskā palīdzība nokārtota tādi, ka katrā apriņķī uz vietas

darbojas būvtechniķis, sniedzot nepieciešamos padomus un norādījumus
lauksaimniekiem. Lauku celtniecības veicināšanai izdoti pavisam līdz šim

Ls 322.522. Ugunsdrošas celtniecības veicināšanā izsniegti 296 saimniecībām

pabalsti ēku celšanai kopsumā Ls 79.580, un 657 saimniecībām par uzceltām

ugunsdrošām ēkām dzēsti izsniegtie valsts aizdevumi kopā par Ls 276.420.

Kara nopostītām 7727 saimniecībām ēku celšanai izsniegti kopā
Ls 1.495.498. Jaunsaimniecībām uz nekultivētām zemēm izsniegti pa-
balsti 2000 saimniecībām Ls 600.000. Gandrīz visās karā nopostītās saim-

niecībās pašas nepieciešamākās ēkas atjaunotas, un jaunsaimniecību izbūve

norit sekmīgi: lielākā daļa no tām jau apbūvētas, un lietderība ēku celšanā,

sevišķi pēdējos gados, lielā mērā gājusi uz priekšu. Pavisam uzceltas ap

150.000 jaunas ēkas.

2. Zemkopības ministrijas celtnes: bez parastām pārbūvēm un

remontiem lauksaimniecības skolās, izmēģinājumu stacijās un valsts muižās,
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izbūvēta Jaungulbenes, Stendes un Mārcienas izmēģinājumu stacija un

Malnavas, Kazdangas, Smiltenes un Jaunpils lauksaimniecības skola un

Bulduru dārzkopības skola. Tas viss valstij izmaksājis Ls 845.184.

3. Tranšejas nolīdzinātas — 1.926.115 tek. asis tranšeju un

102.584 kub. asis blindāžu, par ko izdots Ls 989.376; vēl atliek uzmērītas, bet

nenolīdzinātas ap 180.000 tek. asu tranšeju un 25.000 kub. asu blindāžu par

apm. Ls 90.000. /

Lauksaimniecības mašīnas un rīki.

Kara gados galīgi nolietotais un dažādu varu izvazātais mašīnu inventārs

ir ne tikai papildināts līdz priekškara daudzumam, bet pat stipri pārsniedz
to. Ir nākušas klāt dažas mašīnas, piem. traktori, iekšdedzes motori v. c, kā-

das mūsu lauksaimnieki priekš kara pazina maz un lietoja tikai retās saim-

niecībās. Tamdēļ arī darītas pieejamas zināšanas, kā šīs mašīnas darbināt un

apkalpot. Lai noskaidrotu mūsu apstākļiem vispiemērotākos mašīnu tipus,
izdarīti plaši izmēģinājumi ar arkliem, ravētājiem, rindu un mēslu sējmašīnām,

kartupeļu racējiem, kuļamām mašīnām, iekšdedzes motoriem v. c. Lauksaim-

niecībasmašīnu un rīku izmēģināšanai Latvijas Lauks. Centrālbiedrībaar valdības

pabalstu palīdzību uztur mašīnu izmēģināšanas staciju Priekuļos pie Cēsīm.

Sevišķi liela vērība piegriezta tādu mašīnu kopīgai lietošanai, ko vienai

saimniecībai neatmaksājas iegādāties, jo tās lieto īsu laiku un pie tam tās ir

stipri dārgas. Ar valsts pabalstiem ierīkoti 714 šādu mašīnu koplietošanas

punkti, galvenā kārtā ar sēklas tīrāmām un šķirojamām mašīnām, kā arī ar

sējmašīnām, cukurbiešu kultūras v. c. mašīnām. lerīkoti arī divi lielāki mecha-

niski darbināmi centrālie sēklas tīrāmie un šķirojamie punkti Jelgavā un

Valmierā, ar 1 tonnu darbaspējas stundā.

Valsts saimniecības.

Lai sekmētu lauksaimniecības kultūras pacelšanu, ir atstātas tiešā valsts

apsaimniekošanā 19 saimniecības. No tām Vidzemē atrodas 7, Zemgalē —4,

Kurzemē —6 un Latgalē —2. Šo saimniecību uzdevumos ietilpst: 1) ražot

tīrasiņu sugas vaislas materiālu: zirgus, liellopus, cūkas, aitas, putnus un

zivis; ražot noteiktu šķirņu labības, kartupeļus, zāļu un sakņaugu sēklas, augļu

kociņus un citu stādāmo materiālu. 2) Izdarīt visāda veida meliorācijas
un techniskās labierīcības. 3) Kalpot par palīglīdzekli lauksaimniecības

izmēģinājumu iestādēm un mācības līdzekli lauksaimniecības skolām. 4) Izvei-

doties par lauku kultūras centriem un paraugu apkārtējiem lauksaimniekiem.

Starp šīm saimniecībām 5 ir lauksaimniecības izmēģinājumu staciju fermas,
5 lauksaimniecības skolu fermas, 2 dārzsaimniecības, 2 zirgaudzētavas un

5 sēklkopības un lopkopības virziena saimniecības. Visu šo saimniecību

kopplatība apm. 9400 ha, no tām derīgas apm. 850 ha un nederīgas apm. 900 ha.

Meteoroloģiskais birojs.

Biroja uzdevums ir vadīt valstī: 1) meteoroloģisko pētījumu un novēro-

jumu izdarīšanu un izziņošanu starptautiskām vajadzībām ārzemēs, apmaiņus

saņemot ziņojumus sinoptiskam apkalpojumam iekšzemē; 2) klimatolo-

ģisko novērojumu izdarīšanu, datu apstrādāšanu un iespiešanu, ņemot vērā

šo studiju lielo nozīmi lauksaimniecībā no ražas uzlabošanas un ienesības redzes

stāvokļiem; 3) publicēt pa radio lauksaimnieku vajadzībām laika ziņojumus
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un pārējo informāciju; 4) uzturēt kārtībā normālos instrumentus, tiem pie-
līdzinot visus citus lietošanā esošos, un 5) uzturēt sakarus ar pārējām pasaules

meteoroloģiskām centrālēm. Minēto uzdevumu veikšanai valsts pastāvēšanas
laikā noorganizēts meteoroloģisko staciju tīkls ar 112 meteoroloģiskām stacijām.
No tām I pakāpes 15 stac, II — 19 st. un 111—78 stac. Lauksaimniecības

pētījumu apgaismošanai meteoroloģiskās stacijas ierīkotas arī pie lauksaim-

niecības izmēģinājumu stacijām. Noorganizēts sinoptiskais laika apkalpojums.
Pa radiofonu publicē gaidāmo laiku, ledus un citus kuģniecības apstākju ziņo-

jumus. Steidzamos gadījumos ziņojumus noraida pa vadu telegrāfu. Latvijas
piekrastē pastāv 100 vētras brīdinājumu punkti, kas saņem biroja radio-

foniskos ziņojumus. Savākti materiāli par Latvijas klimatiskiem apstākļiem.

Veterinārvalde.

Ar Latvijas neatkarības nodibināšanu 1918. gadā veterinārijas iekārta

valstī sāka izveidoties ar Veterinārpārvaldes kā centrālās iestādes organizēšanu
lekšlietu ministrijā. Veterinārās palīdzības organizēšanai apriņķos ap-

stiprināja rajona veterinārārstu vietas ar vienu veterinārfeldšeru katram

rajona veterinārārstam. Rajona veterinārārsti padoti tieši Veterinārvaldes

pārziņai. Veterinārai valdei kā izpildu orgānam bija jāorganizē un jā-
ieved dzīvē šādi uzdevumi: 1) mājlopu sērgu apkarošana; 2) zoohigiēnas
un zootechnikas pārzināšana; 3) mājlopu sērgu un citu slimību statistisko

materiālu sakopošana; 4) valsts dienestā stāvošā veterināra personāla iecelšana,

pārcelšana, atsvabināšana, algošana, kā arī visā Latvijā dzīvojoša veterināra

personāla reģistrēšana un pārzināšana; 5) veterinārsanitāro likumu un obli-

gātorisko noteikumu izdošana un viņu pareizas izpildīšanas uzraudzība;

6) visu lopkautuvju, gaļas apskates staciju, ādu mītavu un to iestāžu pār-

zināšana, kurās apstrādā mājlopu produktus; tāpat mājlopu un gaļas (jēlvielu)

pārvadāšana pa zemes, dzelzs- un ūdens ceļiem; 7) lopu un viņu produktu

importa un eksporta sanitārā uzraudzība. Rajonu veterinārpersonālam par

pienākumu uzdeva veikt galvenā kārtā mājlopu sērgu apkarošanu uz vietām,
to ārstēšanu, statistiku un veterināro palīdzību, kā arī padomu sniegšanu
sava rajona iedzīvotājiem.

Atbrīvotā Latvija kā mantojumu no lielās Krievijas saņēma arī dažādas

lopu lipīgas slimības, kas draudēja lopkopību galīgi iznīcināt. No mantotām

sērgām sevišķi minamas liellopu (govju) plaušu sērga un liellopu mēris, kā arī

zirgu ļaunie ienāši, ļaunie plaušu un krūšu plēves iekaisumi, zirgu kašķis un tra-

kuma sērga. To apkarošanai bija jāorganizē visi Latvijā esošie veterinārijas
spēki, lai sekmīgi varētu veikt lipīgo slimību ierobežošanu. Kaut gan
Veterinārvaldei sērgu apkarojot nācās pārvarēt ārkārtīgi lielas grūtības,
Latvijas pastāvēšanas pirmajos gados, galvenā kārtā veterinārā personāla
trūkuma dēļ, augšā pievestās bīstamās sērgas viņai tomēr izdevies sekmīgi
apkapt. Jau pirmajos trijos gados liellopu plaušu sērgu un liellopu mēri

izdevās pilnīgi likvidēt. Tāpat izdevās pilnīgi ierobežotzirgu kašķi un 1922. gadā
no Lietavas Jelgavas apriņķī ievazāto mutes un nagu sērgu.

Bez tam mājlopu sērgu apkarošanas ziņā piešķirama ne maza nozīme

lopu sērgas apkarošanas nodoklim, no kura sumām bija iespēja izsniegt atlīdzību

lopu īpašniekiem par sērgās zaudētiem mājlopiem. Lopu sērgu apkaro-
šanas nodokļa iekasēšanai un atlīdzības izsniegšanai no šīm sumām Latvijas
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Tautas Padomes 1920. gada 15. marta sēdē pieņēma attiecīgu likumu. Sa-

skaņā ar izdoto sērgu nodokļa likumu, to iepriekš uz gadu noteica lekšlietu

un Zemkopības ministrija, piemērojoties vajadzībām. Atlīdzību izsniedza

pēc šā likuma par šādās sērgās kritušiem un nogalinātiem lopiem: 1) ļauniem
ienāšiem (malleus), 2) liesas sērgu (anthrax), 3) trakuma sērgu (lyssa), 4) liellopu
(govju) plaušu sērgu (pleuropneumonia contagiosa bovum) un 5) liellopu mēri

(pestis bovina). Dzīve tomēr rādīja, ka arī liellopu ļaunais galvas karsonis un

zirgu influence lielos apmēros izplatījušās un prasa ne mazāk upuru kā augšā
minētās lipīgas slimības. Tamdēļ 1922. g. 13. janvārī Ministru Kabinets ap-

stiprināja Veterinārvaldes izstrādāto un apstiprināšanai iesniegto likumu

atlīdzības izsniegšanai zirgu influencē kritušiem un liellopu ļaunā galvas

karsoņa dēļ nogalinātiem un kritušiem kustoņiem.

Veterinārvalde reģistrējusi pārskata laikā Latvijā pavisam kādas 29 lopu
un putnu sērgas. No šām sērgām izdevies pilnīgi likvidēt liellopu mēri, liellopu
plaušu sērgu, lopu mutes un nagu sērgu, hemoragisko septicemiju, kašķi, cūku

mēri, cūku sērgu, zirgu lipīgo mazasinību, nikno tūsku un putnu lipīgās slimības.

Niecīgos apmēros beidzamos gados novērotas liesas sērga, zirgu ļaunie ienāši

un zirgu influence.

Desmit gadu pastāvēšanas laikā izdoti veterinārai nozarei kopā 9 likumi

un vairāk kā 20 obligātoriski noteikumi mājlopu sērgu apkarošanai Latvijā,
lopu kautuvēm, pienotavu ierīkošanai v. t. t. Līdz ar likumu par atlīdzības

izsniegšanu par sērgās kritušiem lopiem vajadzēja ierīkot arī bakterioloģisku
kabinetu, kas varētu kontrolēt rajonu veterinārārstu kliniskās diagnozes
un sekcijas. levērojot, ka patstāvīga baktērioloģijas kabineta ierīkošanai

vajadzēja daudz līdzekļu, ko Veterinārvaldei nebija, tad bakterioloģiskos
darbus nodeva Latvijas Augstskolas mikrobioloģiskai laborātorijai, kuru vada

Dr. Kirchensteins, bet histoloģiskos darbus—L. U. vet. medicinas fakultātes

patal.-anatom. kabineta docentam Grapmaņa kungam. Baktērioloģiskam
darbam laborātorijā pieaugot, Veterinārvalde piekomandēja laborātorijai
valdes dienestā esošu baktēriologu. Pēdējos gados laboratorija Veterinār-

valdes vajadzībām darbojas samērā plašos apmēros. Katra gada laikā laborā-

torijā izmeklē dažādās slimībās ap 500 preparātu, iepotēdama pie tam

izmeklēšanas nolūkos ap 150 dzīvnieku (peles, jūras cūciņas un trušus). Da-

žādas potes slimību noteikšanai resp. diagnostikas mērķiem, kā malleinu un tu-

berkulinu un serumi aizsardzībai pret saslimšanu ar lipīgu slimību, pret cūku

rozi un mēri un ārstniecības mērķiem pret tetanusv. t. i, iepirka pirmajos gados

Vācijā, Francijā un Dānijā. Sevišķi liela vajadzība bija pēc seruma cūku

rozes apkarošanai, ko Latvijā iesākumā neizgatavoja, lai gan vajadzība pēc
tāda bija ļoti liela. L. U. mikrobioloģiskais institūts 1923. g. janvārī
uzsāka pirmos izmeklēšanas mēģinājumus pret cūku sarkanguļu. Mēģinājumu

pasākumi deva labus panākumus. Sākot ar 1924. gadu, serumi pret cūku

sarkanguļu jau tik lielos apmēros tiek ražoti, ka tie nevien pietiek pašu vajadzī-

bām, bet arī tos var pārdot uz ārieni citām valstīm. No 1925. g. augusta
minētais institūts laida apgrozībā pirmās potes pret trakuma sērgu, ar

1927. gada beigām pastāv apgrozībā arī mūsu pašu institūtā izgatavots tuber-

kulins, kas izgatavots pēc Pastera institūtā izgatavotā tuberkulina parauga

un nav, kā to pierādījuši piedzīvojumi, it nebūt sliktāks par to.

Ar Saeimas 1925. g. 20. marta lēmumu Veterinārvalde, pēc Vakareiropas pa-

rauga, pievienota Zemkopības ministrijai un padota tieši zemkopības ministram.
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Mežu departaments.

Platība. 1921. g. 1. janvāri valsts mežu platība bija 1.526.942 ha jeb
84% no visu Latvijas mežu platības. Visu mežu resora rīcībā esošo zemju

platība ir daudz lielāka, un 1922. g. 1. aprīli tā piem. bija 2.007.111 ha; 1924. g.

1. aprīli — 1.921.847 ha. Mežu resora rīcībā 1928. g. 1. aprīli atradās:

1. Mežu zemes
.

1.417.138 ha

2. Lauksaimnieciski izmantojamas zemes 66.839
~

3. Nederīgas zemes (purvi, ūdeņi v. t. t.) 338.360
~

Kopā 1.822.337 ha

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā vispārējās, tā arī mežu zemju
platības samazinājušās. Šī samazināšanās vedama sakarā ar agrārreformas
turpināšanos, jo tieši meža zemes no 1921. g. līdz 1. aprīlim 1928. g. nodots

atpakaļ zemes fondā sadalīšanai un piešķiršanai 109.804 ha.

Administrācija. Ar Latvijas Pagaidu Valdības 1919. g. 19. februāra

rīkojumu Liepājā nodibināts Mežu departaments, kura darbība sākumā izpla-

tījās tikai uz Lejaskurzemes daju, kas bija brīva no lieliniekiem. 1919. g.

maijā pēc Ziemeļvidzemes atbrīvošanas turienes Civillietu pārvaldē mežu

lietu pārzināšana uzdota diviem sevišķu uzdevumu ierēdņiem, kas bija

neatkarīgi no toreizējā Mežu departamenta.

Mežu departamenta priekšgalā atrodas departamenta direktors ar tam

padotiem 2 vicedirektoriem. Departamenta rīcībā atrodas speciālists ento-

mologs un Latgales administrātīvās lietās — Latgales mežu lietu pārzinis.
Dažādu svarīgu saimniecisku jautājumu izlemšanai Mežu departamentā

pastāv Mežu lietu padome. Ar 1928. g. Mežu d-tā nodibināta Mežu pētī-
šanas stacija, kuras vadītājs padots tieši zemkopības ministram. Visu valsts

mežu platība iedalīta 82 administrātivi saimnieciskās vienībās — virsmež-

niecībās. Vidējā virsmežniecības platība apm. 22.000 ha. Katra virsmež-

niecība savkārt iedalīta, skatoties pēc darbu apmēriem un saimniecības in-

tensivitātes, 3—6 iecirkņu mežniecībās; pavisam kopā 377 iecirkņu mežniecības.

Katra iecirkņu mežniecība iedalīta vidēji 8— 9 apgaitās; kopējs apgaitu
skaits 2997. Caurmēra apgaitas platība apm. 600 ha. Darbības pārraudzības ziņā
virsmežniecības iedalītas pēc rajoniem, un katrs rajons padots virsmežzinim

revidentam. Pavisam virsmežziņu revidentu ir 12, un tiem padotas 72 virsmež-

niecības. Virsmežziņu revidentu un pārējās virsmežniecības darbības pār-
raudzības ziņā padotas tieši direkcijai.

Mežu darbinieku izglītība. Augstāko technisko spēku sagatavošanai

Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē pastāv mežkopības

nodaļa ar 4-gadīgu kursu. Vidējo technisko spēku (galvenā kārtā mežziņu)

sagatavošanai pastāv vidējā mežkopības skola Cīravā ar 2-gadīgu kursu.

Zemāko technisko spēku (virsmežsargu un mežsargu) apmācībai ierīkoti

pastāvīgi kursi Vijciemā. Vidējā mežkopības skola un kursi skaitās pie Mežu

departamenta.

Mežierīcība. Kara un revolūcijas gados mežierīcības dati bija gājuši
zudumāvai arī novecojušies, kāmdēl mežierīcības darbi iesākti 1920.g. Sākumā

darbojās 4, bet 1928. g. 1. aprīli 25 taksācijas grupas. Sākot ar 1920. gadu
līdz 1928. g. 1. aprīlim izdarīti šādi mežierīcības darbi:
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1. Mežierīcība uz 689.722 ha, vidēja izmaksa par ha Ls 2.30

2. Kombinēta re-

vīzija ... . „
55.325

„ ~ „ „ „
0,68

3. Revīzija ... ~
63.961

~ ~ ~ ~ ~
0,38

4. Starprevīzija .

„

484.296
„ „ „ „ „

0,28

Mežu izmantošana — tāme. Saskaņā ar apstiprināto 5-gadīgo tāmi

1925.—1929. g. izmantojamā gada norma noteikta 3.160.615 m
3.

Pēc meža

platības tāmes sastādīšanas laikā pastāvošā ikgadīga izmantošanas norma

no 1 ha meža zemes ir 2,19 m
3.

Izmantošanas veidi. Kā valsts mežu galvenais izmantošanas veids

minams koku pārdošana mežā uz celma. Koku izstrādāšanu un nogādāšanu pēc
vajadzības izdara mežu pircēji. Materiālu izstrādāšana saimnieciskā kārtā

praktizēta mazos apmēros, pie tam izstrādā galvenā kārtā mazvērtīgos un

malkas mežus. Izstrādātas malkas vislielo vairumu nodod valsts iestādēm;
lietkokus pārdod izsolēs.

No gada normas izstrādāts saimnieciskā kārtā:

1923./24. budžeta gadā 1,50/0
1924/25. „ „ 1,3%
1925./26. „ „ 2,40/0
1926./27.

„ „ 3,80/0
1927./28. „ ~ 7,50/0

Izsniegto meža materiālu daudzums vispārīgi. Zemāk pievestā tabula

rāda faktiski izsniegtā materiāla daudzumu ciešmetros un procentos no

pieņemtās gada normas.

Izsniegts:

1920./21. saimn. gadā 2.131.221 m 3 jeb 63,6% no g. normas

1921./22. „ „
2.299.285

„ „ 68,7% „ „ „

1922./23.
„ „

3.407.790
„ „

101,8%
„ „ „

1923./24.
„ „

4.256.321
„ „

127,10/0 „ „ „

1924/25. „ „
4.061.461

„

* 121,3% „ „ „

1925./26.
„ „

4.230.330
„ „ 133,80/0 „ „ „

1926./27.
„ „

5.759.803
„ „ 182,2% „ „ „

1927./28.
„ „

6.846.387
„ „ 216,6% „ „ „

Caurmērā pēdējos gados

izsniegts 4.124.073 m 3jeb 130,5% no g. normas.

Šie ikgadīgie normas pārsniegumi izskaidrojami 1) ar ārkārtējiem izsnie-

gumiem karā nopostītām un jaunierīkojamām saimniecībām un 2) ar jaunsaim-
niecību virsnormas mežu likvidēšanu.

Izsniegto meža materiālu daudzums pēc platības. Piegriežoties pēc

platības izsniegtam mežu materiālam, redzam, ka caurmērā no 1 ha izsniegts:
1922./23. saimn. gadā 172 m 3
1923./24. „ „

187
„

1924/25.
„ „

162
„

1925./26.
„ „

151
„

1926./27. „ „
154

„

1927./28.
„ „

139
„
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Caurmēra izsnieguma (pēc platības) no 1 ha samazināšanās izskaidrojama
ar to, ka pēdējā laikā likvidēti lielos apmēros 1) mazvērtīgie jaunsaimniecību
virsnormas meži un 2) plašie cirsmu atlikumi pēc būvkoku izsniegšanas kapā
nopostītām un jaunierīkojamām saimniecībām.

Lietkoksnes % pieaugums 1927./28. g. vedams sakarā ar pēdējām taksēm,

pēc kurām daļa lapu koku, kas pēc agrākām taksēm bija ieskaitīta malkas kokos,

tagad pāriet II labuma lietkokos.

Izsniegto materiālu daudzums jaunsaimniecību un dzīves atjaunošanas
vajadzībām. Kapā nopostītām un jaunierīkojamām saimniecībām materiāli

izsniegti uz sevišķu likumu pamata par taksi, 2/3, i/ 3)
Iļs no takses cenas un

par brīvu. Zemāk pievienotā tabulā atzīmēts minētām vajadzībām izsniegto
materiālu daudzums.

Augšējā tabulā redzams, ka izsniegumi savu kulminācijas punktu

sasnieguši un izsniegumiem tendence kristies. Niecīgais izsniegums 1925./26. g.

izskaidrojams ar nelabvēlīgiem ziemas apstākļiem un 1924. g. 30. jūnija likumu,
kas minētām vajadzībām izsniegumus paredzēja par pilnu taksi.

Izsniegto materiālu vērtība. Saskaņā ar pastāvošiem likumiem meža

materiālu izsniegšana iedalāma trīs galvenās grupās. I grupā iedalīti materiāli,
ko izsniedz par tirgus cenu, t. i. par viņu faktisko vērtību. II grupā iedalīti

materiāli, ko izsniedz zem viņu faktiskās vērtības uz sevišķu likumu vai

rīkojumu pamata un ar atvieglotiem noteikumiem. Še ietilpst visi izsniegumi

par taksi, 2/3,

J/ 2»
un V5takses cenas. Tā vērtība, kas faktiski iegūta,

izsniedzot šīs grupas materiālus, lejāk uzrādītā tabulā apzīmēta par pārdošanas
cenu. 111 grupā iedalīti visi par brīvu izsniegtie materiāli uz sevišķa likuma

un rīkojuma pamata.

Izsniegto materiālu daudzu,

imentiem izsniegtā materiāla dai

ns pēc sortimenti

tzīmēts s

tem. Pr<

ekošā ta

centuāli pēc sor-

dzums >ulā.

Sortimenti

M

eri
21 °

CM* °~

O

bi> bib

iri
ca o

°

05

bib

cd
CM

o

iri

bib

CL °

bi

oo

i-: °~

CM
Oi

Būv- un lietkoki
.
.

.

Malkas koki, žagari,celmi

48.8

51.2

63.2

36.8

64.1

35.9

60.2

39.8

63.0

37.0

66.0

34.0

Gadi
Izsniegto materiāl

daudzums m3

lu No visā gadā izsniegtā
daudzuma %

Izsniegto materiālu

tirgus vērtība latos

1920./21. .

1921./22. .

1922./23. .

1923./24. .

1924/25.
.

1925./26. .

1926./27. .
1927./28. .

256.659

402.319

1.089.479

1 669.082

1.035.829

736.999

1.188.105

. 1.179.126

12,0
17,5

31,9

39,2
25.5

17,4

20,6

509.911

1.670.576

6.995.839

14.127.733

7.191.216

4.398.692

6.530.261

7.459.847

Ko ā 7.557.598 m3 Ls 48.884.075
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I grupa II grupa 111 grupa
— (par tirgus cenu) (par pazeminātu cenu) (bez maksas)

g, 2~: ii

. Izsniegtā Tirgus %&M Izsniegtā Xirgus pār .
Izsniegtā Tirgus

materiāla
o/0 vērtība £>_! materiāla o/0 vērtība došanas materiāla 0/o vērtība

~-
daudzums

.
3 m«- daudzums

, rf>rl ,
daudzums

3> m'
Ls usaj m'

Ls Ceoa
m* Ls

____^____^______—————^______________________—_____

1921. /22. 1.752.480 76,2 3.866.758 2,21 402.319 17,5 1.670.576 144.486 6,3 258.378

1922. /23. 1.492.152 43,8 5.590.345 3,75 1.683.172 49,5 8.255.594 2.667.075 232.466 6,7 630.283

1923./24. 1.350.127 37,7 8.311.228 6,15 2.709.388 63,7 17.617.822 4.324.447 196.806 4,6 901,780
1924. /25. 1.796.861 44,2 12.802.059 7,12 2.057.672 50,7 9.909.289 3.787.438 206.928 5,1 678.997

1925. /26. 1.789.447 42,3 11.778.309 6,58 2.213.249 52,3 8.670.449 4.558.949 227.634 5,4 710.353
1926./27. 2.524.437 43,8 12.457.866 4,93 2.941.264 51,1 11.219.507 5.503.271 294.102 5,1 985.946

1927./28. I 3.723.552 54,4 15.751.319 4,23 2.848.523 41,6 12.190.298 5.213.305 274.312 4,0 932.889

Augšējā tabulā redzams, ka II grupas izsniegumi pastāvīgi pieaug.
I grupas izsnieguma pieaugums izskaidrojams galvenā kārtā ar jaunsaimniecību
virsnormas mežu likvidēšanu. Caurmēra tirgus cenas par m 3 pazemināšanās
I grupā izskaidrojama, kā jau minēts, ar mazvērtīgu mežu likvidēšanu pēdējā
laikā, kā arī pa daļai ar 1925.—1926. g. samērā zemākām tirgus cenām.

Eksports. Galvenie eksporta meža masīvi atrodas gar pludināmām

upēm vai jūru, kas dod iespēju kokus ērti un samērā lēti nogādāt ostas

pilsētās: Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Koku eksports no visas eksporta

kopsumas ir caurmērā i/3,
bet pēc svara apm. 4/g no visu eksportējamo

preču daudzuma.

Mežu blakus izmantošana. Kā blakus izmantošanas galvenie veidi

minami: 1) ganības, 2) zemju iznomāšana un 3) medības.

1) lopu ganīšana uzskatāma kā galvenais blakus izmantošanas veids.

Valsts mežos ganījušies:

1925./26. saimn. gadā 148.125 galvas un ieņemts Ls 151.586,—

1926./27.
„ „

142.748
„ „ „ „

139.831 —

1927./28.
„ „

160.693
„ „ „ „

160.302 —

2) Zemju iznomāšana ir otrs blakus izmantošanas galvenais veids.

Zemes iznomātas:

1925./26. saimn. gadā 26.353 ha un ieņemts Ls 138.563,—

1926./27.
„ „

27.761
„ „

*

„ „
142.840,—

1927./28.
„ „

26.697
„ „ „ „

156.593 —

3) Medības ir trešais galvenais blakus izmantošanas veids. Pavisam iznomātas

medības:

1922./23. saimn. gadā uz 365.461 ha un ieņemts Ls 16.338—

1925./26.
„ „ „

608.135
„ „ „ „

35.615-

-1926./27.
„ ~ „

584.614
„ „ „ „

36.557-

-1927./28. „ „ „
643.615

„ „ „ „

56.701 —

No pārējiem blakus izmantošanas veidiem pēdējos 3 gados ieņemts vidēji
Ls 23.253.

Mežiem nodarīti bojājumi un zaudējumi. Zaudējumi ar dažādiem

bojājumiem cēlušies mežiem no 1922./23. g. līdz šim šādā kopdaudzumā:

no ugunsgrēku bojājumiem Ls 222.386, no kaitēkļu bojājumiem Ls 23.358,

no vētru bojājumiem Ls 232.318 un beidzot no mežu likumu pārkāpumiem

(vislielākā suma) — Ls 1.283.454.
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Mežu atjaunošana. Kara un revolūcijas gados meži bija stiprā mērā

cietuši, it sevišķi frontes līnijas tuvumā. Pirmos valsts tapšanas gados (1919.
līdz 1921. g.) pavisam mākslīgi atjaunots ap 700 ha. Sistemātiski lielo

klajumu apmežošanas darbi iesākti ar 1922. gadu. 1922. g. 1. aprīlī skaitījās
neapmežotas platības apm. 96.268 ha. Zemāk uzrādītā tabulā redzama

apmežošanas gaita.
Mākslīgi Dabiski

Konā
Saimniecības gadi apmežots apmežojies v

ha ha ha

1922./23 2.324 27.680 30.004

1923./24 5.986 18.154 24.140

1924./25 9.422 9.646 19.068

1925./26 8.686 8.287 16.973

1926./27 3.497 11.253 14.750

1927./28. .... 5.956 12.275 18.231

Kopā 35.871 87.295 123.166

Mežsaimniecības celtnes, ietaises, inventārs un meliorācija. Sakarā ar

kara un revolūcijas postījumiem ēkas, ceļi, tilti un citas celtnes bija nonākušas

ļoti nelāgā un daļa pat nelietojamā stāvoklī, kādēļ minēto celtņu remonts, jaun-
būves v. c. prasījuši un turpmāk tuvākā nākotnē prasīs lielus izdevumus.

Jaunceltnes. Līdz 1928. g. 1. aprīlim no jauna celtas dzīvojamās
ēkas — 187, saimniecības ēkas — 217, ugunsnovērošanas torņi — 44, dažādas

uzbūves —161, tilti — 7965, mežu ceļi 120,59 km, telefonu līnijas — 2385 km

un nosusināmi darbi — 598,74 km. Pavisam jaunceltnēm izdots, ieskaitot

materiālu vērtību, apm. Ls 2.340.000.

Remonts. Līdz 1922. g. 1. aprīlim izdots remontiem apm. Ls 150.000,
un no šā laika līdz tagadējam (kopā ar izlietoto materiālu) — Ls 2.181.654.

Visu mežu resora rīcībā esošo mežsaimniecības celtņu un ietaišu kop-
vērtība — apm. Ls 10.000.000.

Mežu leneslba uzrāda pa visiem notecējušiem gadiem — no 1920./21. g.
līdz 1927./28. b. g. (pēdējo līdzi ieskaitot) — šādus rezultātus: ieņēmumi

bijuši ikgadus no 1 ha caurmērā 12,13 lati un izdevumi tai pašā laikā caur-

mērā 408 1. Visa valsts mežu saimniecība devusi šai laikā vidēji ikgadus
atlikumu 12.181.987 lati, kas iznāk uz katru 1 hu derīgas zemes caurmērā

8,05 lati.
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10. Tautas labklājības ministrija.

Līdz lielā pasaules kara sakumam cilvēkam kā tādam pašam par sevi

piešķīra samērā maz ievērības: to drīzāki uzskatīja kā līdzekli mērķa sasnieg-
šanai, bet ne kā augstāko vērtību pašu par sevi. Lielā kara notikumi pierādīja
šo uzskatu nepareizību, un persona un viņas attiecības sabiedrībā un valstī

uzpeldēja gluži spilgti un prasīja sava stāvokļa un attiecību pareizu novērtē-

šanu un nokārtošanu.

Vērtību radīšanas procesā kopā ar izejvielu un kapitālu liela loma piekrītas
darba spēkam. Nevērība vai nepietiekoša ievērība šim faktoram, kāda tā bija
priekš pasaules kara, nevarēja vairs turpināties, un tā arī šai ziņā notika vērtību

pārvērtēšana. Versaļas miera līgums, kam vajadzēja būt par pasaules miera

ievadītāju, vienā savā daļā runā speciāli par sociālo attiecību nokārtošanu

turpmākiem laikiem. Šī miera līguma XIII daļa ar virsrakstu ~Darbs"
iesākas šādiem vārdiem: ~Tautas Savienības mērķis ir ievest vispasaules
mieru, un tāds miers ievedams tikai atbalstoties uz sociālās taisnības

pamata. levērojot tālāk, ka pastāv darba apstākļi, kup lielam skaitam ļaužu
spiež ciest netaisnību un trūkumu, kas rada tādu nemieru, ka vispasaules miers

un saskaņa apdraudēti, steidzīgi vajadzīgs uzlabot šos apstākļus". Tālāk

šī Versaļas miera līguma daļa deklarē starptautiskās sociālās likumdošanas

principus, kas liecina, cik dziļi apziņā iespiedies uzskats par sociālo attiecību

normēšanas nepieciešamību.

Šo attiecību normēšanai un kārtošanai mūsu valsts aparātā pēc citu

valstu parauga ievests atsevišķs resors — Tautas labklājības ministrija.
Juridiskais Tautas labklājības m-jas tapšanas moments saistīts ar Satversmes

Sapulces sanākšanu — 1920. gada 1. maiju. Nodibinoties valdībai jaunā sa-

stāvā, tai ieiet kā pilntiesīgs loceklis darba ministrs. Šis pirmais darba

ministrs bija Fridrichs Ozoliņš. Par kodolu savai attīstībai jaunā m-ja
dabū Sociālo departamentu, kas toreiz atradās lekšlietu m-jā. Šai d-tā tai laikā

ietilpa: darba aizsardzības, sociālās apdrošināšanas un kara invalidu no-

daļa. D-ta pirmais direktors ir Rūdolfs Veidemans.

Darba aizsardzības nodaļa tai laikā bija gluži niecīga, un tā sastā-

vēja no pāris personām. Tikai 1920. g. augustā stājās pie darba inspek-
cijas noorganizēšanas, jo bez tās orgāniem ievest darba aizsardzību, kas pama-

tota uz pastāvošo rūpniecības darba likumu, nebija ne mazākās iespējas.
Arī sociālās apdrošināšanas nodaļas darbība tai laikā nebija ne cik plaša, jo
likuma paplašināšana par algota darba spēka nodrošināšanu slimības gadī-
jumos tagad pastāvošos apmēros notika vēlāk. Tas pats sakāms par kara
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invalidu nodalu,' kuras darbība nebija pamatota uz likumu par karā cietušo

nodrošināšanu, un tāpēc tās darbs sākumā bija drīzāki gadījuma darbs, bet

ne sistēmātiska cietušo apgādība resp. pensionēšana.

Šo augšminēto apstākļu dēļ jaunās m-jas darbību nācās izveidot vadoties

no sabiedrības un valsts dzīves vajadzībām, un m-jas organizēšanas darbs gāja
pa šo ceļu, un varbūt tas bijis laimīgāks par tām gatavām formām un veidoju-
miem, kuru paraugus mūsu pārējām ministrijām devusi agrākās Krievijas
valsts iekārta. Ministrijas izbūves darbs nav gājis pa nelokāmi taisnu līniju,
bet piemērojoties dzīves prasībām, veidojies tā, lai tās vislabāki apmierinātu.

Tāpēc no tā, kas sākumā bijis, šis un tas atmests, un jaunu vajadzību ievēro-

šanai dibināti jauni orgāni. Tā, pašā sākumā noorganizētā darba statistikas

nodaļa vēlāk izveidojās par darba un tarifa nodaļu, un beidzot, statistiskos uz-

devumus nododot Statistiskai Pārvaldei, šīs nodaļas darbība iemiesojās valsts

darbinieku inspektorā.

Grūtie dzīves apstākļi un pastāvīgi pieaugošā dzīves dārdzība pirmajos
valsts tapšanas gados, kas jo smagi atsaucās uz valsts darbinieku eksistenci,

prasīja atalgojuma sistēmas piemērošanu dzīves īstenībai, un tam nolūkam

Darba m-jā nodibinājās Naturāliju nodaļa, kuras uzdevums bija rūpēties
par naturālās algas daļas izsniegšanu valsts ierēdņiem un kalpotājiem. Dzīves

apstākļiem uzlabojoties, izbeidzās šīs nozares darbība. Tālākā attīstībā iz-

veidojās Sociālās apgādības un Pensiju nodaļa, kuru uzdevumi, dzīves

prasību izsaukti, pamazām paplašinājās. Sociālās apgādības nodaļas pārziņā
ar 1922. gadu pārnāk Neredzīgo institūts, un 1923. g. 3. dcc. nodibinājās Rīgā

pirmā valsts zīdaiņu patversme. 1921. gada sākumā nodibinās jauna nodaļa,

kuras uzdevums ir pārzināt un ievest visu valsts ierēdņu un kalpotāju (izņemot

dzelzceļnieku) ārstnieciskās palīdzības sniegšanu. Kā sekas kara laika postī-

jumiem pirmajos valsts pastāvēšanas gados valdīja liels bezdarbs, kas pa-

asinājās atgriežoties bēgļiem no Krievijas. Lai daudz maz ciešami nokārtotu

bezdarba jautājumu, ar 1922. gadu Darba m-jā nodibinājās Sabiedrisko

darbu nodaļa. Ar pirmo aprīli 1925. gadu Darba m-jai pievieno Veselības

departamentu, un no tā paša laika Darba m-ju pārdēvē par Tautas labklājības
m-ju, kas pareizāki atspoguļo šīs m-jas uzdevumus.

Patlaban Tautas labklājības m-jā ir trīs departamenti: Darba aizsardzības,
Sociālās apgādības un Veselības.

Darba aizsardzības departaments.

Darba inspekcija.

Viena no darba aizsardzības d-ta galvenām sastāvdaļām ir darba inspek-
cija. Darba inspekcija dibināta 1920. g. otrā pusē, drīz pēc Darba m-jas nodi-

binājuma. Sākumā visa valsts teritorija bija iedalīta 6 darba inspektoru rajonos

un bija apvienota darbaaizsardzības nodaļā. Vēlāk inspektoru skaitu pavairoja.
Pašlaik ir 9 rajonu inspektori, pie kam 1925. g. nodibināja Rīgā darba inspek-
toru slimo kasu lietās un 1927. g. — jūrnieku darba inspektoru. Inspektoru

priekšgalā atradās vecākais darba inspektors. Šo amatu ieņēma likvidētās

darba aizsardzības nodaļas vadītājs. 1927. g. sākumā likvidēja vecākā darba

inspektora posteni, ar ko inspektoru skaits par vienu samazinājās. Tagad
darba inspekcija atrodas tiešā Darba aizsardzības d-ta direktora pārziņā.



Darba inspekcijas galvenais darbības objekts ir pats algotais darbinieks

— dzīvais cilvēks. Darba inspekcijas tiešs uzdevums ir uzraudzīt, lai dzīvē

izpildītu darba aizsardzības un pa daļai arī sociālās apdrošināšanas likumus.

Tomēr, ieskatoties darba inspektoru darbībā, jākonstatē, ka šis galvenais uz-

devums ir tikai daļa no viņu plašās darbības, bieži pat mazākā. Ikdienišķā
darba dzīvē rodas neskaitāmi konflikti un nesaskaņas starp darba devējiem
un algoto darba spēku. Vienam nav izmaksāta noteiktā laikā alga, otrs at-

laists bez uzteikuma, citam nav pareizi aprēķinātas virsstundas, cits nav

dabūjis atvaļinājumu v. t. t., v. t. t. Grūtie saimnieciskie apstākļi nereti

spiež darba devēju vienu otru aizsardzības likuma punktu apiet. Strādnieku

plānais maizes riecens atkal skubina labi uzmanīties un turēt gaišu aci, lai nekas

neietu zudumā, ko likums vai līgums tam nodrošina. Mūsu strādnieki vēl

diezgan vāji organizēti, un pašpalīdzība, tieša vai caur organizācijām, maz at-

tīstīta. Strādnieks pirmajā kārtā gaida taisnību no valdības, un darba inspekcija
ir tā vieta, kur viņš valdību sastop. leskatoties inspekcijas telpās darba

inspektora runas stundās, redzam lielus strādnieku pulkus un rindas, kur katrs

gaida savu kārtu, lai inspektoram izsūdzētu savas bēdas. Dažs jau nostāvējis
rindā pāris stundas priekš inspektora runas stundu sākuma.

Darba inspektoram lielā mērā nākas izpildīt miertiesneša uzdevumus,

vismaz to viņa darbības daļu, kur iespējams abas puses samierināt. Strādnieks

ar savām vajadzībām un prasībām ļoti nelabprāt griežas pie tiesas. Tas arī

viegli saprotams. Mums nav sevišķas strādniekiem piemērotas darba tiesas.

Vispārēja tiesā tiesāšanas kārtība tik komplicēta, ka tā tikai piedzīvojušam
advokātam pa spēkam. Bez advokāta palīdzības strādnieks ar maz izņēmumiem
tur gluži bezspēcīgs. Diezgan lieli tiesas izdevumi, kurus strādnieks viegli var

pazaudēt. Pati iztiesāšana un piedzīšana, lai gan beidzamā laikā strād-

niekiem izdoti labvēlīgi likumi, velkas diezgan ilgi. Pie darba inspek-
tora viss vienkārši un ātri. Ja arī ne katrreiz prasības var apmierināt, strād-

niekam tomēr ir apziņa, ka viņš atradīs savas pretenzijas kompetentu novēr-

tējumu. Arī statistiskie dati no savas puses liecina par šīs darbības plašumu.
Visā darba inspekcijas pastāvēšanas laikā kopskaitā ienākušas ap 31.000 sūdzību

no apmēram 75.000 sūdzētājiem strādniekiem. Lielākā daļa šo sūdzību apmie-

rināta, t. i. izšķirta strādniekiem labvēlīgā virzienā.

Tālāk, darba inspekcijas darbībā atzīmējama darba vietu apmeklēšana.
Mūsu sociālo likumu dzīvē ievešana prasa pastāvīgu darba vietu uzraudzību.

Darba inspektoru apmeklējumu kopskaits inspekcijas pastāvēšanas laikā

aizsniedz 25.000 darba vietu, kur bijuši nodarbināti kopskaitā 500.000 strādnieki.

Šais apmeklējumos konstatēti likuma pārkāpšanas gadījumi, par ko kopskaitā

sarakstīti ap 1000 protokolu un aktu, pie kam 150 gadījumos vainīgie nodoti

Tautas labkl. min. sodīšanai administrātīvā kārtā, un 800 gadījumos vainīgie
nodoti tiesai. Vēl atzīmējama darba inspekcijas darbība sociālā apdrošināšanā.

Inspekcijas pastāvēšanas laikā ar inspektoru rīkojumu pievienotas slimo kasēm

ap 16.000 darba vietas ar 60.000 strādniekiem. Apdrošināšanas sabiedrībai

pret strādnieku nelaimes gadījumiem pievienotas ap 1800 darba vietas ar

35.000 strādniekiem. Uz darba inspektoru rīkojumu piedzīti visi nelabprātīgie
darba devēju maksājumi slimo kasēm. Šai nolūkā darba inspektori izpildījuši
ap 50.000 slimo kasu pieprasījumus par iemaksu piedzīšanu.

Beidzot atzīmējama darba inspekcijas loma streiku kustībā. Inspekcijas
pastāvēšanas laikā reģistrēti 1000 streiki. Sarunas par streiku izbeigšanu starp
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darba devēju un strādnieku pārstāvjiem galvenā kārtā notikušas darba

inspekcijas telpās darba inspektoru vadībā. No pievestā redzam, ka darba

inspekcija savā tiešā, kā netiešā darbībā daudz darījusi tā saucamā sociālā

miera nodibināšanai un stiprināšanai, kas ir viena no jaunāko laiku visvairāk

nepieciešamām un izcilām prasībām.

Valsts darbinieku ārstniecības nodafa. Nodaļas darbības sākumu faktiski

var skaitīt ar 1921. gadu, kad ar ~Noteikumu par valsts civilierēdņu un viņu
ģimeņu locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos" izdevumu 1921. g. 17. jan-
vārī (Lik. un vaid. rīk. kr. 1921. g. 19) Darba m-jai nodeva visu valsts civil-

ierēdņu un kalpotāju ārstēšanu, izņemot dzelzceļu virsvaldes darbiniekus.

Pirms šo noteikumu izdošanas katrs resors ārstēja tam padotos darbiniekus

pēc saviem ieskatiem, dažādā veidā. Vairākus valstij piederošus uzņēmumus
autonomizējot, 1922. g. ieveda valsts darbinieku ārstēšanas noteikumos pār-
grozījumus, ka tie attiecināmi arī uz visiem valsts autonomizēto uzņēmumu
darbiniekiem. Tāpat ar šiem pārgrozījumiem uzlaboja valsts darbinieku ārstē-

šanu. Līdz tam laikam valsts darbinieku un viņu ģimenes locekļiem par ārstē-

šanos slimnīcās bija jāpiemaksā ! /3,
bet tā kā praksē izrādījās, ka valsts dar-

binieki nespēja samaksāt slimnīcai savu daļu par savu vai viņu apgādībā
stāvošo piederīgo ārstēšanu, un lai valsts darbinieki būtu nodrošināti slimības

gadījumos līdzīgi slimo kases dalībniekiem, tad minētie pārgrozījumi atcēla

šādu piemaksu, un tagad valsts sedz ārstēšanās izdevumus slimnīcās pilnos

apmēros.

Nodaļa savā pirmajā darbības gadā, atrazdamās pati vēl organizēšanās
stāvoklī, nav ienesusi ārstēšanas kārtībā nekādas sevišķi lielas pārmaiņas.
1922. g. nodaļas darbība kļūst plānveidīgāka: paplašinājās rajonu ārstu tīkls

Rīgā, pieņēma uz noteiktu mēneša algu ārstus provincē un noslēdza saistības

ar aptiekām par zāļu izsniegšanu pret valsts darbinieku ārstu parakstītām

receptēm. Lai medicīnisko palīdzību nostādītu racionālāki un saimnieciskāki,

Rīgā ierīkoja valsts darbinieku centrālo ambulanci. Pirmajā laikā ambu-

lances darbība nebija diez cik plaša. Ambulancē ierīkoja laborātoriju,
un sāka darboties pirmā valsts darbinieku ārstu komisija. Slimnieku atpūtai
atvēra sanātoriju Majoru muižā.

Sevišķi rosīgu darbību nodaļa uzrāda 1923. un 1924. gadā. 1922. gadā
ierīkotā sanātorija Majoros izrādījās par dzīves nespējīgu, un to 1923. gada
sākumā slimnieku trūkuma dēļ slēdza. Atrazdamās uz upes krasta un jūras
tuvumā, sanātorija bija piemērota vienīgi ar neurastēniju un mazasinību slimo

atpūtai, bet to skaits, kas vēlējās atpūsties sanātorijā, izrādījās ļoti mazs, it

sevišķi ziemas laikā. Turpretim plaušu slimo ārstēšanai sanātorija nebija

piemērota savas klimatiski nelabvēlīgās apkārtnes dēļ.

Ar m-jas pāriešanu savā namā uz turieni pārved arī ambulanci. Sākot

ar šo laiku ambulanci stipri paplašina — ierīko fiziski terapisku kabinetu

ar rentgena aparātu, kalna sauli, diatermiju un elektrizāciju; pavairo ārstu

un zobārstu skaitu un paplašina laborātoriju. Ap minēto laiku noorganizē
arī plašāku zobārstu tīklu provincē, pieņemot zobārstus ar noteiktu mēneša

algu lielākās apriņķu pilsētās.

Tā kā jau tai laikā bija novērots, ka ierēdņos liels procents slimo ar

plaušu slimībām, tad paceļas jautājums par sanātorijas ierīkošanu tuberkulozes

slimiem valsts darbiniekiem. Par šādas sanātorijas lielo vajadzību varam



spriest no tam, ka Rīgas ambulancē 1922.—1925.g. reģistrēti valsts darbinieki,
kas slimoja ar noteiktu plaušu tuberkulozi 667, ar plaušu kataru — 339 un

ar pārējām plaušu slimībām (apicitis, bronchitis v. t. — 1131). Rīgā dzīvojošo
darbinieku kopskaits, kuru ārstēšana piekrīt nodaļai, ir apm. 12.000. Vie-

nīgās sanātorijas, kas atrodas sabiedrisku organizāciju rokās, bija Latv.

Sark. Krusta sanātorijas un Latv. slimo kasu savienības sanātorija Bātē. Lai

dotu iespēju visiem ar plaušu tuberkulozi slimiem valsts darbiniekiem, tāpat
viņu ģimeņu locekļiem ārstēties sanātorijā, 1925. g. uzsāka sanātorijas ierī-

košanu plaušu slimniekiem. Vispiemērotākā šādas sanātorijas ierīkošanai

izrādījās Vaiņodes muiža, ko arī Ministru Kabinets piešķīra tai pašā gadā
minētām vajadzībām. Sākumā šai sanātorijā bija ierīkotas 50 gultas, bet šo

skaitu 1927. gadā, izbūvējot mājas augšējo stāvu, pavairoja līdz 70.

Tā kā liela nozīme ārstniecībā piekrīt zālēm, tad nodaļa šim faktoram

piegriezusi sevišķi lielu vērību. Cenas par medikamentiem pēdējā laikā,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ievērojami cēlušās. Tas sakāms īpaši par

patentlīdzekļiem, kuru patēriņš ievērojami liels visā valsts darbinieku zāļu
patēriņā, jo ārsti bez ierobežojuma var parakstīt visus Latvijā pārdošanai

atļautos medikamentus.

Atvedot 1927. gadā savu aptieku, bija vēlēšanās nodrošināt valsts darbi-

niekus ar labākiem un lētākiem medikamentiem nekā privātās aptiekās.

Apstājoties pie nodaļas tagadējās darbības un salīdzinot to ar pirmo

gadu darbību, saredzama ļoti liela darbības pavairošanās. Tā nodaļas izdevumi

ar katru gadu stipri pieauguši.

1921./22. b. g. izdots Ls 100.447,65
1922./23.

„ „ „ „
287.620,88

1923./24. „ „ „ . „
394.127,60

1924./25. „ „ „ , 532.587,49
1925./26.

„ „ „ „
686.199,04

1926./27.
„ „ „ „

1.084.043,18
1927./28.

„ „
paredzēts

„
1.107.167—

1928./29.
„ „ „ „

1.321.896,—

Tas pats sakāms arī par ambulances darbību. Salīdzinot apmeklētāju
skaitu pirmajos ambulances pastāvēšanas gados un beidzamā laikā, redzams

to lielais pieaugums. Pirmajos gados ambulanci caurmērā ikdienas apmeklēja
līdz 100 cilvēku. Tagad apmeklētāju skaits sniedzas pie 400 dienā. Slimniekus

ambulancē apkalpo tagad 18 ārsti dažādās speciālitātēs un 10 zobārsti. Labo-

rātoriju un rentgenofizisko terapisko kabinetu pārzina ārsti.

Bez ambulances ārstiem noorganizēts vēl Rīgā plašs rajonu ārstu tīkls

ar 70 ārstiem. Tā kā ambulancē zobu slimnieku pieplūdums pēdējā gadā bija
stipri liels un pieņemtiem zobārstiem nebija iespējams tos apkalpot, nodaļa
ieveda ar 1928. g. zobu ārstēšanu Rīgā arī rajonos. Rajonos pašlaik nodarbināti

6 zobārsti. Bez ārstiem un zobārstiem dzemdētājām Rīgā pieejamas 60 valsts

darbinieku vecmātes.

Zāles bez Tautas labklājības m-jas aptiekas pret valsts darbinieku ārstu

parakstītām receptēm izsniedz vēl 21 aptieka, kas atrodas pilsētas nomalēs.

Sevišķi plašs ir ārstu tīkls provincē. Lielākos centros pat vairāki ārsti

dažādās speciālitātēs. Pavisam provincē algo 100 ārstus un 25 zobārstus.
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Bez tam speciālās ārstēšanas palīdzības sniegšanai nodaļa saistījusies ar vie-

tējām pašvaldības un Latv. Sark. Krusta slimnīcas ambulancēm. Dzem-

dēšanas palīdzības sniegšanai saistītas 110 vecmātes. Zāles izsniedz 156 ap-

tiekās. Slimnīcas ārstēšanās pieļauta visās pašvaldību un Latv. Sark. Krusta

slimnīcās. Slimniekiem, ja viņi to vēlas, dota iespēja ārstēties arī privātās
klīnikās ar atmaksu pēc vietējās pašvaldību slimnīcas tarifa. Plaušu slimos

bez valsts darbinieku sanātorijas Vaiņodē ievieto vēl Latv. Sark. Krusta

sanātorijās. Pēdējās ievieto slimniekus, pie kuriem konstatēta atklāta plaušu
tuberkuloze. Ar kaulu tuberkulozi slimos ievieto Latv. Sark. Krusta sanā-

torijās, jo valsts darbinieku sanātorija Vaiņodē nav piemērota šādu slimību

ārstēšanai. Tāpat arī valsts darbinieku bērni attiecīgu sanātoriju un koloniju
trūkuma dēļ jāievieto citu sabiedrisku organizāciju sanātorijās un kolonijās.

Pašlaik visā Latvijā darbojas 4 ārstu komisijas, kuru pienākums

spriest par sanātoriju, sēravotu un kronisku slimību ārstēšanas nepieciešamību,
kā arī dot slēdzienus par atvaļinājumu vajadzību slimības gadījumos. Ārstu

komisijas darbojas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. Pēdējos gados

novērojams liels pieprasījums pēc balneoloģiskas ārstēšanas. Tā 1926. g.

slimnieki, kas ārstējās sēravotos, bija nepilni 400, turpretim 1927. g. to skaits

sniedzās pāri 500, bet 1928. g. balneoloģiska ārstēšana piešķirta apm. 650

personām.

Bez valsts darbinieku un viņu ģimeņu locekļu ārstēšanas nodaļai ar

1927. g. izdoto ~Likumu par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu

slimību gadījumos" un 1928. g. izdoto ~Likumu par cietušo karavīru un viņu

ģimeņu locekļu ārstēšanu" uzlikta vēl nelaimes gadījumos darbā cietušo

valsts uzņēmumu darbinieku ārstēšana, tāpat cietušo karavīru un viņu ģimeņu
locekļu ārstēšana.

Sabiedriskie darbi. Līdzekļu trūkuma dēļ pašā pirmajā laikā valdība

nespēja bezdarbā esošiem sniegt kaut cik jūtamu pabalstu. Tomēr bezdarbnieku

stāvoklis bija tik grūts, ka sākot ar 1920.—21. gadu Darba m-ja ķērās pie
daudzmaz plānveidīgu, plašāku sabiedrisku darbu noorganizēšanas. 1921. g.

rudenī valdība steidzamības kārtībā atvēlēja lielākas sumas vietējām paš-
valdībām sabiedrisku darbu izdarīšanai. Aiz lielas steigas par kādu rūpīgu iz-

strādātu darba plānu nevarēja runāt. Nācās izdarīt darbus, ko uzrādīja

vietējās pašvaldības, bet kas tomēr bija pavisam nepiemēroti ziemas laikam.

To ievērojot, bezdarbnieku darba spēku nevarēja pienācīgi izmantot, kamdēļ
darbi stipri sadārdzinājās un sabiedrībā radās nemiers par neracionālu līdzekļu
izlietošanu.

Ar 1922. g. Darba m-jā nodibināja Sabiedrisko darbu nodaļu, kuras

pienākums bija iepriekš sagatavot piemērotu darba plānu. Pamatojoties
uz agrākiem piedzīvojumiem, Sabiedrisko darbu nodaļa nāca pie pārliecības, ka

racionāla darba spēka izmantošana sabiedriskos darbos panākama vienīgi
ar akorda maksas ievešanu vai arī dienas darba normas noteikšanu. Šo

principu dzīvē ievedot, panāca, ka vesela rinda plašu un ievērojamu darbu

iznāca nesamērojami lētāki, nekā strādājot uz dienas maksu, un ievērojami
pieauga arī darba disciplīna.

Sabiedriskos darbos lielus traucējumus ienesa tas apstāklis, ka starp
vīriešiem bezdarbniekiem bija daudz kara un arī darba invalidu, tāpat arī

vecu cilvēku, no kuriem nevarēja prasīt pilnas normas izstrādāšanu. Pie tam
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ap 60% bija sieviešu bezdarbnieču, vairumā bērnu mātes. Tās nebija iespējams
izsūtīt uz attālākām darba vietām, jo katru vakaru tām vajadzēja atgriezties
mājās, lai apkoptu bērnus. Traucējumus ienesa vēl arī tas, ka bezdarbnieki

strādāja lielās partijās kopā, dažkārt vairāki simti vienā darba vietā, kas deva

iespēju nemierīgākiem elementiem iespaidot bezdarbnieku masu un ar to traucēt

nepieciešamo darbu disciplīnu.

Pretēji visiem šiem šķēršļiem jākonstatē, ka Sabiedrisko darbu nodaļa

izmaksājusi valstij mazāk, nekā šos pašus darbus izdodot privātuzņēmējiem.
Pie tam jāņem vērā, ka darbi vairumā izdarīti ārpus sezonas, ziemas laikā,
kad parasti šādus darbus nestrādā.

Sabiedrisko darbu nodaļa katru gadu vasaras mēnešos stājas sakaros

ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai noorganizētu lietderīgus sabiedriskus

darbus uz vietām. Beidzamā laikā galveno vērību piegriež ceļu būvēm, kamdēļ

izpētī vietas, kur būtu iespējams ierīkot akmeņu lauztuves, lai tādā kārtā

atkristu lielie transporta izdevumi, kas pa daļai jau ir izdevies, jo šogad atvērs

6 jaunas akmeņu lauztuves ļoti tuvu pie jaunbūvējamām šosejām. Turpretim

pašvaldībām atvēl nelielas sumas darbu noorganizēšanai sievietēm un viegla
darba spējīgo bezdarbnieku nodarbināšanai, kurus nav iespējams izsūtīt ārpus

pilsētām, lai arī netraucētu darbā citus strādniekus, jo gandrīz visus darbus,
kā jau minēts, izdara uz akorda vai uz normām.

Valsts dienesta inspekcija.

Izveidojoties Darba (tagad Tautas labklājības) m-jai, tās pārzināšanā

pāriet arī valsts dienesta nosacījumi. 1921. gadā stājās spēkā viņas izstrādātie

noteikumi par valsts darbinieku atalgojumu un amatu sadalīšanu kategorijās,
drīz pēc tam izdeva noteikumus par atlīdzību darbinieku komandējumu un

pārvietošanās gadījumos v. t. t. Tiem sekoja noteikumi par dzīvokļiem valsts

ēkās. par darba normām un atalgojumu dažādu grupu mācības spēkiem, par

darba laiku dažās valsts dienesta nozarēs, par dzīvokļa naudu un citām papildu

atlīdzībām, kā prēmijām v. t. t. 1925. g. Ministru Kabinets izdeva L. R. S.

81. panta kārtībā jaunus noteikumus par valsts darbinieku atalgojumu, kā

arī jaunu valsts amatu sarakstu un 1927. gadā — jaunus noteikumus par civil-

dienestu.

Šo un citu uz valsts dienestu attiecošos nosacījumu izveidošanos un

ievešanu dzīvē vispārējā valsts apjomā, kā arī viņu pareizu piemērošanu tagad

pārzina Darba aizsardzības d-ta īpaša nozare ar valsts dienesta inspektoru

priekšgalā.

Darbinieku skaits. Valsts civilās iestādēs nodarbina ap 41.000 algotu
darbinieku. 1926. g„ 1. janvārī darbinieku skaits bija 41604, 1927. g.

1. aprīlī 40.778. Darbinieku skaita svārstības pa daļai izskaidrojamas ar

sezonas darbiem. Kopīgā skaitā ietilpst 26,302 pastāvīgi kategoriju darbi-

nieki, 1123 mācības spēki, 293 tiesneši, 2940 papildu darbinieki ar algu pēc

kategorijām, 1155 kalpotāji ar algu, kas nepiemērota kategorijām, un 9791

dienas strādnieks. Augšējos skaitļos neietilpst valsts autonomo uzņēmumu
2133 darbinieki.
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Amatu kategorijas. Kategorijās ietilpstošie 29.242 darbinieki sadalīti

20 amatu kategorijās. Augstākā (1.) kategorijā ietilpst ministru biedri,
5 sūtņi I šķ., ārlietu m-jas ģenerālsekretārs, dzelzceļu galvenais direktors un

2 valsts kontroles d-ta priekšsēdētāji, pavisam 13 personas. Zemākā (20.) ka-

tegorijā (mežsargus ieskaitot) ietilpst 4846 dažādi darbinieki: kalpotāji,

pastāvīgi strādnieki, sargi. Darbinieku skaita ziņā nākošā vietā stāv 17. kate-

gorija ar 3760 darbiniekiem — jaunākie kancleju darbinieki, prāvs skaits dzelz-

ceļnieku un pasta kalpotāju, policijas kārtībnieki v. t. t. Vismazāks darbinieku

skaits ir 2. kategorijā — pavisam 10 personas, no kurām II šķiras 6 sūtņi.

Ja visus kategoriju darbiniekus schēmatiski sadalām 4 grupās, ik pa

5 kategorijām katrā, tad dabūjam šādu ainu: I—s. kat. grupā, ko varētu

dēvēt par vadošo ierēdņu grupu centrā, ietilpst tikai 150 darbinieku, t. i. 0,5%

no visiem kategoriju darbiniekiem. 6.—10. kat. (daļu un nodaļu vadītāji,
inženieri, agronomi, vec. techniķi, lielāko vietējo iestāžu administrācija v. t. t.)

ietilpst 2525 darb., t. i. 8,6% no visiem kategoriju darbiniekiem. 11.—15. ka-

tegorijā no kancleju personāla ietilpst darbveži un grāmatveži, vec. mašīn-

rakstītājas, vec. kanci, ierēdņi, daļa policistu, dzelzceļnieku v. t. t., kopā
10.242personas vai 35% no kopīgā skaita. Beidzot, 16325 darbinieki, t. i. vairāk

kā puse (55,9%) no visiem kategoriju darbiniekiem ietilpst pēdējās piecās

kategorijās (16.—20.); šī darbinieku grupa izpilda samērā vienkāršus uzdevumus

vai fizisku darbu. Zemāko darbinieku grupas skaitliskais pārsvars par pārējiem
darbiniekiem faktiski ir vēl lielāks, jo pēc pienākumu rakstura tai jāpie-
skaita klāt vēl sākumā minētie 9791 dienas strādnieks un 1155 kalpotāji ar

algu nepiemērotu kategorijām. Augšā minētie 1123 mācības spēki atbilst

4.—15. kategoriju darbiniekiem, un 293 tiesneši — 1.—7. kat. darbiniekiem.

Atalgojums. Augstākās (1.) kategorijas pamatalga ir Ls 600 mēnesī,

zemākās (20.) kategorijas — Ls 60 mēnesī (13 reiz gadā). Pamatalga ik pēc
3 gadiem, ko darbinieks nokalpojis bez paaugstinājuma amatā, pieaug par 5"

0.

Bez tam darbinieki, ja viņiem nav piešķirts dzīvoklis par brīvu, saņem 15%

dzīvokļa naudu un ģimenes piemaksu par sievu un bērniem Ls 12—24 par

katru. Pamatalgu līdz ar izdienas piemaksu izmaksā gadā par 13 mēnešiem.

Kopīgais atalgojums zemākās (20.) kategorijas darbiniekam caurmērā par

kalendāra mēnesi faktiski ir šāds:

pamatalga Ls 60,—

izdienas piemaksa
~

2,40

dzīvokja nauda
~ 9,36

13. mēneša alga
~

5,20

ģimenes piemaksa
~

14,40

Kopā. .
Ls 91,36

Tā kā jau divus gadus 9.—20. kat. darbiniekiem uz ziemas svētkiem

izsniedz pabalstu Ls 60,— apmērā, tad pie aprēķinātā atalgojuma (Ls 91,36)

jāpieskaita klāt vēl Ls 5 mēnesī.

Sadalījums pēc dienesta nozarēm. Pēc dienesta nozarēm kopīgais
darbinieku skaits (41.604) sadalāms šādi: 27.898 darbinieku, t. i. 2 /3 no visiem

darbiniekiem (67%) nodarbināti valsts saimnieciskās iestādēs, no tiem

fiskālos uzņēmumos (valsts muižas, meži, tipogrāfijas, valsts linu un spirta
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monopols) strādā 5743 darbinieku, bet pārējie 22.155 — pie satiksmes

līdzekļu (dzelzceļa, pasta, telegrāfa, telefona, zemes un ūdens ceļu) eksplua-
tēšanas. Pārējās dienesta nozarēs nodarbināta tikai f/3 (33%) no kopīgā
darbinieku skaita: valsts iekšējā drošībā (tiesas, policija, cietumi) 6536 darbin.,

garīgā kultūrā (skolas un centr. iestādes) — 2485 darbin., sociālās labierīcībās

(valsts slimnīcas, patversmes v. t. t. un centrālās iestādēs veselības un darba

aizsardzības nozarē) — 944 darbin., pārējās — galvenā kārtā administrā-

tīvās iestādēs (muita, valsts kontrole, ārlietu m-ja, zemes ierīcības v. t. t.)
3741 darbinieks. »

Darba laiks. No iepriekš minētiem 41.604 darbiniekiem nodarbināti:

1) iestādēs ar 6 stundu darba laiku — 4924 darbin.;

2) uzņēmumos un iestādēs ar 8 stundu darba laiku (dienas strādnieki,
satiksmes līdzekļu darbinieki), ieskaitot 1. punktā minēto iestāžu apkal-

potājus — 24.383 darbin.;

3) nozarēs, kur darba laiks nav normēts (policija, cietumu kalpotāji, mērnieki,

laukstrādnieki, slimnīcu, patversmju un fermu kalpotāji v. c.) — 11.173 darb.;
4) valsts mācības iestādēs kā skolotāji — 1123 darbinieku.

Atalgojuma paaugstināšana. Bieži cilā jautājumu par atalgojuma pa-

augstināšanu valsts darbiniekiem. Valsts darbinieku organizācijas prasa zemākai

kategorijai Ls 100 mēnesī (ieskaitot 13. mēn. algu un dzīvokļa naudu) ar

attiecīgām izdienas pakāpēm un ģimenes piemaksu Ls 20 par katru ģimenes
locekli. Tas nozīmē, ka 20. kategorijas atalgojums, piemaksas ieskaitot, būtu

paaugstināms par 24 latiem mēnesī. Tā kā attiecīgs uzlabojums dodams arī

citām kategorijām un dienas strādniekiem, tad tagadējā darbinieku un

strādnieku skaitā un viņu algu savstarpējos samēros šāds pielikums prasītu
no valsts ap 24 miljonu latu gadā.

Vispār tagadējā darbinieku skaitā un atalgojuma normu attiecībās katrs

viena lata liels pielikums mēnesī pie zemākās kategorijas algas ar samērīgu
paaugstinājumu citiem darbiniekiem, pie tam augstākās 1.—7. kategoriju

neierēķinot, prasa no valsts vienu miljonu latu gadā.

Darbinieku skaita samazināšana. Bieži cilā jautājumu arī par darbi-

nieku skaita samazināšanu, šai nolūkā pārorganizējot resoru iekārtu un darbību,

kā arī grozot dažus likumu nosacījumus, kas uzliek dažus pienākumus, ko

varētu atcelt. Zemāko darbinieku algas paaugstināšana uz augstāko darbi-

nieku rēķina nekā pozitīva nedotu, jo augstāko darbinieku skaits, kā tas

iepriekš aprādīts, salīdzinot ar pārējiem, ir niecīgs. Līdzšinējie mēģinājumi
ievest samazināšanu visā valsts apjomā nav izdevušies. Lai gan

gandrīz visu iestāžu darbība pastāvīgi paplašinās un attīstās, kopīgais
darbinieku skaits pēdējos gados nav pieaudzis. Jautājums nav atrisināms

radikāli pat ar darba laika pagarināšanu iestādēs, kur strādā 6 stundas: šāds

pagarinājums ķertu tikai darbinieku astoto daļu. No iepriekš minētā darbi-

nieku sadalījuma pēc dienesta nozarēm redzams, ka prāvāku samazinājumu
izdosies ievest tikai tad, ja tas attieksies uz operātīvo personālu vai ārējā
dienesta darbiniekiem, kā fiziska darba strādniekiem, kalpotājiem, mežsargiem,

dzelzceļniekiem, policistiem, skolotājiem v. tml., jo kanclejās nodarbināto

skaits nav sevišķi liels. Turpretim ja valsts nodotu privātās rokās savus fiskālos
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uzņēmumus un satiksmes līdzekļu ekspluatēšanu, valsts darbinieku skaits

automātiski samazinātos par divām trešdaļām. Atstājot valsts pārvaldes apa-
rātam līdzšinējos uzdevumus, pat pastāvīgi paplašinot tos, darbinieku skaita

prāva samazināšana grūti, izdarāma. lespēja atkarājas galvenā kārtā

no tā, kādā mērā izdotos pārorganizēt resora iekārtu, racionālizēt darba

metodes un kā būs nostādīta nākotnē jaunu darbinieku pieņemšana resp.

viņu spēju un zināšanu novērtēšanas prasības un kārtība.

Valsts darbinieki un valsts ierēdņi. Nepareizi ir valsts algoto darba

spēku dēvēt par valsts ~ierēdņiem". No iepriekšējā redzams, ka darbinieku

skaitā ietilpst grupas, kurām ar ierēdņiem ir tikai tikdaudz kopīga, ka viņi
nodarbināti valsts uzņēmumos vai iestādēs. Kādi gan ~ierēdņi" ir piemēram
dzelzceļu, šoseju vai tipogrāfiju v. tml. 9791 strādnieks, ap 3000 mežsargu,
1123 skolotāji, iestāžu kalpotāji v. tml. Tāpat par ierēdņiem nevar skaitīt

dzelzceļniekus, policiju, robežsargus. Jēdziens, kas ierēdnis, ir diezgan nenoteikts.

Šā vārda vakareiropejiskā nozīmē par ierēdņiem parasti skaita tikai valsts

administrātīvo vai pārraudzības iestāžu kvalificētos darbiniekus. Latvijā tieši

administrātīvās iestādēs kalpo 3741 darbinieks, še pierēķināmi klāt 1417 dar-

binieki, kas strādā pārējo nozaru centrālās iestādēs, kam piekrīt pārraudzība
par valsts saimnieciskiem pasākumiem, par iekšējo drošību, garīgo kultūru

un sociālo labierīcību. No šo iestāžu kopīgā darbinieku skaita 5158 jāatrēķina
vismaz 5% kā iestāžu apkalpotāji. Tādā gadījumā darbinieku skaits, ko vārda

pareizā šaurākā nozīmē varētu dēvēt par ierēdņiem, ir 4900 — citiem vārdiem,
darbinieku kopīgā skaitā (41.604) ir 4900, t. i. nepilni 12% ierēdņu šī vārda

tiešā nozīmē.

Sociālas apdrošināšanas nodaļa.

Priekš Darba m-jas nodibināšanās visus pienākumus sociālās apdroši-
nāšanas laukā izpildija Sociālais d-ts lekšlietu ministrijā. Kad nodibinājās
Darba m-ja, tad ar 1920. g. 1. jūliju šie pienākumi pārgāja uz to resp. Sociālās

apdrošināšanas nodaļu. Pēdējās uzdevumos ietilpst algoto darbinieku no-

drošināšana slimības gadījumos un strādnieku apdrošināšana nelaimes ga-

dījumos.

Nodrošināšanaslimības gadījumos. Viens no svarīgākiem sociālās likum-

došanas jautājumiem ir algota darba spēka nodrošināšana pret slimības un

nelaimes gadījumiem. Latvijai, kā patstāvīgai valstij nodibinoties uz lielās

Krievijas drupām, no sākuma bija jāpārņem arī viņas likumi, kas lielā mērā

bija nepiemēroti mūsu apstākļiem un bija tālāk izveidojami, par ko liecina

starp citu arī tas, ka vēl 1928. g. Saeima pieņēma svarīgu likumu par lauku

iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos, un ka patlaban visintensīvāki

tiek strādāts gar viņa ievešanu dzīvē.

Likums par strādnieku nodrošināšanu slimības gadījumos pieņemts
1912. gadā. To netikvien bija spiesta, jauniem apstākļiem iestājoties, grozīt
Krievijas pagaidu valdība, bet arī Latvijas Saeima. Visvairāk darba un pūļu
pienācās izlietot Tautas labklājības m-jai, kam piekrīt pārraudzība par likuma

ievešanu dzīvē un ar šo likumu radušos sarežģījumu, kādu bij ļoti daudz, no-

vēršana un likuma izveidošana visos sīkumos, izdodot daudzus rīkojumus,
nosacījumus un principiālus paskaidrojumus. Katru gadu, apstākļiem maino-

ties, nāk klāt jauni rīkojumi, un to ir jau" tik daudz, ka slimo kasu savienība

izdevusi 2 Likumu un rīkojumu krājumus sociālās apdrošināšanas darbiniekiem.
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Uz Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu

slimības gadījumos" pamata ar slimo kasēm nodrošināti visi algoti darbinieki,

izņemot lauksaimniecībā nodarbinātos strādniekus un kalpotājus, personas

uz tālbraucēju kuģiem un aktīvā kara dienestā esošus. Nodrošināšana

slimo kasēs ir obligātoriskā visās darba nozarēs, izņemot uzskaitītās, kur no-

darbina algotu darba spēku. Šis likums pielaiž arī brīvprātīgu apdrošināšanu,
uz ministrijas izdoto nosacījumu pamata, sīkražotājiem. kas nodarbina ne mazāk

par trim algotiem darbiniekiem un paši strādā līdz. Valsts darbinieki, kas

ieskaitīti štatos, nodrošināti pret slimības gadījumiem uz ~Noteikumu par

valsts darbinieku un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu slimības gadījumos",

turpretim uz valsts uzņēmumos un autonomos uzņēmumos nodarbinātiem

strādniekiem šie noteikumi nezīmējas, viņi, kā piem. Liepājas kara ostas darb-

nīcu, pasta un tēlegrafa virsvaldes darbnīcu v. t. t. strādnieki, nodrošināti slimo

kasēs. Arī dzelzceļu strādnieki nodrošināti slimo kasēs, bet viņu ārstēšanu

paturējusi dzelzceļu virsvalde. Uz šī likuma pamata Latvijā nodibinājušās
43 slimo kases.

Bez tiešās pārraudzības un slimo nodrošināšanas normēšanas valsts

piedalās nodrošināšanā ar savām piemaksām, piemaksājot slimo kasēm par
katru dalībnieku tikpat cik darba devējs resp. 2% no slimo kasē nodrošinātiem

izmaksājamās algas. Uz šī nosacījuma pamata valsts piemaksājusi:

1921. 22. b. g. Ls 273.950,98
1922. 23.

„ „ .. 642.313,83
1923. 24.

„ „ „
1.458.487,77

1924/25.
„ „ „

2.047.104,58

1925./26. „ „ „
2.673.182,48

1926,27.
„ „ ~ 3.440.706,74

Cik ievērojami līdzekļi un cik plašu un lielu darbu veikušas slimo kases

sociālā laukā, par to liecina šādi skaitļi. Pēc slimo kasu pārskata par 1926. g.

42 slimo kasu kopbilance 1927. g. 1. janvārī bija: Rīgā — Ls 4.022.452,95,

provincē Ls 1.602.036,18, kopā — Ls 5.624.489,13 jeb uz katru dalībnieku

Ls 35,61. Savu biroju un ārstēšanas iestāžu ierīkošanai (sanātorijas, atpūtas

mājas, sanātorijas pieaugušiem un bērniem, bērnu kolonijas v. t. t.) slimo

kases no minētās sumas ieguldījušas nekustamos īpašumos Ls 1.056.227,25 jeb

18,78°!q no bilances kopsumas.

Slimo kasu rīcības kapitāls, kas sastādās galvenām kārtām no dalībnieku,

darba devēju un valsts piemaksām, 1926. g. bija Ls 11.668.212,15 liels, un no

tā izdots:
Uz katru

slimo kases-

dalībnieku

Pabalstiem kasu dalībn Ls 3.014.661,73 25,84% 21,92

Ārstēšanai kasu dalībn
„

4.280.760,57 36,69% 31,13

Ģimenes loc. ārstēšanai un pa-

balstiem
„

2.502.617,59 21,450/0 18,23
Pārvaldes izdevumiem

„
1.202.610,70 10,310/0 8,75

Kādu darbu „veselības frontē" veikušas slimo kases, par to liecina šāda

tabula par 1927. gadu.
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Visai sāpīgs un daudz cilāts jautājums bijis laukstrādnieku nodroši-

nāšana slimības gadījumos, uz kuriem, kā jau teikts, neattiecās 1912. g. no-

teikumi par algoto darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos. Bija jāiz-
šķiras — vai to ievest caur slimo kasēm vai patstāvīgi. 1927. g. izstrādātais

valdības likumprojekts paredzēja apdrošināšanas principu pēc slimo kasu

parauga, kura ievešana dzīvē būtu prasījusi vairāk laika un līdzekļu nekā

1928. gadā izdotais likums par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības ga-
dījumos, kurā ievests jauninājums tai ziņā, ka tas attiecas uz visiem

lauku iedzīvotājiem un ne tikai uz algotiem darbiniekiem vien. Šis likums

atvieglina ārstnieciskās palīdzības sniegšanu un attiecas uz visām personām,
kas pēdējā gadā priekš saslimšanas pagastu administrātīvās robežās nodzīvo-

jušas 4 mēnešus, bet uz algotiem darbiniekiem, dzemdētājām un jaunpie-
dzimušiem — neatkarīgi no nodzīvošanas laika.

Ārstniecisko palīdzību sniedz tā pašvaldība, kuras robežās saslimušais

uzturas slimības laikā ar šādiem nosacījumiem: izdevumus par stacionāru

(slimnīcās, sanātorijās v. t. t.) ārstēšanu, sākot ar 1928. g. 1. jūliju, 1/3 maksā

valsts, l ļ 3 attiecīgā pašvaldība un l ļ3 jāmaksā slimniekam pašam, bet ja

viņš ir trūcīgs, tad \/ 3
sedz pašvaldība un 2/3 Tautas labklājības m-ja. Dzem-

dēšanas gadījumos medicīniskā palīdzība (ieskaitot zāles) pilnīgi bez maksas.

Par ambulatorisko ārstēšanu, vai nu apmeklējot ārstu, jeb izsaucot to pie
slimnieka mājās, ārstēšanas izdevumi jāatlīdzina slimniekam pēc Tautas lab-

klājības m-jas noteiktas takses. Trūcības gadījumos pašvaldībām ir tiesība

atsvabināt slimniekus no m-jas taksē noteiktām piemaksām. Zāles, pārsie-
namos līdzekļus un citus ārstnieciskos piederumus izsniedz par puscenu no to

vērtības, bet trūcības gadījumos par brīvu.

Dalībnieku ārstēšana II Ģimenes locekļu ārst išana

Kopā

Ls

Uz katru

slimo

kases

dalībnieku

Kopā
°/o%

Uz katru

slimo

kases

dalībnieku
°/o%

LsLs LsLs LS

Ārstu honorāri...

Zāles

Slimnīcas

975.361,56

1.244.851,23

827.025,25

12.568,73

22,78

29,08

19,32

0,29

7,09

9,05

6,02

0,09

618.751,98

509.888,04

437.948,73

40.255,74

27,70

22,83

19,60

7,28
6-

5,15
Vecmāšu honorārs 1,80 0,47

Speciālā ārstēšana :

Sanātorijas
Sēravoti un vannas

198.461,—

88.270,16

99.142,91

4,64

2,06

2,32

1,44

0,64

0,73

58.650,32

35.677,53

58.782,18

2,63 0,6

0,4

0,6Pārējie veidi

Dažādi medic. palī-
dzības līdzekļi ..

Slimo transports ..

1,60

2,63

Zobārstēšana

Ārstēšana ambul..

106.003,20
13.675,41

371.462,61

303.510,38

40.429,13

2,48
0,32

8,68

7,09

0,94

0,77
0,10

2,70

2,21

0,29

38.218,41
5.353,44

163.692,37

134.236,80

1,71

0,24

7,33

0.45

0,06

1,93

1,58
Pirmās palīdz, veidi

6,02

Bērnu vasaras ko-

lonijas 132.092,73 5,91 1,55

Ko ā
... 4.280.761,57 100 31,13 2.233.548,27 100 26,27
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Gada un vasaras algotiem darbiniekiem ir tiesība slimības gadījumos
darba nespējas laikā saņemt no darba devēja 6 nedēļas uzturu sev un dzīvokli

pēc darba līguma, bet visiem pārējiem 2 nedēļu laikā, vai arī, ja darba devējs
uzturu un dzīvokli nevar sniegt natūrā, — tad uz abpusēju vienošanos tos

var izsniegt naudā. Bez tam vēl, ja saslimušais algas darbinieks nav spējīgs
noiet pie_ārsta, tad darba devējam tas jānoved pie ārsta, vai arī ārsts pie sasli-

mušā. Ārstus atalgo Tautas labklājības m-ja, bet pieņem amatā pašvaldības.

Paredzams, ka likuma reālizēšanai būs nepieciešami līdz 400 ārstu un 500 vec-

māšu. Likuma ievešanai dzīvē budžetā paredzēti 3 l ļ2 miljoni latu.

Kaut gan likums stājās spēkā tikai 1928. g. 1. jūlijā, un likuma reālizēšana

paredzēta pakāpeniska — vairākos gados, tomēr ministrija medicīniskās pa-

līdzības sniegšanas noorganizēšanas darbus paveikusi jau tiktāl, ka lauku

iedzīvotāji bauda slimnīcas ārstēšanu no 1928. g. 1. jūlija sākot, bet pārējos
ārstēšanas un palīdzības veidus no 1928. g. 1. oktobra.

Šis likums par lauku iedzīvotāju ārstēšanu mūsu sociālās likumdošanas

laukā ir pirmais, un tam nav jau priekšā attiecīgu piedzīvojumu un likumu,
kas būtu dzīvē pārbaudīti, tamdēļ, saprotams, darbs šai laukā nav viegls un

prasa daudz darba un pūļu.

Strādnieku apdrošināšana nelaimes gadījumos. Līdz 1927. g. 1. jūnija
likuma izdošanai par algoto darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu sli-

mību gadījumos bija spēkā deviņi atsevišķi likumi, ko, izņemot vienu,

1925. g. 9. marta likumu par algoto darbinieku un viņu ģimenes locekļu agrāk

piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadī-

jumos, visus izdevuši no 1902.—1912. g. Krievijas likumdevēji un kas ar

Latvijas valsts nodibināšanos bija uzņemti Latvijā pastāvošo likumu krājumā.

Septiņi no šiem likumiem bija kodificēti Rūpniecības darba lik. grāmatā, bet

1912. g. 28. jūnijā lik. par atlīdzību nelaimes gadījumos cietušiem dzelzceļu kal-

potājiem, amatniekiem un strādniekiem v. t. t., bija iekodificēts Satiksmes ceļu
nolikumu 1916. g. izd.

1927. g. 1. jūnija likuma izdošanas laikā Latvijā algoto darbinieku skaits

sadalījās šādi:

1. Rūpn. un amatniecībā nodarbināto 40.000

2. Tirdzn., transp., mājsaimniecībās 50.000

3. Lauksaimniecībā 120.000

4. Pašvaldības iestād. un uzņēm 12.000

5. Valsts un autonomos uzņēm 38.000

Kopā . .
260.000

No tiem bija apdrošināti 72.000 strādnieki.

Visos valsts uzņēmumos nodarbināto algoto darbinieku, izņemot dzelz-

ceļnieku, nodrošināšana pret nelaimes gadījumiem piekrita Tautas labklājības

m-jai. Pabalstu, pensiju un vienreizējas atlīdzības izmaksai izdots no 1922./23.
budž. g. līdz 1928./29. b. g. līdz 1. septembrim (pēdējo skaitot) kopā Ls 193.386.

Valsts uzņēmumos un iestādēs cietušiem (izņemot štata darbiniekus,

kas nodrošināti uz lik. par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām)
Tautas labklājības m-ja izmaksājusi pensijas kārtējiem pensionāriem resp.

tādiem, kam pensija piešķirta uz visu mūžu, ņemot paraugam tikai pēdējos
gadus: 1927.'28. b. g. 132 personām un 1928. g. 1. pusē 233 personām.
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Ar Latvijas valsts nodibināšanostiem, kam pensija bija jau piešķirta, pen-

sijas izmaksāja saskaņā ar 1920. g. 18. marta likumu 66V3 kap. resp. drusku

vairāk kā 1 sant. par katru Krievijas rubli. Pensijas iznāca ļoti niecīgas, un

daudziem pensionāriem pensijas saņemšana iznāca dārgāki kā pati pensija,
un tamdēļ tie to nemaz nepieprasīja. Lai šo netaisnību novērstu, 1925. g.

9. martā izdeva likumu par algoto darbinieku un viņu ģimenes locekļu agrāk
piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadī-

jumos. Uz šī likuma pamata paaugstināja pensijas visiem tiem, kas cietuši

no nelaimes gadījuma tagadējās Latvijas teritorijā līdz 1921. g. 1. maijam, un

kas zaudējuši ne mazāk kā 30% darba spējas, pie kam valsts uzņēmās atlīdzināt

»/2 no starpības starp agrāko un uz šī likuma pamata izmaksājamo pensiju,
bet ja pensijas maksātāji nebūtu atrodami, tad pensiju pilnā apmērā izmaksāja
valsts. Uz šī likuma pamata valsts resp. Tautas labklājības m-ja izmaksāja

pensijas: 1924./25. g. — 38 personām, 1925./26. g. — 38, 1926. 27. g. — 42,

1927./28. g. —67 un 1928. g. I. pusē 65 personām. Ar 1927. g. 1. jūnija likumu

izdošanu atcēla visus vecos Krievijas likumus un obligātorisko apdrošināšanu

attiecināja uz visiem algotiem darbiniekiem Latvijā — arī uz laukstrādniekiem,

tālbraucējiem jūrniekiem, zvejniekiem un mājkalpotājiem, kas līdz tam nebija

apdrošināti pret nelaimes gadījumiem, pie kam brīvprātīgi apdrošināties var

arī paši darba devēji sīkražotāji. Ar to līdzi novērsa dažādību, kāda pastāvēja
vecos Krievijas likumos gan attiecībā uz pabalstu un pensijas izmaksu, no

V2—3U no vidējas dienas algas līdz pilnas algas apmēram (dzelzceļniekiem);

pensijas aprēķinot pēc veciem Krievijas likumiem bija jāņem 260—280 dienas

gadā, tagad — 300; jaunais likums palielināja arī tiesības uz pensiju ģimenes
locekļiem '/6 no cietušā vidējās gada algas vietā nosakot 1!

5
un piešķirot

tiesības arī atraitnim, ja viņš bijis darba nespējīgs un tamdēļ no nelaimes

gadījuma mirušā uzturējusi visu ģimeni. Tagad tiesības uz pensiju sākas ar

uzņēmuma darbības atklāšanas, ne ar darba vietas pievienošanas dienu apdro-
šināšanas sabiedrībai, un apdrošināšanas sabiedrības pensiju komisijā (ne valdē)

piedalās algoto darbinieku pārstāvji (arodbiedrību delegāti) un valsts, kuras

pārstāvis ir priekšsēdētājs. Valsts uzņēmumos nodarbināto algoto darbinieku

nodrošināšanu uz tā paša likuma pamata izdara Tautas labklājības m-ja.

Veselības departaments.

Medicīniskā nozare.

lenaidnieku atbrīvotā Latvijas teritorijas daļā Kurzemē 1919. gada
6. martā lekšlietu m-jā Liepājā nodibināja Kurzemes medicīnālo pārvaldi
ar instruktoru Dr. Aleksandru Kairi priekšgalā. Pārvaldes personāls toreiz

sastāvēja no viena farmaceita, viena darbveža un vienas kanclejas ierēdnes.

Medicīnalās pārvaldes uzdevumos ietilpa tautas veselības kopšanas un aizsar-

dzības lietas valstī, un vēlākā laikā no tās izveidojās tagadējais Veselības depar-
taments. Sanitārai uzraudzībai un higiēniski sanitāru jautājumu kārtošanai

uz vietas atbrīvotos apriņķos iecēla apriņķu ārstus un kā viņu tiešos palīgus,
— apriņķu feldšerus. Apriņķu ārstiem līdzīgu uzdevumu veikšanai pilsētā
iecēla pilsētu ārstus, bet viņi ilgi nepastāvēja, jo viņu pienākumus drīzi vien

pārņēma attiecīgi apriņķu ārsti.

Par pirmo Veselības departamenta direktoru 1919. gada 25. jūlijā iecēla

Dr. mcd. Gustavu Reihardu. Departamenta dienestā pārskaitīja arī visu
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Kurzemes medicīnālpārvaldes štatu. Ar pirmā direktora iecelšanu d-ts sa-

stāvēja tikai no vienas — bērnu apgādības — nodaļas, kas pastāvēja īsu

laiku —no 1919. gada 1. augusta līdz 9. sept.

Savas darbības sākumā Veselības d-ts iecēla apriņķu ārstus un feldšerus

arī pārējos atbrīvotos Latvijas apriņķos, pie kam arī šoreiz iecelšana notika

pakāpeniski. 1919. gada septembrī d-tā jau nodibinājās šādas nodaļas:
Sanitār statistiskā, Vispārīgā un Aptieku pārvalde (vēlākā laikā Farmācijas
valde). Departamentam tālāk izveidojoties, 1919. g. 4. decembrī pārtrauca
savu darbību Kurzemes medicīnālinspektors.

Kapā izpostīto kūrortu atjaunošanai laikā no 1920. g. 23. janvāra līdz

1921. gada 1. jūnijam d-ts algoja vienu lietpratēju sanitār techniskos jautājumos.

Departamenta nodaļas savā tālākā attīstībā vairākkārt pārdēvētas.
Tā piem. Sanitār statistiskā nodaļa savu pirmo nosaukumu nesa līdz 1922. g.
1. aprīlim, kad to pārdēvēja par Epidēmioloģiski-sanitār-statistisko nodaļu.
Šādā nosaukumā tā pastāvēja līdz 1926. g. 1. aprīlim, kad to apvienoja ar

slimnīcu un kūrortu nodaļu, nosaucot to par Epidēmioloģiski-sanitāro nodaļu

ar slimnīcu un kūrortu nozari. Vispārīgā nodaļa pastāvēja līdz 1920. g. 1. aprī-
lim, kad to pārdēvēja par Slimnīcu un kūrortu nodaļu, bet pēdējā savkārt

pēc apvienošanās ar Epidēm.-sanitāro nodaļu palika par nozari. 1923. gada
15.oktobrī no Slimnīcu un kūrortu nodaļas vienu daļu atdalīja, un tā līdz 1926. g.

1. aprīlim pastāvēja kā atsevišķa administrātīvā nodaļa. No 1926. g. 1. aprīļa
tā dabūja Administrātīvi-tiesmedicīniskās nodaļas nosaukumu, kādā nosaukumā

tā pastāv vēl tagad.

Tirdznieciskai kuģniecībai atjaunojoties unattīstoties,radāsnepieciešamība

kuģu sanitārai pārraudzībai pieņemt d-ta kalpībā speciālu ostas ārstu. 1924. g.

1. aprīlī Veselības d-ta rīcībā no Administrātīvā departamenta pārskaitīja trīs

Rīgas pilsētas policijas ārstus. Šiem ārstiem d-ts uzdeva (katram savā pilsētas

rajonā) izpildīt tiesas un policijas ārsta pienākumus, saskaņā ar pastāvošiem
likumiem un noteikumiem.

Līdz 1925. g. 1. aprīlim Veselības d-ts skaitījās lekšlietu m-jā, bet

1925. gada 1. aprīlī pārdēvējot, saskaņā ar Ministru Kabineta iekārtas likumu,

Darba m-ju par Tautas labklājības m-ju, to pievienoja pēdējai. Tai pašā
laikā un uz tā paša likuma pamata Veselības d-tā esošo Veterināro valdi

pārskaitīja Zemkopības m-jas rīcībā.

Visa Veselības d-ta darbība pamatojas uz bij. Krievijas ārstniecības

likumu (XIII sēj.). Daļa no tai ietilpstošiem likumiem jau atvietota ar

jauniem, Latvijas apstākļiem piemērotiem likumiem, noteikumiem un rīkoju-
miem. Starp tiem būtu minami šādi: Likums par aizsargu baku potēšanu,
noteikumi par ugunsapbedīšanu (kremāciju), noteikumi par lepras apkarošanu

un par bezmaksas ārstēšanu slimnīcās, obligātoriski noteikumi par lipīgu slimību

pieteikšanu un apkarošanu, instrukcija par kapsētu ierīkošanu un par miroņu

apbedīšanu, pārvadāšanu un izrakšanu, normālstatūti privātām slimnīcām,

instrukcija par sanitāro uzraudzību SPRS koku pludināšanas darbos pa

Daugavu, rīkojums par atklāto namu slēgšanu, noteikumi par atejas vietu

un samazgu bedru ierīkošanu pilsētās, miestos un bieži apdzīvotās vietās,
noteikumi par lupatu apstrādātavām, šķirotavām un noliktavām, kā arī par

lupatu pārvadāšanu pa iekšzemes dzelzs- un zemesceļiem, noteikumi par pa-

līdzības sniegšanu nelaimes gadījumos uz jūras Latvijas piekrastē, rīkojums
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violetu staru aparātu lietotājiem un rīkojums par ēdamo tauku izlaišanu no

muitas pārzinās.

Visu augšā minēto likumu, noteikumu, rīkojumu un instrukciju iz-

strādāšanu un izdošanu veikusi galvenā kārtā Administrātīvi-tiesmedicīniskā

nodaļa, kuras uzdevumos ietilpst šādi darbi.

Bez ikdienišķiem pienākumiem, kādi paredzēti Veselības d-ta uzdevumos

pēc viņa uzbūves, viņš veicis arī tādus darbus, kam ir starptautiska nozīme,

un tie būtu — sanitāro konvenciju noslēgšana ar kaimiņvalstīm: 1923. gadā —

ar Krievijas Soc. Fed. Pad. Republiku, Ukrainas un Baltkrievijas Soc. Pad.

Republikām un Igaunijas Republiku, 1924. gadā — ar Polijas Republiku un

1926. gadā ar Vācijas Republiku.

Veselības d-tam nodibinoties, tas nesaņēma nekādus agrāko laiku archīvus,
nedz arī attiecīgu medicīnisku literātūru vai citus kādus palīglīdzekļus. Tagad
turpretim Veselības d-tam jau ir sava zinātniska bibliotēka, kuras vērtība

ir Ls 5.603. Bibliotēkā ir 542 dažādi sējumi, 73 tabulas, 21 mulāža un 88 dia-

gramas un kartes.

Epid. sanitārā nodala.

Pasaules karā bij. Krievijas valdības iestādes, evakuējoties no tag. Lat-

vijas teritorijas, paņēma sev līdz visus archīvus, atstādāma tikai tukšas telpas.
Arī vācu okupācijas vara sanitārās orgānizacijas ziņā neradīja nekā, tikai

aprobežojās ar militāriem rīkojumiem. Galīgs sanitāras organizācijas sabru-

kums notika lielinieku laikā, un pēc viņu aiziešanas nepalika ne mazākā aparāta
sanitārā laukā, izņemot Rīgu, kur pils. sanitārā valde (tag. Veselības nodaļa)

gan cīnījās ar tai laikā visplašākā mērā izplatītām slimībām, bet ar maziem

panākumiem, jo darbs nebija koordinēts. Lai būtu iespējams apkarot slimības,

kas draudēja iznīcināt no kara un tā sekām pārpalikušos iedzīvotājus, bija

nepieciešami konstatēt lipīgu slimību izplatīšanos vispār Latvijā un tai pašā
laikā reģistrēt visu valsts rīcībā esošo medicīnisko personālu. Lai to veiktu,
tad 1919. g. 25. jūnijā ieceltais pirmais Veselības d-ta direktors nodi-

bināja tā paša gada septembrī Veselības d-tā sanitār statistiko nodaļu,
ar ārstu priekšgalā un tam līdzi sāka izdot attiecīgus rīkojumus darba noorgani-
zēšanai. Lielais rīkojumu un atgādinājumu vairums pirmajos trijos gados

(1919., 20., 21. g.) rāda, cik grūti Veselības d-tam nācās strādāt un cik daudz

pūles bija jāpieliek, lai lipīgu slimību un mcd. personāla statistiku nostādītu

daudz maz apmierinoši. Bez tam vēl pa visu Latviju, sevišķi uz sērgu ap-

draudētiem apriņķiem, Veselības d-ts izsūtīja tūkstošiem visāda veida skrej-

lapiņu. Statistiskos materiālus pārbaudot, arvienu parādījās trūkumi, jo

iedzīvotāji karu un dažādu pārgrozījumu dēļ bija palikuši stipri nevērīgi un

viņus pieradināt pie zināmas kārtības nebija viegli. Uz Veselības d-ta ierosi-

nājumu Amerikāņu Sark. Krusta pārstāvja Colonel Ryan vadībā 1921. g.

sasauca I kaimiņvalstu (Lietavas, Igaunijas un Latvijas) sanitāro konferenci,

lai vajadzības gadījumā kopīgi apkarotu lipīgās slimības, kas tai laikā neti-

camos apmēros plosījās Pad. Krievijā, apdraudot kaimiņvalstis. Pēc 1919. g.

ārstu un pārējā mcd. personāla reģistrācijas 1920. g. izdeva I. Latv. mcd.

personāla sarakstu, kā paplašināts izdevums iznāca 1921. gadā, kad ari mcd.

personāla dokumenti tika sīkāki pārbaudīti, jo kara laikā ari medicīniskā

laukā bija radušās daudzas personas, kurām nebija vai ari bija stipri apšau-
bāmas tiesības uz zinātnisku grādu vai arodu. Sākot ar 1922. gadu sākās
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speciālu mcd. personāla arodu tiesību un pienākumu norobežošana. Tā piem.

nokārtoja jautājumu par feldšeriem un noorganizēja viņu reģistrāciju, tāpat
arī izdeva rīkojumus par zobārstiem, dentistiem, zobu techniķiem, vecmātēm,

žēlsirdīgām māsām v. c. Lai novērstu pastāvošos trūkumus un aizsargātos
no varbūtējām kļūdām nākotnē, 1923. g. pārreģistrēja ārstus. Šai pašā gadā
iznāca arī Veselības d-ta sastādītais pirmais ~Pārskats par tautas veselības

stāvokli Latvijā 1922. g.", ko pēc tam izdeva katru gadu. Pēdējo gadu pār-
skati spilgti attēlo tautas veselības stāvokli skaitļos un diagramās. Ir redzams,
ka tomēr ar stipri aprobežotiem līdzekļiem samērā īsā laikā mums izdevies

aprobežot lip. slimību izplatīšanos Latvijā. Ar visu to, ka mūsu kaimiņi
mūs vēl arvienu tieši apdraud ar visādām epidēmijām, mums šimbrīžam,
t. i. 1928. g., nekādas epidēmijas daudzmaz draudošos apmēros nav. Tādā

kārtā mēs esam pakalpojuši visai Eiropai, to pasargādami no lipīgām slimībām.

Tāpat arī statistiskās ziņas arvienu paliek drošākas un noteiktākas. Ja vēl

1920. gada beigās Epid. San. statistiskā nodaļā bija tikai pāris ātrumā uzmestu

diagramu par lipīgo slimību kustību, tad tagad mums ir 88 lielas diagramās
par dažādiem jautājumiem un bez tam vēl mazas diagramās, kas mums dod

ziņas iknedēļas par lip. slimību kustību katrā atsevišķā apriņķī. Darbība

Epid. Sanit. Stat. nodaļā pašlaik nostādīta tā, ka svarīgākos jautājumos tā

katrā laikā spēj sniegt vajadzīgās ziņas, kas arī ir viņas uzdevums.

Slimnīcu un kurortu nozare.

Pasaules karam izbeidzoties un lielinieku varai izplešoties pār Latvijas
lielāko daļu, sevišķi bēdīgos apstākļos nonāca to pilsoņu kopšana un uzturēšana

dziedniecības iestādēs, kuras līdz tam apgādāja gāztā cara valdība, bruņiniecība
vai privātās biedrības. Tā piem. kā krievu valdības iestādes savu eksistenci

izbeidza Vidzemes un Kurzemes vispārīgās aizgādniecības, kuru pārziņā skai-

tījās Aleksandra Augstumu slimnīca Rīgā un slimnīca ~Staļļu laukumā" Jelgavā.

Bruņiniecības Kurzemē uzturēja Ģintermuižas vājprātīgo slimnīcu pie Jelgavas
un Vidzemē — vājprātīgo slimnīcu Strenčos. Arī Kurzemes mācītāju sinodei

piederīgā plānprātīgo un epilēptiķu iestāde ~Tabora" pie Jelgavas un visas

leprozorijas, kas atradās privāto Vidzemes un Kurzemes lepras apkarošanas
biedrību apgādībā, bija zaudējušas savus saimniekus-gādniekus. Vēl ļaunāki

stāvēja ar mūsu dziedniecības vietām — kūrortiem Ķemeriem un Baldoni,

kas kara laikā bija galīgi izpostīti.

Tādēļ atbrīvojot Latviju no lielinieku varas un likvidējot Bermonta

uzbrukumus, Veselības d-tā radās vajadzība nodibināt 1919. g. septembrī

~,vispārīgo" nodaļu, kurā netikvien ietilpa d-ta darbvedība, bet kurai uzlika

par pienākumu arī rūpēties par augšā minētām bez apgādības atstātām dzied-

niecības iestādēm. Pārņemot viņas pakāpeniski 1919. g. beigās un 1920. g. sā-

kumā valsts rīcībā un pārziņā, Vispārīgo nodaļu pārdēvēja par Slimnīcu un kūr-

ortu nodaļu, padodot tai d-ta darbvedību ar kancleju un arī saimniecisko

(budžeta) daļu. Pastāvīgi paplašinoties d-ta darbībai un uzdevumiem, no šīs

nodaļas vēlāk atdalīja tiešās administrātivās funkcijas, līdz beidzot izveidojās

jau iepriekš minētais tagad pastāvošais sadalījums.

Reizē ar kara darbības pārtraukšanu ar mūsu kaimiņu austrumos, sagai-
dāmo bēgļu atgriešanos dzimtenē un paredzamiem emigrantu plūdiem Vese-

lības d-tam bija jāsper soļi pret lipīgu slimību ievazāšanu un izplatīšanos valstī,

kamdēļ jau 1920. g. februārī ierīkoja karantēnu Rēzeknē un martā slimnīcu
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Rīgā (II Rīgas pilsētas slimnīcas teritorijā) tiem bēgļiem, kas ceļā atpakaļ uz

dzimteni jau saslimuši ar lipīgām slimībām. levērojot to, ka Pašvaldības

d-tā bija nodibināta atsevišķa plaša nodaļa, kas pārzināja bēgļu un emigrantu
lietas, ar toreizēju iekšlietu ministra rīkojumu tā paša gada augustā
Rēzeknes karantēnā pārgāja Pašvaldības d-ta rīcībā. Enerģiski apkarojot
lipīgas slimības Latgalē v. c, jau 1920. g. 17. nov. varēja likvidēt

pagaidraksturīgo Rīgas bēgļu slimnīcu. Arī savā turpmākā darbībā d-ts,

rūpēdamies par savu pilsoņu veselības aizsardzību, arvienu ieturējis pēc
iespējas lielāko taupību. Tā piem. oficiāli nemaz savā rīcībā nepārņemtā
Bauskas leprozorija likvidētā 1919. g. 8. septembrī, pārvedot tās spitālīgos
iemītniekus uz Talsu un Arlavas leprozorijām; 1921. g. 1. aprīlī
~Taboras" iestāde pievienota Ģintermuižas vājprātīgo slimnīcai; 1921. g.
24. oktobrī likvidētas Tukuma un Arlavas leprozorijas, dienu iepriekš

saņemot no Rīgas pilsētas valdes nomas kārtībā Rīgas leprozoriju līdz ar visiem

viņas slimniekiem, uzturēšanai uz valsts rēķina. 1922. g. 1. februārī galīgi
izbeidz savu pastāvēšanu Kurzemes vispāraizgādniecības slimnīca Jelgavā,
pie kam tajā dažas nodaļas jau iepriekš bija likvidētas. Tāpat taupības
nolūkā 1925. g. 30. oktobrī beidza eksistēt Cēsu leprozorija, jo radās un auga

arvienu jaunas un lielas prasības līdzekļu ziņā citās vairāk nepieciešamās lietās.

Ar minēto iestāžu pārņemšanu valsts pārziņā līdzekļi bija vajadzīgi
ne tikai slimo uzturēšanai un pārvaldes vajadzībām, bet arī daudzo ēku

savešanai kārtībā, jo pa ilgiem pasaules kara gadiem pie iestāžu ēkām nekas

nebija labots, un tās atradās neciešamā stāvoklī. Bet vēl ļaunāki stāvēja ar

abām mūsu sēravotu iestādēm; kā jau teikts, tās bija pilnīgi izpostītas un

prasīja to atjaunošanu, ko līdzekļu trūkuma dēļ veic pakāpeniski. Jo

plašas sumas prasa jaunās psichiatriskās slimnīcas ierīkošana Daugavpilī.
Beidzot vēl jāaizrāda uz Liepājas bij. kara ostas rajonā 1923. g. iesākto

izbūvi un 1924. g. novembrī atklātās jūras karantēnas ierīkošanu, kas celta

saskaņā ar starptautiskām konvencijām. Šim nolūkam no Tautu Savienības

saņemtas 6000 angļu mārciņas un no valsts līdzekļiem pielikti apm. Ls 10.000.

Karantēnas pilnīgai ierīcei nav vēl dažu aparātu, ko līdzekļu trūkuma dēļ

nevarēja iegādāt no valsts puses, bet arī lūgums Tautu Savienībai pēc papildu
sumas palika neievērots. Tā kā jūras karantēnas darbībai var būt tikai gadījuma
raksturs un Veselības d-ta ieņemtās telpas nekādā citā veidā nevarēja izmantot,

Liepājas jūras karantēnu 1927. g. jūnijā nodeva Kara ministrijas rīcībā.

Aleksandra augstumu slimnīca. 1824. g. atklāta ar piecām — vājprātīgo,
venēriski slimo, nespējnieku, darba un pārmācības nama — nodaļām, kopā 22!

gulta. 1837. g. paplašināta ar 3 jaunbūvēm; 1865. g. pieņem noteiktu slim-

nīcas raksturu, izveidojoties par jauktu slimnīcu ar psichiatrisko un venērisko

nodaļu, pārmācības un darba namu likvidējot; 1906. g. iegūst savu pēdējo

jaunbūvi — slimnieku ēku — tagadējo vīriešu psichiatrisko nodaļu. Krievu val-

dības laikā slimnīca padota Vidzemes sociālās apgādības kolēģijai, līdz to

pārņem savā pārziņā Rīgas pilsēta un 1919. g. 27. septembrī Veselības d-ts.

Vācu okupācijas laikā dibinātā speciālā slimnīca venēriski slimo sieviešu ārstē-

šanai, pārņemotvalsts rīcībā, likvidēta, un tās vietā ierīkota venēriskā nodaļa ar

40 gultām venēriski slimo Rīgas prostituēto ārstēšanai, kas 1920. g. pa-

plašināta līdz 120 gultām ar vīriešu, sieviešu un prostituēto subnodaļām. Slim-

nīcas pārņemšanas laikā valsts pārziņā tur atradās 187 garā vājie un 67 iekšējie
slimnieki. lekšējo slimību nodaļa galīgi likvidēta 1920. g. martā, bet tā paša
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gada jūlijā ierīkota arestēto nodaļa psichiatriski pārbaudāmiem. Venēriskās

nodaļas atveramā laikā iekārtota arī seroloģiskā laborātorija. Remontējot un

pārbūvējot slimnīcas psichiatriskās nodaļas ēkas, izdodas pacelt šās nodaļas

gultu skaitu uz 240, tā ka kopā ar venērisko nodaļu gultu kopskaits ir 360,

ko pavairot bez jaunbūvēm vairs nav iespējams.

No 1920. gada direktora vietu ieņem venēriskās nodaļas vadītājs
Dr. J. Brants, psichiatrisko nodaļu vada Dr. V. Vendts visā Latvijas
pastāvēšanas laikā.

Vājprātīgo slimnīca Strenčos. To iesāk celt 1903.g. Vidzemes bruņniecība
un atklāta 1907. g. sākumā, pie kam tās rīcībā skaitījās 5 slimnieku un 9 saim-

niecības ēkas ar 40,58 ha lielu zemes platību. 1910. g. pirkšanas ceļā pievienotas
slimnīcai Vecbrenguļu zemnieku mājas ~Stakle" ar 12 ēkām un 56,07 ha zemi,
un 1912. g. vēl piebūvētas 2 jaunas slimnieku ēkas. Bruņniecības vadībā

slimnīca darbojās līdz Latvijas valsts dibināšanai ar mazu pārtraukumu lieli-

nieku laikā. Kara gados ~Stakle" mājās izpostītas 7 ēkas un pati slim-

nīca cietusi no apšaudīšanās. 1919. g. 18. novembrī pārņemot valsts pārziņā,
slimnīcai bija jāstājas pie cietušo ēku izlabošanas. Valsts pastāvēšanas laikā

izdarīti vajadzīgie kapitālremonti. Slimnieku lielākais vairums ir laucinieki, un

lai viņiem dotu iespēju pastāvīgi nesajust iestādes dzīves apstākļus, bet nodo-

ties savam pierastam darbam, aramo un dārzu zemi apstrādā slimnieki ar algotu
strādnieku palīdzību un uzraudzību. Reizē ar to piegriezta arī vērība lop-

kopībai: liellopu skaits valsts pastāvēšanas laikā trīskārtots (8—12 vietā to

tagad ir 25—36). Visu lauksaimniecības un lopkopības ražu izlieto slimnīcas

vajadzībām.

Slimnīcas pārņemšanas laikā to vadīja Dr. R. Verners līdz 1920. g.

jūnijam, kas to nodeva jaunieceltam direktoram Dr. mcd. H. Hildebrandam,
kas šo amatu izpildīja līdz 1927. g. 15. jūlijam. No šīs dienas par direktoru

iecelts Dr. A. Sukurs.

Ģintermuižas slimnīca. Kā jau ievadā minēts, šī slimnīca sastāv no

2 bij. patstāvīgām iestādēm. Viena no tām ir Kurzemes bruņniecības celtā

un no 1901. g. 1. janvāra pastāvošā Ģintermuižas slimnīca garā vājiem. Savā

pirmajā darbības gadā, atskaitot saimniecības ēkas un ārsta māju, slimnīcai

ir tikai 1 slimnieku ēka ar 20 gultām, bet turpmākos gados, iestādi papla-

šinot, tai 1913. g. jau izbūvētas pavisam 4 slimo ēkas ar 120 gultām. Valsts

rīcībā tā pārņemta 1920. g. 15. janvārī. Otrā ir no Kurzemes mācītāju sinodes

1887. g. atvērtā iestāde jeb patversme epilēptiķiem un plānprātīgiem, tā saukta

~Tabora", ar 15 gultām. Ar sava vadītāja māc. Katerfelda sevišķo ener-

ģiju un ievērojamiem pūliņiem iestāde pastāvīgi aug plašumā un 1908. g.

sākumā jau sasniedz 225 gultas. Viņas pārņemšana valsts pārziņā notika 1920. g.

16. janvārī. Abas iestādes apm. 3 km attālumā no Jelgavas atrodas viena

otrai blakus, kamdēļ viņu savienošana bija ļoti izdevīga saimnieciskā ziņā un

labi iespējama, ko arī reālizēja 1921. g. 1. aprīlī.

Slimnīcas pārņemšanas laikā ēkas bija nonākušas sevišķi bēdīgā stāvoklī.

Tagad daudz kas atjaunots un uzlabots, ēkas, telpas ūn žogi savesti kārtībā.

Slimnīcas lietošanā skaitās 14,91 ha apmās un sakņu dārza zemes un

20,65 ha pļavas, pie kam galveno vērību piegriež lopkopībai.
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Līdz abu iestāžu savienošanai ~Taboru" vadīja viņas saimniecības pār-
zinis direktors J. Bušs, kas pēc tam iecelts par apvienotās slimnīcas saimnie-

cības pārzini, un šo amatu viņš vēl šobrīd ieņem. Ģintermuižas slimnīcā sāka

darboties 1920. g. 26. janvārī direktora amatā līdz šim esošais Dr. K. Neibergs.

Daugavpils psichiatriskū slimnīca. Vājprātīgo skaitam strauji augot,

izvirzījās jautājums par pastāvošo slimnīcu paplašināšanu ar jaunbūvēm vai

jaunas slimnīcas celšanu. Par slimnīcas izbūves vietu nozīmēja Daugavpili.
Pieaicinot speciālistus psichiatrus, no vecām celtnēm par piemērotākām

izraudzīja bij. kara lazaretes koka barakas un uz tā paša pilsētas gruntsga-
bala atrodošās bij. Ivangorodas pulka kazarmas. 1923. g. 10. oktobrī no

Daugavpils pilsētas nopirka minēto gruntsgabalu 18,136 ha platībā ar visām

turienes ēkām. Nekavējoties iesāka vieglo baraku pārbūvi, piemērojot tās

ziemas apstākļiem, vajadzīgo saimniecības ēku savešanu kārtībā, jaunu

staļļa būvi v. t. t., tā ka gadu vēlāk — 1924. g. 26. oktobrī, slimnīcu jau varēja
atklāt. Barakas bija aprēķinātas 100 gultām, bet jau otrā darbības gadā iestādē

bija novietoti 132 slimnieki. Ar visu aprobežotu telpu platību vēl gadu vēlāk,
t.i. 1926. g. decembrī slimnieku skaits bija pieaudzis līdz 180. Apstākļi slimnīcai

bija nepanesami, jo arvienu no jauna pieteicās slimnieki, kurus vajadzēja, bet

nevarēja uzņemt. Neievērojot izteikto, 1927. g. budžets jau paredz pilnas
200 gultas, kas pat ar uzviju drīzumā tiek aizņemtas. Lai šo neciešamo

stāvokli likvidētu, 1927. g. uzsāka katlu mājas un vienas kazarmu ēkas pār-
būvi slimo ievietošanai (otru pagaidām atstājot uz vēlāku laiku) un 1928. g.

pārējo ēku pārbūves saimniecības vajadzībām. 1928. g. 5. sept. jau bija iespē-

jams kādu daļu slimnieku pārvietot no vecām barakām uz kazarmas pirmo
izbūvēto pusi.

Slimnīcas pirmais direktors bija Dr. E. Hellmans, kas atstāja šo vietu

1926. g. 16. oktobrī. Tagadējais direktors ir Dr. V. Hūbšmans.

Farmacijas valde.

Ar Kurzemes Medicīnālpārvaldes nodibināšanos 1919. g. sākumā Liepājā
un farmac. maģistra Andža Paula apstiprināšanu par farmaceitu minētā

pārvaldē bija likts pamats tagadējai Farmācijas valdei. Pirmie organi-
zācijas darbi norit Liepājā, bet sakarā ar Rīgas atbrīvošanu Medicīniālpār-
valdi pārceļ uz Rīgu un pārdēvē par lekšlietu ministrijas Veselības d-tu, pie
kā savkārt nodibina Aptieku pārvaldi.

Pārvaldes darbība norit visā līdz tam laikam atbrīvotā Latvijas teri-

torijā sevišķi grūtos apstākļos. Daudzu aptieku īpašnieki un pārvaldnieki
kara laika apstākļu dēļ bija aizbēguši, atstādami aptiekas likteņa varā. Vēl

darbojošās aptiekās trūka pavisam nepieciešamo izejvielu un medikamentu, kā:

tauku vielu, vazelīna, baku potes v. t. t. Sevišķi stipri bija sajūtams spirta trū-

kums, ko pirmajā laikā ražoja Liepājas slimnīcā diezgan primitīvā veidā.

Tirgū parādījās apšaubāma labuma medikamentu surogāti. Plašos apmēros
bija izplatīta tirgošanās ar narkotiskām vielām. Ar medikamentiem spekulēja
un tirgojās iestādes, kam uz to nebija tiesības, bet zāles, pat pēc ārstu recep-
tēm, pagatavoja un izsniedza personas, kam uz to trūka vajadzīgo zināšanu.

Lai būtu iespējams sekmīgāki cīnīties ar šīm tautas veselību apdraudošām pa-

rādībām, Aptieku pārvaldes akadēmiski izglītoto darbinieku skaitu palielina,
un tai nodibina ķīmisku nodaļu. 1920.—1922. g. strādā gar organizācijas
un administrātīvo darbu noteiktāku izveidošanu un ievešanu dzīvē. Reģistrē



visas aptiekas un tais nodarbinātos farmaceitus, dažāda tipa laborātorijas,
kas nodarbojas ar farmaceitisko un kosmētisko līdzekļu ražošanu, drogu
veikalus un viņos nodarbināto personālu Vērību piegriež arī rūpniecībai un

iestādēm, kas nodarbojas ar baudu vielu ražošanu, kā minerāl- un augļu ūdens

iestādēm, konservu, šokolādes un konfekšu fabrikām, konditorejām un pār-
tikas preču veikaliem. Lai būtu iespējams pārliecināties par pagatavoto un

tirgū izlaisto baudu vielu labvērtību, pārbauda dažādus paraugus. Tāpat pār-
bauda dažādu medikamentu, galenisko preparātu un ķīmikāliju paraugus

aptiekās un drogu veikalos. lestādes, kuru ražojumi pārbaudījumos izrādījušies
par mazvērtīgiem vai iedzīvotāju veselībai kaitīgiem, sauc pie atbildības

tiesas ceļā. Saskaņā ar lekšlietu ministrijas vajadzībām deva atsauksmes

tiesas ķīmijas jautājumos, kas ienāca no Netiešo nodokļu d-ta, fabriku inspek-
cijas nodaļas un tiesu iestādēm.

Lai no ārzemēm nebūtu jāieved ārstniecības stādi, kurus mēs varam

ražot Latvijā, publicē Veselības d-ta uzsaukumu ar aizrādījumiem par ārstnie-

cības stādu audzēšanas un ievākšanas nozīmi Latvijā. Rāmava ierīko priekš-

zīmīgu ~aptieku dārzu", kur šo ideju reālizē dzīvē un dod lietišķus aizrā-

dījumus un padomus visiem tiem, kas par šo augu kultivēšanu interesējas.

1923. g. 16. oktobrī Aptieku pārvaldi pārdēvē par Farmācijas valdi.

Tai pašā gadā izdod jaunu aptieku taksi, kurā agrākās cenas pazeminātas
caurmērā par 25%. Sastādās farmakopejas izstrādāšanas komisija. Ar

starptautiskas konvencijas ratificēšanu par opiju un citām narkotiskām

vielām Farmācijas valde izstrādā likuma projektu par opija un citu nar-

kotisko vielu ievešanu, izvešanu un tirgošanos ar tām, ievāc un izsniedz

Tautu Savienībai statistiskas ziņas par nāvīgām un narkotiskām vielām, kas

1922. gadā izlietotas Latvijā medicīniskiem nolūkiem. Lai veicinātu mūsu

farmaceitiskas rūpniecības uzplaukšanu, lielā mērā saīsina to patentēto lī-

dzekļu sarakstu, kurus līdz šim bez aprobežojuma ieveda no ārzemēm, tfā

arī ierosina jautājumu par spirta cenas pazemināšanu, ko izlieto zāļu paga-
tavošanas vajadzībām. 1925. g. 1. aprīlī Farmācijas valdi līdz ar Veselības

d-tu pievieno Tautas labklājības m-jai.

Pēdējos darbības gados Farmācijas valde ir centusies iedziļināties un izprast
tās uzraudzībai padoto iestāžu darbību tiktāl, cik to prasa nopietni ņemamas
kontroles ievešana. Izdots manuālis un jauna aptieku takse, pēc skaita ceturtā.

Sociālās apgādības departaments.

Jau gandrīz no pašas m-jas dibināšanas tās darbs norit divās galvenās
nozarēs: darba aizsardzības un sociālās apgādības. Arī šo nozaru virspārzinā-
šana uzticēta divām atsevišķām personām ar vienādām Kaut gan
šīs personas gan formāli, gan pēc būtības ir pilnīgi patstāvīgas, tomēr algas ziņā

starp viņām ir starpība. Budžetu apspriežot Saeimā, šo nenormālību

ievēroja, un ar 1924. budžeta gadu ministrijā legālizēja divus d-ta direktorus

un reizē ar to — divus d-tus. Ar šo laiku Sociālās apgādības d-ts iegūst savu

patstāvību, un tā pirmais direktors ir līdz tam esošais vicedirektors 0 Sīlis.

Sociālās apgādības nodaļa.

Valsts pastāvēšanas desmitais gads piepildījis sociālās apgādības lietu

kārtošanā jūtamu robu un proti: šī gada 13. aprīlī izsludināts likums par
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sociālo apgādību. Šī likuma vajadzība bija izjūtama visus šos desmit gadus.
Nespējnieku apgādību normējošie agrākie Krievijas likumi jaunās Latvijas
apstākļiem nebija piemērojami visā pilnībā, sevišķi tas sakāms par apgā-
dības piekritību. Pasaules kara laikā pašvaldības iestādes, pa daļai spiestas ar

dažādu varu iestāžu rīkojumiem, pa daļai vadoties no lietderības, pārgāja uz

trūkumcietēju apgādību pēc viņu dzīves vietas. Nodibinoties Latvijas valstij
un atceļot līdz tam pastāvošās iedzīvotāju kārtas, pati par sevi atkrita iespēja
apgādāt trūkumcietējus pēc pilsētu vai pagastu sabiedrības piederības.

Tādējādi pakāpeniski soc. apgādība ievirzījās jaunā gultnē un nostiprinājās

princips, ka sociālā apgādība ievedama pēc apgādājamo dzīves vietas. Izslu-

dinātais likums par pašvaldībām gan paredzēja pašvaldības funkcijās kā vienu

no svarīgākām gādāt arī par sociālo labklājību un veselības aizsardzību, to-

mēr trūka tuvāku norādījumu, kā šos uzliktos pienākumus pašvaldībām ievest

dzīvē. Šai lietā bij. Darba m-ja saziņā ar lekšlietu m-ju, pamatojoties uz

pastāvošiem pašvaldības vēlēšanas likumiem, noteica, ka sociāli apgādājamie

iegūst tiesību uz palīdzību no attiecīgas pašvaldības, ja viņi nodzīvojuši šīs paš-
valdības robežās laiku, kāds paredzēts vēlēšanu tiesību iegūšanai, t. i. 8 nedē-

ļas pilsētās un 4 mēneši uz laukiem. Šie termiņi, kā praksē pierādījās, bija

pārāk īsi, un trūkumcietēji, izmantojot šo stāvokli, pārvietojās to pašvaldību

robežās, kurās viņus labāki apgādāja, radot šādā kārtā sarežģījumus pašā apgā-
dības lietā. Lai to novērstu, pašvaldības pašas bija noteikušas termiņus soc.

apgādības tiesību iegūšanai, kam savkārt nebija nekāda likumīga pamata.
Tādā kārtā izauga prasība pēc jauniem, stingrākiem noteikumiem, kas soc.

apgādības piekritības noteikšanā ievestu regulējošu kārtību un būtu vairāk

piemēroti dzīves prasībām. 1923. g. izsludinātie noteikumi par piederības
vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem ienesa šai jautājumā neno-

liedzamu skaidrību. Pēc šiem noteikumiem trūkumcietējs saņēma palīdzību
no tās pašvaldības, kuras robežās viņš, nebūdams sociāli apgādājams, parastā
dzīves veidā nodzīvojis nepārtraukti vienu gadu, vai, ja tādā kārtā piederība
nebūtu konstatējama, tad palīdzību sniedz tā pašvaldība, kuras robežās viņš

nodzīvojis visilgāki pēdējo divu gadu laikā. Šo noteikumu pamatmotīvs palicis
arī jaunajā, t. i. 13. aprīļa likumā. Šis likums stingri norobežo valsts un

pašvaldību pienākumus nespējnieku apgādībā. Starp citu, uzliek Tautas lab-

klājības m-jai apgādības normu minimuma noteikšanu, ko līdz šim darījušas

pašas pašvaldības pēc saviem ieskatiem. Tāpat uzliek valstij tādus apgādības
veidus, kas pašvaldībām nedz financiāli, nedz techniski nav pa spēkam. Tālāk

Tautas labklājības m-jai piekrīt uzraudzība par pašvaldību un sabiedrisku

organizāciju darbību soc. apgādības laukā, kā arī izlemt apgādājamo sūdzības

un izšķirt, saziņā ar lekšlietu m-ju, domu starpības pašvaldību starpā.

Sociālās apgādības nodaļa, atkarībā no atvēlētiem līdzekļiem, apgādājusi:

1) trūcīgus nespējniekus, ja viņu piederība vai pavalstniecība nav bijusi
noskaidrota vai pierādīta;

2) trūcīgus nespējniekus ārzemniekus Latvijā un tādus pat Latvijas

pilsoņus ārzemēs;

3) ārstējusi Pastēra institūtā personas, kas aplaistas ar trakuma sērgu;

4) atbalstījusi trūcīgas personas, kas saslimušas ar tuberkulozi grūti
dziedināmā stadijā;

5) izsniegusi vienreizējus pabalstus sevišķi trūcīgām personām un kara

invalidiem;

6) izsniegusi ceļa naudu trūcīgiem pilsoņiem nokļūšanai savā dzīves vietā.
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Apgādības veidi: izturēšana nespējnieku un bērnu patversmēs, bērnu

dārzos un vasaras kolonijās, ārstēšana slimnīcās un sanātorijās, ārsta palīdzības
sniegšana mājās un ambulancē, zāles, malkas, maizes un dzīvokļa naudas izsnieg-
šana. Šīm apgādības vajadzībām 1928./29. budžeta gadā atvēlēti Ls 130.000.

Par Latvijas pilsoņu sociālo apgādību ārzemēs, tāpat arī par ārzemnieku

apgādību Latvijā T. 1. m. pieturējusies pie principa, panākt ar ārvalstīm līgumu
noslēgšanu uz savstarpējas norēķināšanās pamatiem. Ar Ārlietu ministrijas
starpniecību noslēgts 1924. g. šāds līgums ar Lietavu un tā paša gada novembrī

arī ar Igauniju. Par laiku no līguma spēkā stāšanās, 1924. g. 7. augustā, Lietavai

iesūtīti norēķini par tās trūcīgo pilsoņu apgādāšanu kopsumā par Ls 64.108,72.

Tai pašā laikā Latvijas trūcīgiem pilsoņiem Lietavā sniegta palīdzība
nedaudzos gadījumos. Norēķināšanās ar Igauniju nenotiek caur soc. apg.

nodaļu. Pēdējā tikai atlīdzina izdevumus par Latvijas pilsoņiem Igaunijā
sniegto palīdzību. Par Igaunijas trūcīgo pilsoņu apgādību atlīdzību pieprasa

pašvaldību iestādes tieši caur Igaunijas konsulātiem. No līguma spēkā stāšanās

dienas — 1924. g. 22. novembra — Igaunija pieprasījusi samaksu Ig. kr. 1.800,79

apmērā. Ar citām valstīm vienošanās par šāda līguma noslēgšanu diemžēl

nav panākta, un valsts bijusi spiesta uzņemties pēdējā laikā dažu Polijas,
Čekoslovaķijas, Vācijas, Šveices un Persijas pilsoņu apgādību.

Tālāk soc. apgādības nodaļas darbībā ietilpst:

1) periodisku pabalstu izsniegšana darba nespējīgiem māksliniekiem,
zinātniekiem un rakstniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Pabalstu piešķir
Tautas labklājības m-jā pastāvošā starpresoru komisija uz 1920. g. un 1921. g.
izdoto noteikumu pamata. Kārtējus pabalstus no Ls 24—170 mēnesī saņem

10 skatuves un 4 mūzikas mākslinieki, 10 rakstnieki un 1 gleznotājs, kā arī

šādu personu 22 ģimenes ar 29 locekļiem. Uz Ministru Kabineta lēmuma pamata
saņem vēl pabalstus 3 Krievijā nogalināto Latvijas bij. pārstāvju ģimenes,

1 zinātnieka un 1 bibliotēkāra ģimene.

2) brīvmaizes izsniegšana kara klausībā iesaukto trūcīgām ģimenēm.

Pilsētās, pēc Ministru Kabineta 1920. g. 14. janvāra un 29. marta lēmuma,
izsniedz valsts brīvmaizi trūcīgām kareivju ģimenēm: kara klausībā iesaukto

sievām, bērniem līdz 16 gadiem, darba spējās aprobežotiem vecākiem, kā arī

kareivja brāļiem un māsām līdz 16 g., ja iesauktais bijis viņu apgādnieks.
1920. g. sākumā šim nolūkam Kara m-jas galvenā štābā bija nodibināta

atsevišķa ~Karā iesaukto ģimeņu apgādības daļa". Karam izbeidzoties tā paša

gada oktobrī, uz Ministru Kabineta lēmuma pamata, minētās daļas pie-
nākumus pārņēma Tautas labklājības m-ja. Kara m-jas pārzināšanas laikā

valsts brīvmaizi izsniedza 26 Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilsētās. Tautas

labklājības m-ja ieveda šo apgādības veidu arī 4 lielākās Latgales pilsētās,
Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā un Krustpilī. Tā arī paaugstināja pabalsta normu,
sākot ar 1922. g. 1. sept., no 18. mārc. rudzu maizes vai 15 mārc. rudzu miltu

uz 10 kg rudzu maizes vai 9 kg rudzu miltu uz personas mēnesī. Sākumā

1920. gadā brīvmaizi izsniedza 3400 kareivju ģimenēm ar 6900 ģimenes locek-

ļiem. Karam izbeidzoties un ievedot stingru kontroli, vēlākos gados apgādājamo
skaits stipri samazinājies un stabilizējies uz apm. 1800 ģimenes locekļiem. No

tiem Rīgā vien ap 500—600. -Šī pabalsta izsniegšana notiek caur pilsētu paš-

valdībām, kas savus norēķinus iesniedz Sociālās apgādības nodaļai un saņem
no tās samaksu.
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Brīvmaizes izsniegšanai (operātīvām sumām) tekošā budžeta gadā pare-

dzēti Ls 55.000.

Ģimenes (dzimtas) piemaksas piešķiršana. Uz Tautas labklājības

m-jas ierosinājumu, ievedot obligātoriskā kara dienestā esošo kareivju trūcīgo

ģimeņu stāvoklī jaunu uzlabojumu, Ministru Kabinets 1922. g. 12. janvārī
nolēma savus agrākos lēmumus par ģimenes piemaksām karavīru sievām,
līdz 16 g. v. bērniem un kareivju vecākiem, kas vecāki par 60 gadiem, papildināt
ar 2 jaunām kategorijām. Tās ir: 1) kareivju darba nespējīgi vecāki, arī jaunāki

par 60 gadiem, un 2) kareivju brāļi un māsas līdz pilniem 16 gad. Visiem augstāk
minētiem ģimenes locekļiem tiesība uz šo piemaksu, Ls 4,50 uz personas mēnesī,

ja viņi ir trūcīgi un ja kara dienestā iesauktais bijis viņu vienīgais apgādnieks.
Piemaksas piešķiršana šīm kategorijām uzdota Tautas labkl. m-jai, bet izmaksa

Kara m-jai no pēdējās budžeta sumām. Sociālās apgādības nodaļa, ievedot

šo lēmumu dzīvē, piešķīrusi ģimenes piemaksas trūcīgām kareivju ģimenēm
no 1922. g. sākot līdz 1928. g. 1. pusei (līdzi ieskaitot) kopā pavisam 4137 ģi-
menēm ar 5720 locekļiem. Atkarībā no materiālo apstākļu pārbaudes, arī

noraidīto skaits nav mazs. Tā piem. tek. budžeta gada pirmajos 3 mēn., kad

piemaksa piešķirta 381 ģimenei ar 484 locekļiem, Sociālās apgādības nodaļa

noraidījusi 281 ģimeni ar 358 locekļiem. Tai pašā laikā tā devusi kara resoram

piekrītošas atsauksmes par 231 ģimeni ar 304 locekļiem un noraidošas atsaukmes

par 102 ģimenēm ar 111 locekļiem attiecībā uz tām kategorijām, par kurām
izlemšana piekrīt kara resoram.

Karināma materiāla izsniegšana. Uz Tautas labklājības m-jas iero-

sinājumu Ministru Kabinets izdeva 1922. g. 12. janvārī 1919. g. 16. jūlija
likuma kārtībā Noteikumuspar kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem,

karā cietušo un armijā iesaukto ģimenēm. Tie paredz puskubikasis malkas katrai

ģimenei, ja tā ir trūcīga un saņem pensiju no valsts līdzekļiem. Malku izsniedz

Valsts mežniecība uz pašvaldības iestāžu izdoto trūcības apliecību pamata.
Ar 1925. g. 20. februārī izdoto likumu par kurināmā materiāla izsniegšanu,
kas atšķiras no atceltiem noteikumiem ar to, ka valsts izsniedz kurināmo materi-

ālu gatavā veidā, kurināmā materiāla sagatavošana un izsniegšana uzlikta par

pienākumu pilsētu un lauku pašvaldībām. Sagatavošanas izdevumus maksā

Sociālās apgādības nodaļa. 1925./26. budžeta gadā ar kurināmo materiālu

apgādātas 4520 ģimenes, izsniedzot viņām 2260 kubikasis malkas. 1926./27. b.

gadā — 3720 ģimenes, izsniedzot viņām 1860kubikasis malkas. Malkas izsnieg-
šanai resp. atlīdzībai par malkas sagatavošanu tekošā budžeta gadā paredzēti
Ls 40.000.

Vienreizēji pabalsti. Vienreizēju pabalstu izsniegšana personām, kurām
iemeslu dēļ nav iespējams piešķirt pensiju, vai par izciliem nopelniem valsts

labā, kā arī valsts darbiniekiem, kam slimības vai citu apstākļu dēļ tāds pabalsts ir

nepieciešams. Šādus pabalstus piešķir Ministru Kabinets uz tautas labklājības
ministra ierosinājumu. 1928/29. g. budžetā šīm vajadzībām paredzēti Ls 10.0C0.

Pabalstu izsniegšana slimiem un sakropļotiem algotiem darbiniekiem no-

tiek no atsevišķa uz Rūpniecības darba likuma 212., 213., 214. un 570. p. un

Sodu likuma 13591
. p. pamata uzliktāmsodu naudu iemaksām sastādītā kapitāla.

Sociālās apgādības departamentam padotās iestādes:

a) Latvijas Neredzīgo Institūts. Neredzīgo institūts, kas ir vienīgais
Latvijā, pastāv vairāk kā 50 gadus. To dibinājusi un savā pastāvēšanas laikā
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līdz 1919. gadam uzturējusi privāta labdarības organizācija. Lielinieku varai

valdot, tas atradies pēdējo pārziņā, un pēc viņu padzīšanas pārņemts Rīgas
pilsētas vadībā un uzturēšanā. Uz toreizējas Darba m-jas priekšlikumu
Ministru Kabinets nolēma pārņemt 1922. g 1. janvārī Neredzīgo institūtu

valsts uzturēšanā, nododot to bij. Darba m-jas pārziņā. Pārņemšana bija
nepieciešama, ievērojot Rīgas pilsētas atsacīšanos turpināt tādas sociālas

apgādības iestādes uzturēšanu, kas kalpo nevis Rīgas iedzīvotāju vajadzībām
vien, bet visas Latvijas labā; tāpat no institūta uzturēšanas atsacījās Rīgas
Vāj- un Neredzīgo Izglītības biedrība. Institūtu pārņemot savā vadībā, m-jai
nācās sastapties ar dažādām grūtībām. Kādreiz priekšzīmīgi nostādītā iestāde

bija nolaista līdz pēdējam. Sākot no ēkām un inventāra un beidzot ar skolas

mācības līdzekļiem — viss prasīja vērības piegriešanu un atjaunošanu.
Ļoti nepietiekoši nostādīto amatmācību un vēl jo sliktāki ievadīto saimniecību

bija nepieciešami reorganizēt. Pārņemot institūtu, nācās arī konstatēt tādu

nevēlamu parādību, ka visi neredzīgie un institūta kalpotāji bija ievietoti

divās nelielās ēkās, kurās bija arī ierīkotas darbnīcas, kamēr pārējās divas

ēkas stāvēja dīkā. Visai nepareizi un pat nepieļaujami bija tas, ka neredzīgās
sievietes un vīrieši atradās vienā mājā. Tagad neredzīgās sievietes apdzīvo
vienas sevišķu māju, pa vienai, divām vai trim vienā istabā, atkarībā no

istabas lieluma. Viņām ir arī sava ēdam- un mūzikas istaba. Neredzīgie vīrieši

novietoti īpašā ēkā, tādā pašā kārtībā kā sievietes. Arī tiem ir sava ēdam-

un mūzikas istaba ar mūzikas instrumentiem, klavierēm v. t. t. Tās pašas
mājas apakšējā stāvā — plašas pinumu darbnīcas, kurās mācās un strādā

vīrieši. Sievietes pa lielākai daļai mācās suku pagatavošanu, un viņu darbnīca

atrodas atsevišķā ēkā, kurā arī dzīvo lielākā daļa institūtu kalpotāju.
Neredzīgo skola atrodas galvenā ēkā ar klasēm, mūzikas un skolotāju istabām,
zēnu un meiteņu guļamistabām, kā arī veidošanas istabu, ēdamistabu, biblio-

tēku un izrīkojumu zāli. Tādējādi telpu sadalījumā panākta pareiza un liet-

derīga iekārta, tāpat arī darbs institūtā norit lietišķi un racionāli. Institūta

pieņemšanas laikā bija sevišķi izjūtams materiāla trūkums, kādēļ neredzīgais
savā darbā bija nostādīts atkarībā no materiāla daudzuma, tagad turpretim
materiālu krājumi ir pietiekoši lieli un neredzīgie amatnieki var pilnā mērā

un ar labpatiku nodoties savam darbam. Institūta darbnīcās ievests 8 stundu

darba laiks. Neredzīgie par savu darbu saņem atalgojumu, kura lielums atka-

rājas no izstrādāto priekšmetu daudzuma un dažādības. Amatu izmācījušies
amatnieki nopelnī paši sev uzturu, un tādos gadījumos pašvaldības tiek

atsvabinātas no maksas par viņu uzturēšanu institūtā. Ar racionālu darba

iekārtu, ievesto atalgojumu strādniekiem un uztura uzlabošanu novērojama

spēja darba ražīguma attīstība.

Institūta ražojumu pārdošanai pastāv Rīgā, 1. Smilšu ielā N° 4 institūta

veikals. Bez tam vēl ierīkotas pārdotavas Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Daugav-

pilī, Rēzeknē, Cēsīs un Ventspilī.

Ar saviem ražojumiem institūts piedalījies vairākās izstādēs un ieguvis:

1922. g. Vestienas lauksaimniecības izstādē — pirmās šķiras diplomu.
1923. g. Latgales lauksaimniecības izstādē — atzinības rakstu, kā pirmās

šķiras godalgu.
1924. g. Lauksaimniecības un rūpniecības izstādē Liepājā — pirmās šķiras

godalgu.
1925. g. Lietavas lauksaimniecības un rūpniecības izstādē Kauņā — zelta medali.



1926. g. Starptautiskā lauksaimniecības un rūpniecības izstādē Rīgā —

sudraba medali.

1927. g. Apgabala izstādē Jelgavā — Zemkopības min. pirmās šķiras atzi-

nības rakstu ar lielo sudraba medali.

1928. g. Starptautiskā lauksaimniecības un rūpniecības izstādē Rīgā —

zelta medali.

Institūtā pastāv neredzīgo skola bērniem skolas gados. Skola pēdējā
laikā uzņem arī pieaugušos neredzīgos, kam nav bijusi iespēja skolu apmeklēt,
kā arī tādus, kas vēlas savas zināšanas papildināt. Agrākā viena skolotāja
vietā tagad darbojas 3, kādēļ iespējams piegriezt nopietnāku vērību katra

skolēna individuālām spējām un attīstībai, kas neredzīgos izglītojot ir ļoti

svarīgs. Bez tam skolā strādā speciāls mūzikas skolotājs un audzinātāja

skolotāja, kuras uzraudzībā atrodas skolēni ārpus klases laika. Skolu

pārņemot, nebija gandrīz nekādu mācības līdzekļu. Šis trūkums tagad pilnīgi
novērsts.

Skolu beigušos uzņem neredzīgo darbnīcās, kur tos māca viņiem piemērotā
amatā — suku un dažādu pinumu pagatavošanā, bet pēdējā laikā arī aušanā,
kādam nolūkam ierīkota austuve. Mācības laiks ilgst 3—4 gadi un vairāk,
skatoties pēc mācekļa spējām. Mūzikāli apdāvinātiem bērniem pēc skolas

beigšanas dota iespēja tālāk izglītoties augstākās mūzikas mācības iestādēs

un pie speciālistiem mūziķiem, tāpat arī sagatavoties par masētājiem,

apmeklējot attiecīgus kursus. Neredzīgiem, kas izmācījušies amatu un vēlas

nostāties paši uz savām kājām, institūts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

izsniedz vienreizēju pabalstu Ls 300 apmērā.

Neredzīgo kulturālās dzīves izveidošanā institūts algo orķestru un koru

vadītāju. Ar to institūtā nodibinājies neredzīgo pūtēju un stīgu orķestris un

koris, kas sarīkojuši vairākus koncertus kā Rīgā, tā arī provinces pilsētās, bet

vienu Lietavā — Kauņā. Tālāk institūts sarīko populārus zinātniskus priekš-

lasījumus pieaugušiem neredzīgiem. Agrāk institūtā nebija latviešu grāmatas

neredzīgo rakstā, tagad ierīkota plaša bibliotēka neredzīgo rakstā ar 2198 sēju-
miem. Bibliotēkas ierīkošana resp. pārrakstīšana izmaksāja Ls 32000, un gar

tās izgatavošanu strādāja inteliģentie bezdarbnieki.

Tautas labklājības m-ja pieliek visas pūles, lai neviens neredzīgs bērns

nepaliktu ārpus institūta, kādēļ vairākkārt griezusies pie pašvaldībām ar

norādījumiem gādāt, ka neredzīgos ievietotu Latvijas Neredzīgo institūta

skolā un darbnīcās.

Institūtā uzņem neredzīgos no B—4o g. vecumā. Uzturēšanas maksu

pašvaldībām T. 1. m-ja noteikusi Ls 12 mēnesī, samazinot šo maksu uz

pusi tām pašvaldībām, kas cietušas pasaules karā, t. i. Rīgas (izņemot Rīgas

pilsētu), Jaunjelgavas, Jelgavas, Bauskas, Ilūkstes, Daugavpils un Tukuma

apriņķi. Lai dotu iespēju ari neredzīgiem kara invalidiem iemācīties pie-
mērotu amatu, T. i. m-ja noteikusi viņiem maksu Ls 24 mēnesī, pie kam viņi
nezaudē tiesību saņemt arī pensiju.

Pašreiz institūtā uzturas 25 skolēni un 100 pieaugušo.

b) Valsts zīdaiņu patversme Rīgā. Jautājums par jaunatnes un sevišķi
bērnu aizsardzību ir vienmēr ļoti nopietni apskatīts visās kulturālās valstīs,
un jo sevišķi liela vērība tam piegriezta pēc pasaules kara. Ne ar mazāku,
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bet varbūt pat ar daudz lielāku nopietnību jāpieiet mūsu mazajai Latvijai
pie šī svarīgā jautājuma atrisināšanas, jo tās attīstība un labklājība lielā

mērā atkarājas no tās pilsoņu pieaugšanas un veselīgu spēku vairošanās.

Tā tad šis jautājums uzskatāms par valsts un nacionālu jautājumu. Apzinā-
damās lielo bērnu aizsardzības nozīmi, Tautas labklājības m-ja uzskatīja
ne tikai par savu uzdevumu, bet tiešu pienākumu gādāt, ka trūcīgākā daļa
mūsu jauno pilsoņu neietu bojā, bet tiktu pienācīgi audzināti par derīgiem
sabiedrības locekļiem.

Šī uzdevuma sevišķo īpatnību dēļ atsevišķām pašvaldībām, kam pienākas

gādāt par saviem nespējīgiem iedzīvotājiem, nav pa spēkam ierīkot un uzturēt

pareizi un priekšzīmīgi nostādītas iestādes. To ievērojot, valstij jāuzņemas
galvenā gādība par tām. Mūsu valsts nelielā teritoriālā platībā racionālāki

ir centrālas iestādes ierīkošana visas valsts vajadzībām, pieaicinot klāt

zināmā mērā kā dalībnieces arī pašvaldības, kam tādējādi nezustu apziņa
par šī viņu pienākumu veikšanas vajadzību un derīgumu. Izejot no minētā

viedokļa, apspriežot ministrijas 1922./23. g. budžetu, griezās Latvijas
Satversmes Sapulcē ar lūgumu atvēlēt sākumā Ls 60000 zīdaiņu patversmes
ierīkošanai Rīgā un, dabūjusi šīm vajadzībām prasīto kreditu, stājās tūliņ pie
sava sen nodomātā un izstrādātā projekta reālizēšanas. To tai izdevās veikt

6 mēnešu laikā, un 1922. g. 3. dcc. notika valsts zīdaiņu patversmes atklāšana.

Patversme ierīkota pēc visām jaunlaiku prasībām, un tai darbojas personas

ar speciālu izglītību un daudzgadēju praksi. Tā var uzņemt līdz 125 bērnus.

Patversmē uzņem vienīgi tādus bērnus, kam nav piederīgo, vai kuru piederīgie
slimības vai trūcīgu materiālu apstākļu dēļ nespējīgi sniegt viņiem pienācīgu
uzturu un audzināšanu. 1922. g. publicētie noteikumi par bērnu uzņemšanas
kārtību zīdaiņu patversmē paredz pašvaldību piemaksas par bērnu uzturēšanu

Ls 12 mēnesī, bet kara laikā izpostītām — Ls 8. No atklāšanas dienas līdz

1928. g. 1. sept. patversmē uzņemti 899 zīdaiņi. No viņiem 262 atradeņi.
Ārlaulībā dzimušie no visa skaita sastāda 90%. Pārvesti uz II valsts zīdaiņu

patversmi 23. Izdoti audzināšanai un adoptēšanai turīgām ģimenēm 69.

Izrakstīti kā pārsnieguši viena gada vecumu uz valsts bērnu patversmi

Majoros 304. Pārējie nodoti pašvaldībām uzturēšanai pašvaldību patversmēs
vai bērnu mātēm, kas spējīgas pašas savus bērnus tālāk uzturēt. Patversmes

1928./29. gada budžets Ls 142.618.

c) II valsts zīdaiņu patversme, bij. Kalkūnes muiža, pie Grīvas stacijas.
Patversme atklāta 1927. g. 16. oktobrī. Gultiņu skaits 100. Uzņemšanas
kārtība, iekārta un darbības veids tādi paši kā valsts zīdaiņu patversmē

Rīgā. Vajadzība pēc šādas patversmes ierīkošanas Latgalē bija sevišķi liela,

jo Rīgas patversme drīz vien pēc tās atklāšanas izrādījās par nepietiekošu
lielāka skaita bērnu uzņemšanai. Rīgā nokļuvušās trūcīgās ārlaulības mātes

ar zīdaiņiem nonāca izmisuma pilnā stāvoklī, jo patversmē bērnus uzņemt

nevarēja brīvu vietu trūkuma dēļ. Manāmi sāka vairoties noziegumi pret bērnu

dzīvībām un izlikto bērnu skaits. No atklāšanas dienas līdz 1928. g. 1. sept.

patversmē uzņemti 158 zīdaiņi, starp tiem 26 atradeņi. Nodoti atpakaļ bērnu

mātēm tālākai audzināšanai 19. Patversmes 1928. '29. g. budžets Ls 123.942.

d) 111valsts zīdaiņu patversme Liepāja. Ne mazāk sajūtama vajadzība
pēc zīdaiņu patversmes Liepājā. Lielais attālums no Rīgas zīdaiņu patversmes

neatļauj Latvijas attālākos apgabalos dzīvojošām trūcīgām personām izlietot
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šo valsts palīdzības sniegšanas veidu. Un šis kavēklis smagi gulstas uz paš-

valdībām, kam bērnu apgādība jāuzņemas pilnos apmēros, un paši bērni

tomēr nevar saņemt tik priekšzīmīgu audzināšanu, kādu tiem sniedz valsts

zīdaiņu patversmēs.

111 valsts zīdaiņu patversme pašreiz vēl atrodas ierīkošanas stadijā.
Tās atklāšana paredzama šī gada ziemā, pirmajā laikā 100 zīdaiņu uzņemšanai.

Turpmāk domāts patversmi paplašināt līdz 200 gultiņām.

c) Valsts bērnu patversmelMajoros. Ar zīdaiņu patversmes ierīkošanu

pacēlās jautājums, kur novietot tos bērnus, kas zīdaiņu patversmē sasnieguši
viena gada vecumu, un kam zīdaiņu patversmes īpatnējie audzināšanas paņē-
mieni vairs nav vajadzīgi. Ne visus bērnus varēja nodot pašvaldībām uzturē-

šanai savās patversmēs, tāpat arī nevarēja nodot bērnu mātēm, pēdējo
slimības vai trūcīgu apstākļu dēļ. Zīdaiņu patversme arī uzturēja atradeņus-

zīdaiņus un tādu trūcīgu personu bērnus, kuru apgādība pilnā mērā piekrita

valstij resp. Tautas labklājības m-jai, tādēļ pēdējai piekrita arī rūpēties par

šādu bērnu tālāko likteni. Šo apstākļu dēļ Tautas labklājības m-ja stājās

pie mazu bērnu patversmes ierīkošanas. Šim nolūkam tā izraudzījās bij.
Majoru muižu, Rīgas jūrmalā uz Lielupes kreisā krasta. Muižas ēkas neprasīja

sevišķi lielus izbūves darbus, un jau 1924. gada februārī varēja patversmi
atklāt bērnu uzņemšanai. Plašais parks pie patversmes, jūrmalas veselīgais
gaiss, piemērotais uzturs un priekšzīmīga audzināšana atstāj uz šīs patversmes

mazajo iemītnieku veselības stāvokli un viņu attīstību ļoti labu iespaidu.
Šai patversmē bērni uzturas no viena līdz četru gadu vecumam. Tā kā lielākais

vairums bērnu komplektējas no valsts zīdaiņu patversmes, tad uzņemšana
no ārienes atgadās reti. Uzņemšanas noteikumi ir tādi pat kā zīdaiņu patversmē.
No atklāšanas dienas patversmē ievietoti 322 bērni, starp tiem 53 atradeņi.
Nodoti pašvaldībām tālākai uzturēšanai patversmēs 173, un izdoti audzināšanai

un adoptēšanai materiāli nodrošinātām ģimenēm 21. Patversmes 1928./29. bu-

džeta g. paredzēti Ls 108.715.

Kara invalidu internāts Ķemeros. Internātā uzturas vasaras sezonas

laikā kara invalidi, kam Tautas labklājības m-ja piešķīrusi ārstēšanos

sēravotos. Pie šāda internāta uzturēšanas Tautas labklājības m-ja stājusies
pirmo reizi tikai tekošā gadā. Līdz tam tādu uzturēja kara invalidu organi-

zācija no līdzekļiem, kādus šim nolūkam atvēlēja T. 1. min. Šai internātā

kara invalidi pilnīgi par brīvu saņem pilnu uzturu un dzīvokli. Tekošā gada
vasaras jūnija un jūlija mēnesī uzturēti 48 kara invalidi. Uzturēšanas

izdevumi sniedzas pie Ls 4700.

Pensiju nodaļa.

Nodaļa sākusi darboties, kā tas jau minēts vispārīgā ievadā, 1919. g. vidū.

Tai laikā tā izsniedza pensiju resp. pabalstu tikai kara invalidiem. Vēlāk

ar jaunu likumu izdošanu nāca vienmēr klāt jaunas pensionējamās karā

cietušo grupas. Bez tam 1922. gadā valdība izdeva noteikumus par izdienas

pensiju karavīriem un valsts ierēdņiem un kalpotājiem, bet 1925. gadā Saeimā

pieņēma likumu par skolotāju pensijām. Tā tad tagad pensiju nodaļa kārto

un vada šādas trīs nozares:

Karā cietušo pensijas. Pēc lielinieku izdzīšanas viens no visnopiet-
nākiem jautājumiem, pie kuriem valdība bija spiesta ķerties, bija trūcīgo un
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darba nespējīgo pilsoņu apgādības organizēšana. Šādu pilsoņu, kam bija nepie-
ciešama steidzoša palīdzība, bija ļoti daudz. Tādēļ neatkarīgi no vispārējas
sociālās apgādības 1919. g. jūlijā sāka kara invalidu apgādības organizēšanu.
Līdz 1920. g. janvārim valdība izsniedza Latvijas atbrīvošanas un lielā pasaules

karā cietušām ģimenēm un kara invalidiem, bez sevišķā likuma, pabalstus
no 30 līdz 125 rbļ. apmērā uz personu. Lai labāki nokārtotu šo svarīgo jautā-
jumu, 1920. g. 26. janvārī Tautas Padome izdeva likumu par pensijas izsniegšanu
Latvijas atbrīvošanas karā cietušo ģimenēm, bet tā paša gada 30. janvārī —

noteikumus par pensijām Latvijas atbrīvošanas un lielā pasaules kara invali-

diem. 1921. g. vidū pensiju jau izsniedza ap 3000 kara invalidiem un ap 800

karā cietušo ģimenes locekļiem.

Pensiju tai laikā izmaksāja šādos apmēros: kara invalidiem, atkarībā

no kategorijas, no 70 līdz 523 Latv. rbļ. mēnesī un cietušo karavīru ģimenes
locekļiem 70 Latv. rbļ. mēnesī katram. Augšā minētais likums un noteikumi

izrādījās par ļoti nepilnīgiem, un tādēļ tos pārstrādāja, papildinot un apvie-

nojot vienā likumā. Pēdējo Ministru Kabinets 1921. g. decembrī izdeva

pārvaldes kārtībā.

Pēc pirmajiem pensiju noteikumiem kara invalidu ģimenes locekļiem
tiesība uz pensiju nebija paredzēta. To nevarēja atzīt par pareizu, jo ar

izsniegto pensiju varēja tikai apmierināt pavisam nepieciešamās paša kara
invalida vajadzības, bet ģimenes locekļiem bija jācieš trūkums. Tādēļ pār-

strādājot pensiju noteikumus, ieveda arī Latvijas armijas kara invalidu

trūcīgo un nespējīgo ģimenes locekļu pensionēšanu. Bez tam minētos pensiju
noteikumos ieveda vēl citus jauninājumus, kā pensijas tiesību piešķiršanu

kara invalidiem, kas zaudējuši darba spējas ne tikai karā, bet arī miera laikā,

ja tam par cēloni bijusi darbība armijā, un tāpat piešķirta tiesība uz pensiju

tiem, kas cietuši armijā, kalpojot uz brīva līguma pamata, vai arī darbojušies

organizētās partizāņu daļās. Šie pensiju noteikumi pēc pāris gadiem, ievērojot
dzīves prasību straujo attīstības gaitu, izrādījās atkal par nepilnīgiem un tika

no jauna pārlaboti un papildināti.

No jauna pārstrādātā likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu

pensijām, ko Saeimā pieņēma 1924. g. 20. februārī, kā galvenos papildinājumus
var uzskatīt ievestās jaunās pensionāru grupas: Latvijas pilsoņi svešu valstu

armijas karavīri, kas gadā cīnīdamies par Latvijas valsts atbrī-

vošanu zaudējuši darba spēju, kā arī viņu ģimenes locekļi, un-Krievu_un japāņu
kara invalidi, kas saņēma pensiju no agrākās krievu valdības. Vēlāk arī šo

likumu nācās papildināt: ar dzīves dārdzības pieaugšanu, pensiju paaugstināja

par 17% un piešķīra tiesību uz pensiju Latvijas aizsargiem un brīvības

kustības dalībniekiem. Pensijas apmērs pēc pēdēja paaugstinājuma ir šāds: kara
invalidiem: I kat. Ls 92,35, II kat. Ls 61,57, 111 kat. Ls 43,11, IV kat. 24,63

un V kat. Ls 12,31 mēnesī; virsniekiem pensija par 50% augstāka.
Cietušo karavīru ģimenes locekļiem pensija Ls 12,31 mēnesī katram. Tagad

pēc šī likuma (Lik. kr. 1924. g. 27. num.) ar papild. un pārgroz. saņem

pensiju no valsts: bij. Krievijas armijas pasaules kara invalidi, Latvijas

pavalstnieki 2635 personas, vecie Latvju strēlnieki kara invalidi 1256personas,

Latvijas armijas kara invalidi 801 persona, krievu un japāņu kara invalidi

123 personas, augstāk minēto kara invalidu ģimenes locekļi 3076 personas,

brīvības kustības dalībnieki invalidi 45 personas, brīvības kustības dalībnieku

ģimenes locekļi 15 personas, Latvijas armijā cietušo ģimenes locekļi
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3552 personas, brīvības kustībā nonāvēto ģimenes locekļi 62 personas, kopā
12627 personas. Šo izdevumu segšanai tekošā 1928./29. budž. gadā ir paredzēti
Ls 3.301.000.

Valsts un pašvaldību darbinieku pensijas. Ar pensiju valsts darbiniekus

sāka nodrošināt ar 1922. g. 13. janvāri izdotiem Noteikumiem par karavīru

un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām" (Lik. kr. 1922. g. 18. num.).
Tiesību uz pensiju pēc šiem noteikumiem baudīja neatkarīgi no darba spējām
visi tie valsts darbinieki, kas nokalpojuši vismaz 20 pensijas izdienā ieskaitāmus,

gadus, un arī tie, kas nokalpojuši ne mazāk par 10 gadiem, bet ja dienestu

atstājuši slimības resp. darba nespēju zaudējumu dēļ. Bez tam pēc šiem notei-

kumiem darbinieku miršanas gadījumā viņu ģimenes locekļiem izmaksā pabalstu
viena mēneša algas apmērā. Minētos noteikumos pēdējā laikā izdarīti

vairāki pārgrozījumi un papildinājumi, no kuriem galvenākie ir: jaunas

pensionāru grupas — lauku pašvaldību darbinieku ievešana, tāpat vecuma

cenza ievešana, pensijas izmaksas laika pārcelšana no ceturkšņa beigām uz

ceturkšņa sākumu, skolotāja amatā nokalpotā laika ieskaitīšana pensijas
izdienā iin divkārtīga tā laika ieskaitīšana izdienā, ko darbinieki, cīnoties par

demokrātisko republiku pret bij. Krievijas patvaldību vai Vācijas okupācijas

varu, uz administrātīvu vai tiesu iestāžu lēmuma pamata bijuši ieslodzīti

cietoksnī, cietumā, pārmācibas namā vai katorgā, vai izsūtīti uz mūžu vai

noteiktu laiku nometināšanā attālos Krievijas apgabalos. Pensijas apmērs
stāv atkārībā no tam, kādu augstāko algu darbinieks saņēmis pensiju izkalpojot
viena gada laikā, un cik viņam ir pensijas izdienā ieskaitītu gadu, rēķinot

par 10 g. 30% no algas, bet par katru nākošo gadu 2% klāt. No laika, kas

nokalpots bij. Krievijas armijā vai tās civīliestādēs līdz 1917. g. 1. oktobrim,

darbiniekam ieskaita pensijas izdienā ne vairāk par 20 gadiem, ja viņš iestājies

Latvijas valsts dienestā ne vēlāk kā vienu gadu pēc likuma spēkā nākšanas,

t. i. pēc 1922. g. 21. janvāra un nokalpojis ne mazāk par pieciem gadiem.
Pēc darbinieka nāves, no pensijas apmēra, kas pienāktos pašam darbiniekam,

ja viņš nebūtu miris, atraitne dabū pusi, bet bērni — atraitnei dzīvai esot —

vienu sesto daļu katrs, bet atraitnei dzīvai neesot: ja viens bērns — pusi no

pensijas, ja divi — katrs vienu trešdaļu.

Pēc tagadējiem noteikumiem saņem pensiju no valsts: darbinieki no

kara resora 71 persona, darbinieki no civīlresoriem 565 personas, darbinieki

no lauku pašvaldībām 82 personas, kara resora darbinieku ģimeņu locekļi
38 personas, civllresoru darbinieku ģimeņu locekļi 715 personas, lauku paš-
valdību darbinieku ģimeņu locekļi 66 personas, kopā 1537 personas. Šo izde-

vumu segšanai tekošā 1928./29. b. gadā paredzēti Ls 738.000.

Šie pensiju noteikumi tagad ir vēl reiz nilnīgi pārstrādāti, un jaunais

likumprojekts iesniegts Saeimai. Minētā projektā bez techniskiem jautāju-
miem ir paredzēts pensijas tiesību attiecināt arī uz dažām jaunām grupām:
valsts uzņēmumu (arī autonomu) ierēdņiem, pašvaldību ierēdņiem un kalpo-

tājiem un ārstniecības iestāžu žēlsirdīgām māsām. Bez tam ir iesniegts
Saeimai atsevišķs likuma projekts par pensijām bij. Krievijas pensionāriem.

Skolotāju pensijas. Ar 1921. gadā izdotiem pagaidu noteikumiem par

darba nespējīgu mākslinieku, zinātnieku, rakstnieku un skolotāju pabalstiem

trūcīgie un darba nespējīgie skolotāji vai, miršanas gadījumā, viņu ģimenes
locekļi bija nodrošināti ar nelielu pabalstu. Šāds nodrošināšanas veids tomēr

nebija piemērots, jo skolotāji, kas nokalpojuši zināmus gadus un sasnieguši
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attiecīgu vecumu, pēc vispārīgiem pensijas principiem, bauda tiesību uz

pensiju, neatkarīgi no materiālā stāvokļa. To ievērojot, skolotājiem izstrādāja
jaunu pensijas likumu, kas pieņemts Saeimā un publicēts 1925. g. 16. martā.

Sai likumā skolotājiem paredzēta tiesība uz pensiju neatkarīgi no materiālā

stāvokļa, ja tikai viņi sasnieguši 55 g. vecumu un nokalpojuši ne mazāk par

25 pensijas izdienā ieskaitāmiem gadiem. Bez tam tiesība uz pensiju paredzēta
arī, ja nokalpoti ne mazāk par 10 pensijas izdienā ieskaitāmiem gadiem, bet

ja dienests atstāts slimības resp. darba spēju zaudējuma dēļ. Vienīgi gadī-

jumos, kad skolotāji, atrazdamies dienestā un izpildot dienesta pienākumus,

zaudējuši skolotāja darba spējas par 30 un vairāk procentiem caur nelaimes

gadījumu vai uzupurējoties, tiesība uz pensiju ir arī tad, ja nav nokalpoti
minētie 10 gadi. Pensijas sumas apmērs vispārīgi stāv atkarībā no izdienā

ieskaitīto gadu daudzuma un saņemtās algas lieluma, izņemot nelaimes

gadījumus un uzupurēšanos, kad pensiju aprēķina atkarībā no darba spēju

zaudējuma lieluma. Pēc pensionāru-skolotāju nāves tiesību uz viņu pensiju
bauda atraitne puses apmērā, bet bērni: atraitnei dzīvai esot W

6 katrs, ja to

nav vairāk kā 3, pretējā gadījumā visi kopā — otru pusi un atraitnei, dzīvai

neesot — ja viens bērns — pusi no pensijas, ja divi bērni — katrs 1
3 no

pensijas, ja vairāk kā divi bērni — pilnu pensiju.

Pēc šī likuma noteikumiem tagad saņem pensiju no valsts: pamatskolu

skolotāji 528 personas, vidusskolu skolotāji 73 personas, universitātes mācibas

spēki 6 personas, pamatskolu skolotāju ģimenes locekļi 391 persona, vidusskolu

skolotāju ģimenes locekļi 52 personas, universitātes mācības spēku ģimenes
locekļi 14 personas, tā tad kopā 1064 personas. Šo izdevumu segšanai tekošā

1928./29 .b. g. paredzēts Ls 1.200.000. Bez pensiju piešķiršanas lietām augšā
minētais likums ministrijai uzlicis par pienākumu arī sevišķu iemaksu piedzīšanu
no pašvaldību un privātu skolu uzturētājiem —no pirmajiem 2n'y un no otriem

40/o no skolotājiem likumā paredzētās algas kategorijas sumas. Šādas iemaksas

valsts ienākumos gadā apmēram aprēķinātas: no pašvaldībām uz Ls 195.000

un no privāto skolu uzturētājiem Ls 56.000.

Grāmatvedības nodaļa.

Pareizāki nodaļa jānosauc par Tautas labklājības m-jas budžetu un

finanču nodaļu, jo galvenais nodaļas uzdevums koncentrējas resora budžetu

izpildīšanā un kreditu asignēšanā, bet tā kā nodaļā atspoguļojas visa ministrijas
darbība arī skaitliskā ziņā, tad nav nepareizs līdzšinējais nosaukums. Nodaļas
izveidošanās darba ziņā stipri ir pieaugusi. Tie paši ierēdņi, kas sākot ar

1922./23. gadu strādāja, tagad veic darbu samērā piecas reizes lielāku. 1923. gadā
12 grāmatvedības ierēdņi apstrādāja kreditu kopsumu Ls 3.370.000, bet tagad

apstrādā tas pats skaits Ls 15.479.570lielu kreditu kopsumu; naudas prasības

1922./23. gadā izpildītas 4500, bet 1927. 28. gadā 12.000 caur Latv. banku

un 4500 caur ministrijas kasi un pastu tekošo rēķinu. Sasniegts šāds darba

ražīgums ar darba vienkāršošanu, kur vien tas bijis iespējams, un darba darītāju

apzinīgu un centīgu izpildīšanu.

Bez jau minētām naudas operācijām nodaļai padotas techniskā ziņā
vēl visas resora iestāžu grāmatvedības. Šo iestāžu tīkls aug ar katru budžeta

gadu. Tekošā gadā nodaļa pārzina, instruē un revidē pavisam kopā 19 atsevišķas

grāmatvedības, kuru darbība nav šabloniska, bet visur īpatnēja, 7 no tām

strādā ar netto budžetiem, peļņas un zaudējumu aprēķiniem, amortizācijām
un visiem sīkumiem bilanču sastādīšanā.
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11. Valsts Kontrole.

Pamats Latvijas Valsts Kontrolei likts 1918. g. 2. decembrī, kad, sastādot

Pagaidu Valdību, par valsts kontrolieri iecēla advokātu E. Rozenbergu.

Proklāmētās Latvijas valsts robežās agrāk darbojušās Krievijas valsts

kontroles iestādes jau 1915. g., Vācijas karaspēkam ieņemot Kurzemi, bija
evakuētas ar saviem archīviem un vērtīgāko inventāru uz Krievijas iekšieni,

un turienes tikai nedaudziem šo iestāžu darbiniekiem latviešiem bija izdevies

vācu okupācijas laikā pārbraukt un apmesties dzimtenē. Šie darbinieki, skaitā

6 cilvēki, bija pirmie, kas, Pagaidu Valdībai dibinoties, pieteicās kontroles

dienestam, un uz tiem balstoties, Valsts kontroliers uzsāka viņam uzticētā

resora noorganizēšanu.

Pilnīgi dabiski, ka apstākļos, kādos notika valsts tapšana, Valsts Kontrole,

līdzīgi citām Latvijas iestādēm, sāka konstruēties pēc Krievijas parauga,

kaut gan Krievijas valsts kontroles iekārta, pieskaņota šīs valsts vēsturiskām

un politiskām īpatnībām, nebija piemērota Latvijas demokrātiskai iekārtai.

Ņemot par pamatu bij. Krievijas kontroles uzbūvi, revīzijas darbus sadalīja
starp četrām atsevišķām vienībām. Resora priekšgalā stāvēja Valsts kontro-

liers, kas kā augstākās izpildu varas, Pagaidu Valdības, pilntiesīgs loceklis

baudīja lemjošu balsstiesību Ministru Kabineta sēdēs, uzņemoties tādā kārtā

arī rīkojošas funkcijas un saistot ar to savu brīvību kritiski apsvērt valsts

pārvaldes rīcību. Aiz šī apstākļa viņš nespēja nodrošināt Valsts Kontrolei

nepieciešamo patstāvību saskaņotai kopdarbībai ar likumdevēju iestādi.

Diemžēl, tāds Valsts kontroliera nenormāls stāvoklis Ministru Kabinetā vēlāk

sankcionēts, pieņiemot 1919. g. 8. augustā Ministru Kabineta sēžu kārtības rulli.

Pirmais neatliekamais kontroles uzdevums bija izstrādāt noteikumus,
kas regulētu kā revīzijas darbību, tā arī attiecības ar revidējamām iestādēm.

Šai nolūkāValstsKontrole nekavējoties stājās pie reglamenta izstrādāšanas,ņemot

par pamatu Krievijas likumus un instrukcijas, pielāgojot tos Latvijas apstākļiem.

Uzsākto darbu pēkšņi pārtrauca lielinieku iebrukums Latvijā un

Rīgas ieņemšana 1919. gada janvāra pirmajās dienās. Pagaidu Valdība

bija spiesta pārcelties uz Liepāju; daži viņas locekļi, to starpā arī Valsts kontro-

liers, aizbrauca uz ārzemēm; Valsts Kontroles darbinieki izklīda, pa daļai atstājot

Rīgu. Tikai vienam izdevās marta beigās nokļūt Liepājā un Valsts

Kancelejas direktora vadībā uzsākt darbību, reprezentējot Valsts Kontroli

Liepājā nodibinātā valsts naudas zīmju un citu vērtību spiestuvē, kā arī

Liepājas pilsētas un apriņķa kara zaudējumu komisijās.
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Valdībai atgriežoties Rīgā, Valsts Kontroles darbībā iestājās jauns
posms. Lielinieku vara, noorganizējot savu kontroles aparātu, netikai bija

mobilizējusi visus agrāko Krievijas valsts kontroles iestāžu ierēdņus, bet bija
arī devusi atļauju atgriezties dzimtenē dažiem vēl Krievijā palikušiem šo iestāžu

darbiniekiem, lai še tos izmantotu savas revīzijas iestādes komplektēšanai.
Ar šo apstākli radās zināms darbinieku skaits, kas bez kavēšanās stājās Pa-

gaidu Valdības rīcībā.

Uzsākusi savu darbību Rīgā 1919. g. jūlija sākumā pilnīgi no jauna ar

18 darbiniekiem, Valsts Kontrole pārorganizējās 6 daļās agrāko 4 vietā.

Tā paša gada 13. jūlijā, sakarā ar Ministru Kabineta maiņu, demisionējušā
E. Rozenberga vietā nāca par valsts kontrolieri zvērināts advokāts P. Mincs,
kā vadībā Valsts Kontrole stājās pie savas iekšējās iekārtas izveidošanas.

Kaut gan valsts stāvoklis prasīja aktīvu Valsts Kontroles līdzdalību

valsts pamatu nostiprināšanā un valsts dzīves izveidošanā, nepārvarami ap-

stākļi — darbinieku, piemērotu telpu un pat kancelejas iekārtas trūkums —

traucēja attīstīt darbību vajadzīgos apmēros. Nebija arī legālas bāzes Valsts

Kontroles darbībai, jo kamēr nebija likumdošanas kārtībā noskaidrots jautā-

jums par to, kādi likumi uzskatāmi par spēkā esošiem Latvijas valsts robežās,

nebija pamata stingri pieturēties pie Krievijas likumiem un prasīt no resoriem

šo likumu ievērošanu. Šādos apstākļos nācās pirmā kārtā domāt par attiecīgu
noteikumu un revīzijas reglamenta izstrādāšanu.

Šis darbs bija jāveic lielā steigā, jo pārvaldes aparātam noorganizējoties,
strauji pieauga resoru gan dibinātas, gan arī nedibinātas prasības pēc kreditiem,

ko valsts kasei nebija pa spēkam apmierināt. Skatot cauri šīs prasības,

vajadzēja turēties pie zināmām normām, ko vēl nebija. Laiks neatļāva
ne personīgi, ne ar attiecīgas literātūras palīdzību iepazīties ar kontroles

iestāžu uzbūvi un tai pamatā liktām idejām Vakareiropas valstīs. Tādēļ
neatlikās nekas cits, kā atkal ņemt par paraugu Krievijas likumus, pārgrozot
un papildinot tos, piemērojoties Latvijas īpatnējiem apstākļiem. Tādā kārtā

izstrādāja un 1919. gada 15. septembrī pārvaldes kārtībā izdeva pagaidu
noteikumus par Valsts Kontroli un revīzijas pagaidu reglamentu.

Deklarējot noteikumu 1. pantā, ka Valsts Kontrole sastāda atsevišķu

daļu Latvijas republikas pārvaldes iekārtā un ir padota tieši likumdevējai
varai, gan pastrīpota kontroles patstāvība vispārīgā valsts pārvaldes sistēmā,
bet neatkarības ideja nav tālāk attīstīta noteikumu turpmākos pantos.
Valsts kontroliera stāvoklis Ministru Kabinetā palika negrozīts; atsevišķu
Valsts kontroles orgānu — padomes un departamentu kolēģiju — tiesības

un funkcijas nebija ar likumu stingri normētas; nebija skaidri noteikta uz-

rēķinu lietu virzīšanas, pārsūdzības un uzrēķinu piedzīšanas kārtība. Tāpat
arī steigā izstrādātais un tikai kā pagaidu likums domātais 1919. g. revīzijas

reglaments uzrāda daudz trūkumu un neaptver visus ar revīziju saistītus

jautājumus. Šo likumu defekti un ar tiem izskaidrojamie trūkumi kontroles

uzbūvē bija tik nopietnas dabas, ka drīz vien izvirzījās jautājums par Valsts

Kontroles radikālu reorganizēšanu un revīzijas reglamenta pārstrādāšanu.

Vēl pirms minēto noteikumu izdošanas radās vajadzība nodibināt

sevišķu revīzijas aparātu armijai — armijas kontroli. Arī šī revīzijas iestāde
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bija savā rīcībā ierobežota un slēdzienos stiprā mērā saistīta, jo darbojās pa-

matojoties uz 1914. g. 13. augusta izdotiem Krievijas noteikumiem par lauku

kontroli, kas paredzēja kontroles orgāna padošanu armijas priekšniecībai.
Uzsākusi 1919. g. 24. jūlijā savu darbību un noorganizējusi pakāpeniski
kontroles nodaļas lielākās operējošās vienībās — divīzijās un lielākos

pārtikas iegādāšanas punktos, — armijas kontrole sekoja valsts mantu un

naudas līdzekļu apgrozījumiem uz vietām, izdarot centrā naudas pieprasījumu
iepriekšējo un jau samaksāto izdevumu pēcrevīziju.

levērojot to apstākli, ka armijas vadība bija tieši ieinteresēta drīzākā

armijas kontroles noorganizēšanā, cerēdama ar pēdējās palīdzību sekmīgāki
nokārtot armijas apgādes jautājumus un lietderīgi nostādīt karaspēka saim-

niecību, ierēdņu komplektēšanas jautājums atrisinājās armijas kontrolē

samērā labvēlīgāki nekā pārējās Valsts Kontroles daļās — departamentos. Dažus

karaspēka rindās iesauktos un armijas kontroles dienestam piemērotos karavīrus

pārvietoja armijas kontrolē. Ar visu to armijas kontrolei nebija viegli no-

organizēt savu aparātu, jo nācās izpalīdzēties ar viņas darbam maz piemē-
rotu personālu.

Daudz grūtāks bija stāvoklis Valsts Kontroles civīldepartamentos, kam

nācās apkalpot visus civīlresorus, un kas, vājinot savus jau tā nepietiekošus

spēkus, bija daļu savu darbinieku nodevuši armijas kontrolei un tāpēc sevišķi

sajuta kvalificētu darbinieku trūkumu. Šo departamentu nedaudzie darbinieki

nebija aizsargāti no mobilizācijas. Tikai ar lielām pūlēm izdevās panākt viena

otra nepieciešama darbinieka atsvabināšanu no iesaukšanas kara dienestā.

Ar armijas virspavēlnieka 1919. g. 3. oktobra kategorisku aizliegumu atvaļināt
no armijas civīlresoru ierēdņus, tālāka Valsts Kontroles štata papildināšana ar

armijā iesauktiem spēkiem bija padarīta par neiespējamu. Grūtības radās

netikvien personāla jautājuma atrisināšanā. Arī telpu un iekārtas ziņā radās

grūtības. Tā kā ne kara ieguvumu pieņemšanas nodaļa, nedz mantu atdabū-

šanas komisija nevarēja sagādāt kontrolei kancelejas inventāru, tad Valsts

Kontrolei nācās aizņemties pavisam nepieciešamās mēbeles pat no privātām

iestādēm, piem. Rīgas biržas bankas.

Atzīmējams tomēr viens svarīgāks uzdevums, kas veikts Valsts Kontroles

pastāvēšanas pirmajā laikā — viņas centrālās grāmatvedības noorganizēšana,
uzliekot tai par pienākumu saskaņot resoru norēķinus un sastādīt pārskatus
par valsts ieņēmumiem un izdevumiem iesniegšanai likumdevējai iestādei.

Arī citos resoros lielākā daļa ierēdņu bija iesācēji, kas agrāk valsts iestādēs

nebija darbojušies, kāpēc nebija pazīstami ne ar budžeta saimniecību, nedz kases

vienības principu. Katra iestāde iekārtoja grāmatvedību un darbību pēc
saviem subjektīviem ieskatiem, jo rokas grāmatu un vadošu instrukciju nebija.
Savus ieņēmumus resori neiemaksāja valsts kasē, bet izlietoja tekošu izdevumu

segšanai, bieži pārkāpjot atvēlēto kreditu robežas, kādēļ nebija iespējams gūt
kautcik pareizu ainu par Valsts kases stāvokli. Pārskati un norēķini, ja tos

arī iesūtīja kontrolei, bija sastādīti katrā iestādē pēc sava parauga, kādēļ sa-

kārtot tos pēc vienas sistēmas un sastādīt kopīgu pārskatu par valsts saim-

niecību bija neizpildāms uzdevums.

Lai saskaņotu valsts iestāžu grāmatvedību, Valsts Kontrolei nācās stāties

pie budžeta klasifikācijas izstrādāšanas un kases vienības principa ievešanas.
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Budžeta klasifikāciju un norēķināšanās noteikumus sastādīja steigā pēc agrā-
kiem Krievijas paraugiem, jo pašiem vēl trūka savu piedzīvojumu. Valsts

Kontroles izstrādāto izdevumu budžeta klasifikācijas projektu izziņoja resoriem

jau 1919. g. beigās, un pēc tā sastādīts budžets 1920. gada pirmajam ceturksnim,
bet ieņēmumu klasifikācija iesniegta Finanču ministrijai 1919. g. janvāra
pirmajās dienās. Tai pašai ministrijai arī nodeva izsludināšanai Valsts Kontroles
1920. g. izstrādāto grāmatvedības un norēķināšanās noteikumu projektu.

Piegriežot nopietnu vērību avansu izsniegšanas un norēķināšanās jau-
tājumam, Valsts Kontrole iesniedza 1920. g. novembrī Ministru Kabinetam

attiecīgu noteikumu projektu, ko Satversmes Sapulce 1921. g. 10. jūnijā
apstiprināja, dodot tam likuma spēku.

Valsts Kontrolei pārorganizējoties pēc 1919. g. 15. septembra noteikumiem,

revīzijas funkcijas sadalīja pēc resoriem 4 departamentu starpā, neskaitot

armijas kontroli, kas joprojām darbojās uz speciālu noteikumu pamata.
Tai pašā laikā sāka darboties arī Valsts Kontroles padome, noturot 1919. g.
6. oktobrī savu pirmo sēdi.

Valsts Kontroles padomei, kas sastādījās no Valsts kontroliera un

departamentu direktoriem, nācās pirmajā laikā izlemt netikai viņai kā augstākai
resora instancei piekrītošos revīzijas un administrātīvā rakstura jautājumus,
bet uzņemties arī tādu lietu kārtošanu, kas pēc savas būtības ietilpa departa-
mentu kolēģiju kompetencē, jo pēdējās uzsāka savu darbību daudz vēlāk.

Revīzijas departamentu stāvoklis ar noteikumu par Valsts Kontroli un

revīzijas reglamenta izdošanu negrozījās. Kontroles darbība bija gan nostā-

dīta uz likumīgiem pamatiem, viņai uzlikts pienākums sekot mantu un naudas

kapitālu apgrozījumiem, novērtējot resoru rīcību netikai no likumības, bet ari

no lietderības viedokļa un izlietojot šī uzdevuma veikšanai pēc savas izvēles

vienu vai otru revīzijas veidu, bet trūka spēka un līdzekļu uzņemties šos pie-
nākumus pilnos apmēros. Personāla jautājums nebija zaudējis savu asumu;

trūka arī mērauklas resoru rīcības apsvēršanai, jo kaut gan valsts dzīve, ciktāl

tā nebija jau regulēta ar Pagaidu Valdības izdotiem noteikumiem, kārtojās
faktiski pēc Krievijas likumiem, tos atzina par spēkā esošiem tikai 1919. g.

beigās, un Latvijā tie bija dabūjami nedaudzeksemplāros un nepilnos komplektos,
tā ka bieži nācās aizņemties likumu grāmatas no iestādēm, kurām bija palai-

mējies tās šādā vai citā ceļā iegūt.

Saprotams, ka šādos apstākļos Valsts Kontrole nevarēja piegriezt vienādu

vērību visām valsts saimniecības nozarēm. Vienīgais civīlresors, kas tai

laikā darbojās ciešākā Valsts Kontroles pārraudzībā, bija Satiksmes mi-

nistrija, kuras centrālo un vietējo orgānu darbībai sekoja Valsts Kontroles

pārstāvji dzelzceļu un pasta un telegrāfa virsvaldē, kā arī dzelzceļu mezglos
— Rīgā, Krustpilī (vēlāk Daugavpilī), Liepājā, Jelgavā un Gulbenē, izdarot

arī ministrijas iestāžu maksāšanas dokumentu iepriekšējo revīziju. Attiecībā

uz pārējiem, vēl organizācijas stadijā esošiem civīlresoriem, Valsts Kontroles

darbība aprobežojās galvenā kārtā ar instruēšanu, kreditu pieprasījumu pār-

baudīšanu un līdzdalību dažādu likumprojektu un instrukciju izstrādāšanā

un saimnieciska rakstura jautājumu izspriešanā šo resoru komisijās. lepriek-

šējās un faktiskās revīzijas veidus pielietoja tādā mērā, par cik to atļāva kon-

troles nepilnīgi izveidotais aparāts.
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Lielākie traucējumi Valsts Kontroles darbībā radās sakarā ar Bermonta

uzbrukumu 1919. g. oktobrī. Daļa darbinieku ar kontroles archīvu evakuējās
uz Cēsīm; citiem, Daugavas kreisajā krastā dzīvojošiem un tur pārsteigtiem,

bija ņemta iespēja turpināt savu darbu; kaujas rajona robežās esošās valsts

iestādes, to starpā arī kontroli, slēdza. Uz vietām palika tikai kontroles pār-

stāvji svarīgākos valsts uzņēmumos — valsts papīru spiestuvē un citos.

Pēc uzbrukuma likvidējuma Valsts Kontrole atjaunoja savu darbību,

turpinot savas iekārtas izveidošanu. 1920. g. 16. septembrī, t. i. vēl priekš
uzbrukuma izdevumu ierobežošanas nolūkā likvidēja Valsts Kontroles IV de-

partamentu, bet 1921. g. 1. maijā, armijai pārejot miera laika stāvoklī, —

arī armijas kontroli, nodibinot tās vietā kara laika norēķinu revīzijas nobeig-
šanai Valsts Kontroles pagaidu departamentu, kas 1921. g. 31. oktobrī izbeidza

savu darbību.

Resoru norēķināšanās pret Valsts Kontroli sākot ar 1921./22. saimniecības

gadu uzlabojās. Darījumos un lēmumos ņēma vērā pastāvošos likumus

un noteikumus. Valsts iestāžu administrātīvās un saimnieciskās darbības

regulēšanai izdeva labu daļu jaunu noteikumu un likumu, kuru starpā redzamu

vietu ieņem 1921. g. 26. aprīļa likums par valsts budžetu. Valsts neatkarības

pirmajos gados ministrijas un iestādes darbojās bez iepriekš paredzēta un liku-

mīgā kārtā apstiprināta budžeta. Līdzekļus atvēlēja no gadījuma uz gadī-

jumu. Tas stiprā mērā apgrūtināja Valsts Kontroles darbību, jo nebija iespē-

jams sekot līdzekļu plānveidīgai un lietderīgai izlietošanai. Ar 1921. g. 26. aprīļa
likumu par valsts budžetu nosacīta valsts budžetu sastādīšanas, iesniegšanas
un apstiprināšanas kārtība, ar ko valsts saimnieciskā darbība ieguva normatīvu

raksturu. 1924. g. šis budžeta likums, papildināts un pārgrozīts, izdots jaunā

redakcijā. Saskaņā ar šo likumu Valsts Kontrolei uzlikts par pienākumu

sniegt likumdevējai iestādei ikgadus ne vēlāk par 1. februāri pārskatu par

pagājušā gada budžeta faktisko izpildīšanu. Šo uzdevumu Valsts Kontrole

arī veikusi, sniedzot likumdēvējai iestādei ikgadus pārskatu pēc budžeta para-

grāfiem un pantiem par resoru rīcību ar valsts mantu. Šādu pārskatu jau
iznācis 8, kas aptver laikmetu no 1918. līdz 1927. gadam. Bez pārskatiem

par budžeta izpildīšanu Valsts Kontrole sniedz kā pielikumus pie pēdējiem
arī revīzijas darbības pārskatus, apskatot tais katra resora darbību atsevišķi.
Šie pārskati ir plašākais izdevums pirmo gadu valsts saimniecības apgaismo-
šanai.

Atbrīvošanas cīņām izbeidzoties un iestājoties normālākiem saimnie-

ciskiem un politiskiem apstākļiem, pacēlās jautājums par valsts pārvaldes

aparāta vienkāršošanu. Sī jautājuma atrisināšanā Valsts Kontrole ņēma
aktīvu dalību, stājoties vispirms pie savas iekārtas izveidošanas. Piedzīvojumi

rādīja, ka iepriekšējās, faktiskās un pēcrevīzijas izdarīšana no vienas un tās

pašas nodaļas nav lietderīga aiz šādiem apstākļiem: 1) ja katra nodaļa izdara

patstāvīgi iepriekšējo, faktisko un pēcrevīziju. tad viņas rīcībā jābūt pietie-
košam speciālistu skaitam visās darbības nozarēs — saimnieciskā, techniskā

un juridiskā, kā 1921. gadā vēl trūka; 2) atsevišķu revīzijas paņēmienu (ie-

priekšējas, faktiskās un pēcrevīzijas) panākumi būs daudz lielāki, ja katru

revīzijas veidu pārzinās atsevišķa augstāka amatpersona, kā rīcībā būs

attiecīgie speciālisti. Par Valsts Kontroles reorganizēšanu uzstājās valsts

kontroliers Ernests Ozoliņš, kas stājās Valsts Kontroles priekšgalā 1921. g.
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sociāldemokrāti mazinieki. Sakarā ar šo Valsts Kontroles darbības iekārtā

izdarīja ievērojamas pārmaiņas.

Līdz 1921. g. 1. novembrim šī iekārta, kā jau augšā minēts, stipri līdzi-

nājās Valsts Kontroles iekārtai agrākajā Krievijā. Pastāvēja 4 departamenti,
kuros katrā atsevišķi apvienojās visi revīzijas darbības veidi. Katrs depar-
taments revidēja zināmu skaitu iestāžu gan iepriekšējās, gan faktiskās un

pēcrevīzijas kārtā.

Ņemot vērā sacīto, nolēma izdarīt revīzijas, ņemot par revīziju

objektu ne atsevišķu iestādi vai ministriju, bet zināmu saimnieciskās, admi-

nistrātīvās vai techniskās darbības nozari. Saskaņā ar šo lēmumu, iepriekšējo,
faktisko un pēcrevīziju izdalīja katru savā vienībā. Četru departamentu
vietā nodibināja divus departamentus. Pirmā departamentā apvienojās

iepriekšējā un faktiskā revīzija, otrā — pēcrevīzija. Lai gan iepriekšējās un

faktiskās revīzijas nozares apvienojās vienā departamentā, tomēr katra no

šīm nozarēm darbojās patstāvīgi padomes locekļa vadībā, ar ko panāca spēku

koncentrāciju un darbības intensifikāciju. Sevišķi tas zīmējas uz faktisko

revīziju, kurai tai laikā bija izcilus nozīme, ņemot vērā stabilitātes trūkumu

visās valsts dzīves nozarēs.

Sakarā ar Valsts Kontroles iekārtas pārveidošanu pacēlās jautājums
par Valsts Kontroles darbinieku skaita samazināšanu. Šī jautājuma pacel-
šanai pamatā bez tam bija arī Valsts Kontroles vēlēšanās panākt ierēdņu skaita

samazināšanu resoros un iestādēs. 1. janvārī 1922. gadā Valsts Kontrolē

skaitījās 337 darbinieki. Minēto darbinieku skaitu, ņemot vērā revīzijas dar-

bības apmērus, nevar uzskatīt par lielu, ja valsts stāda par savu uzdevumu

pēc iespējas pilnīgāk pārbaudīt resoru apgrozījumus. Tomēr lai sniegtu
ierosinājumu valsts iestāžu darbības vienkāršošanai un ierēdņu skaita sama-

zināšanai, Valsts Kontrole 1922. g. aprīlī samazināja savu darbinieku skaitu

no 337 līdz 210, t. i. par 37,7%. Šis štatu samazinājums atstāja zināmu iespaidu
uz Valsts Kontroles revīzijas darbības rezultātiem. Resoru ieņēmumus un

izdevumus pārbaudīja mazākos apmēros. Tomēr būtu nepareizi pēc pār-
baudīto dokumentu un norēķinu daudzuma vien spriest par revīzijas rezultā-

tiem, jo par revīzijas objektu ņem tādus apgrozījumus, kuros nepareizību
un ļaunprātību iespēja vislielākā.

Viens no svarīgākiem uzdevumiem Valsts Kontroles izveidošanā bija
izstrādāt likumu par pašu Valsts Kontroli. Kā jau augšā minēts, Valsts

Kontrole darbojās uz 1919. g. pagaidu likuma pamata, kas bija sastādīts,
dibinoties uz Krievijas likumu par Valsts Kontroli. Uz minētā likuma trūkumiem

jau aizrādīts šī pārskata sākumā. Tas nebija piemērots Latvijas apstākļiem.

Tāpēc Valsts Kontrole 1921. g. beigās stājās pie jauna likuma izstrādāšanas

par Valsts Kontroli, ņemot pamatā Latvijas saimnieciskos un politiskos apstāk-

ļus, kā arī citu radniecīgu valstu kontroles iekārtu likumus. Likuma pamatā

par Valsts Kontroli lika divus svarīgus principus: Valsts Kontroles neatkarības

principu un tiesu principu lietu apspriešanā un izlemšanā. Lai gan pagaidu
noteikumos par Valsts Kontroli neatkarības princips formāli atzīts, tomēr

faktiski Valsts Kontrole bija padota Ministru Kabinetam, kurā arī Valsts

kontroliers ņēma dalību kā balsstiesīgs loceklis. Ministru Kabinets varēja

apturēt katru Valsts Kontroles revīziju, kas viņam likās nevajadzīga. Valsts

kontrolierim nebija likumīga pamata savu tiesību aizstāvēšanai apelēt
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likumdevējā iestādē, jo viņš bija solidāra kabineta loceklis, atbildīgs likum-

devējai iestādei tādā pat apmērā un kārtībā kā ikviens ministrs. Nesaskaņas

gadījumā ar Ministru Kabineta vairākumu viņš varēja iesniegt tikai atlūgumos
ministru prezidentam, aizejot no sava amata.

Augšā minētos divus principus — neatkarību no revidējamām iestādēm

un tiesu principu lietu izšķiršanā — atzina arī likumdevēja iestāde. Pirmais

princips ir ļoti svarīgs revīzijas iestādes sekmīgai darbībai, otrs tikpat svarīgs

revidējamām iestādēm, jo tas garantē objektīvu un bezpartejisku lietu izšķir-
šanu. Attiecībā uz pirmā principa reālizēšanu krita svarā uzsvērt likumā:

1) Valsts Kontroles patstāvību valsts pārvaldes sistēmā, atdalot kontroli no

pārējām Ministru Kabinetam padotām iestādēm un atsvabinot Valsts

kontrolieri no Ministru Kabineta balsstiesīga locekļa pienākumiem; 2) valsts

Kontroles tiesību stāties patstāvīgi sakaros ar parlamentu, sniedzot ziņojumus

par valsts saimniecību un budžetu izpildīšanu tieši parlamentam; 3) Valsts

Kontroles uz zināmu laiku ievēlēto vadošo darbinieku neatceļamības principu,

līdzīgi tiesnešiem. Attiecībā uz otrā principa reālizēšanu krita svarā ietilpināt

likumprojektā zināmas procesuālas garantijas lietu izlemšanā, dodot iespēju

revidējamām iestādēm aizstāvēt savas lietas visiem tiesiskiem līdzekļiem,

saskaņā ar likumu par administrātīvām tiesām un civilprocesa noteikumiem.

Līdz 1923. g. 2. augusta likuma par Valsts Kontroli spēkā nākšanai uz-

rēķinu uzlikšana un apstiprināšana norisinājās parastā administrātīvā kārtībā,

bez ieinteresētā resora pārstāvja piedalīšanās. Mutiska apstākļu noskaidro-

šana kolēģiju un padomes sēdēs nebija iespējama, jo likums neparedzēja revidējamo
iestāžu piedalīšanos uzrēķina jautājuma apspriešanā. Pret šādu uzrēķinu
uzlikšanas kārtību no moderno administrātīvo un civīlo tiesību viedokļa varēja
celt iebildumus, jo kaut gan uzrēķinu atspēkošanai revidējamās iestādes varēja
ar rakstu iesniegt visus materiālus un paskaidrojumus, tomēr uzrēķina jautā-

juma izlemšanā nevarēja ņemt dalību, sniedzot mutiskus paskaidrojumus.

Ņemot vērā sacīto, Valsts Kontrole nāca pie slēdziena, ka lietu objektīvai

izšķiršanai nepieciešami radikāli grozīt līdzšinējo uzrēķinu apspriešanas un

izlemšanas kārtību, paredzot likumā speciālu iestādi, Valsts Kontroles padomes
tiesu, kurā visus materiālas dabas strīdu jautājumus starp Valsts Kontroli

kā valsts interešu aizstāvi un resoriem izlemtu saskaņā ar civilprocesa likumu

un likumu par administrātīvām tiesām. Vēlāk, skatot cauri likumprojektu
Saeimā, Valsts Kontroles padomes tiesu apzīmēja par Valsts Kontroles

padomes sēdi sevišķā sastāvā. Jau pēc savas uzbūves tā atšķiras no kolēģijas.
Kolēģija ir Valsts Kontroles orgāns vārda tiešā nozīmē. Kolēģija ir padota
nevien Valsts Kontroles tiesai (padome sevišķā sastāvā), bet ari Valsts Kon-

troles padomei un Valsts kontrolierim. Turpretim Valsts Kontroles padome

sevišķo sēžu sastāvā (Valsts Kontroles tiesa) ir neatkarīgs no valsts kontroliera

un Valsts Kontroles orgāns, kas darbojas uz tiesu iekārtas, administrātīvo

tiesu un civilprocesa likuma pamata. Valsts Kontroles padome sevišķo sēžu

sastāvā, tāpat kā mūsu vispārīgo tiesu sastāvā, ieiet 3 personas ar tiesas sekre-

tāru. Padomes sevišķo sēžu priekšsēdētājs ir mūsu apelācijas tiesas — Tiesu

Palātas— loceklis, bet viņa piesēdētāji divi Valsts Kontroles padomes locekļi, ko

nozīmē valsts kontroliers. Ņemot vērā to, ka padome sevišķo sēžu sastāvā

nav atkarīga no Valsts Kontroles un tās lēmumi var nesaieties ar valsts

kontroliera un Valsts Kontroles ieskatiem, likums atļauj valsts kontrolierim

nozīmēt valsts interešu aizstāvēšanai sevišķu pārstāvi. Tādā kārtā Valsts
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padomē sevišķu sēžu sastāvā kā ieinteresētā puse, kurai pretim nostājas iein-

teresētā resora pārstāvis. Mutiskā sacensība sēdēs norisinās pēc administrātīvo

tiesu un civilprocesa nosacījumiem. Ņemot vērā padomes sevišķo sēžu sastāvā

tiesisko stāvokli, tās neatkarību no valsts kontroliera un patstāvību visu

tai piekrītošo jautājumu izšķiršanā, likums arī novelk zināmu noteiktu

robežu tās darbībai. Saskaņā ar likuma 20. p. personas un iestādes, kuru

intereses vai tiesības aizkar kontroles departamenta kolēģijas lēmums, var

mēneša laikā, skaitot no lēmuma paziņojuma dienas, iesniegt caur departa-
mentu sūdzību Valsts Kontroles padomei. Šo sūdzību skata cauri padome

sevišķā sastāvā. Tā tad likums, piešķirdams padomei sevišķo sēžu sastāvā

tiesu orgāna funkcijas, reizē arī ierobežo tās darbību ar sūdzību caurskatī-

šanu. Praksē šī tiesība interpretēta tādējādi, ka padomei sevišķo sēžu sastāvā

piekrīt kolēģijas lēmumu pārsūdzības uzrēķinu lietās, t. i. padome sevišķo
sēžu sastāvā skata cauri tikai materiālas dabas sūdzības par kolēģiju lēmumiem.

Turpretim visu citu administrātīvas dabas jautājumu izšķiršana piekrīt Valsts

kontrolierim, Valsts Kontroles padomei pilnā sastāvā un departamentu ko-

lēģijām.

Valsts Kontroles padomes lēmumus (sevišķo sēžu sastāvā) var pārsūdzēt
Senāta administrātīvām departamentam kā kasācijas tiesai, kas raugās uz

to, vai Valsts Kontroles padome sevišķo sēžu sastāvā nav pārkāpusi kādu

svarīgu materiālu vai procesuālu likumu.

Jauno likumu par Valsts Kontroli publicēja 1923. gada 2. augustā, un tas

stājās spēkā tā paša gada 16. augustā. Sakarā ar likuma spēkā stāšanos bija

jārūpējas par viņa ievešanu dzīvē. Vispirms Saeimai bija jāizvēl saskaņā ar

likumu valsts kontroliers uz 3 gadiem. Par valsts kontrolieri izvēlēja
Saeimas 1923. g. 13. novembra sēdē tagadējo valsts kontrolieri Robertu

Ivanovu.

Valsts kontroliera ievēlēšana bija pirmais solis likuma realizēšanai. Jau-

najam valsts kontrolierim vajadzēja visu uzmanību vērst uz jauno principu
ievešanu dzīvē. Vispirms bija jāpārorganizē saskaņā ar likuma 10. pantu Valsts

Kontroles padome un departamentu kolēģijas. Tālāk bija jāpārveido darb-

vedība, piemērojoties likumā paredzētai lietu virzīšanas un izšķiršanas kārtībai.

Līdz likuma spēkā nākšanai visu lietu apspriešana un galīga izšķiršana piekrita
valsts kontrolierim un Valsts Kontroles padomei, kuras priekšsēdētājs bija
valsts kontroliers. Valsts Kontroles padome vadīja revīzijas darbību, apstip-
rinot revīzijas plānus un budžetu izpildīšanas pārskatus, kā arī skatīja cauri

sūdzības par departamentu kolēģiju lēmumiem, veicot tādā kārtā pa daļai

arī administratīvās justīcijas funkcijas. Turpretim pēc jaunā likuma padome

pilnā sastāvā ir tikai augstākais Valsts Kontroles pārvaldes orgāns, kam

piekrīt revīzijas darbu vadība, nosakot revīzijas plānu un kārtību, kādā revī-

zija izdarāma. Turpretim pašu uzrēķinu jautājumu izšķiršana pēc būtības

nepiekrīt padomei pilnā sastāvā. Šo uzdevumu veic, kā jau minēts, Valsts

Kontroles padome sevišķo sēžu sastāvā. Tādā kārtā ar jaunā likuma spēkā
stāšanos izdarīta noteikta darba dalīšana.

Valsts Kontrolei, saskaņā ar likumu, piekrīt uzraudzība par valsts mantas

izlietošanu, skatoties no likumības, lietderības un pareizas izpildīšanas viedokļa.
Visi šie momenti krīt svarā, apsverot attiecīgo resoru rīcību ar valsts mantu.

Likumības jēdziens neaptver lietderības jēdzienu, tāpat lietderības jēdziens—
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pareizības jēdzienu. Zināma suma var būt likumīgi izdota, bet ne lietderīgi.
Tāpat zināmu sumu var likumīgi un lietderīgi izlietot, pašu operāciju izdarot

nepareizi, atkāpjoties no paredzētā plāna v. t. t. Visos līdzīgos gadījumos
Valsts Kontrolei jāaprēķina ar šādu rīcību cēlušies zaudējumi.

Jaunais likums piešķīris Valsts Kontrolei šādas funkcijas, vadoties no

pareizā uzskata, ka likuma burta ievērošana vēl nedod valstij pietiekošas

garantijas valsts mantas lietderīgai un pareizai izlietošanai. Likumā par

Valsts Kontroli nav tuvāku nosacījumu par galīgi apstiprinātu uzrēķinu pie-
dzīšanas kārtību. Tas sagādā zināmas grūtības Valsts Kontrolei, jo daudzi

uzrēķini netiek labprātīgi nokārtoti. Tomēr, uzlabojoties valsts pārvaldes

aparātam, jācer, ka tuvākā nākotnē šis jautājums nokārtosies.

Likuma par Valsts Kontroli 6. un 7. p. noteic Valsts Kontroles tiesību

piedalīties resoru komisijās saimniecisko jautājumu izlemšanā. Valsts Kontroles

pārstāvji šais komisijās piedalās ar padomdevēja balsi. Resoros notur ļoti
daudz dažāda veida komisijas un apspriedes. Valsts Kontrole var nosūtīt

savus pārstāvjus tikai uz nedaudzām no tām un tikai tad, ja izlemj sevišķi

svarīgus saimnieciskus jautājumus. Visbiežāki Valsts Kontroles pārstāvji
piedalās sacensības un darbu un materiālu pieņemšanas komisijās. Šādās

komisijās Valsts Kontroles pārstāvju uzdevums ir aizstāvēt valsts intereses,

raudzīties uz darbības likumību un lietderību un ievest visos resoros vienādu

saimniecisko darījumu praksi. Sacensības un pieņemšanas komisijās Valsts

Kontroles pārstāvji aizstāv piegādātāju un uzņēmēju vienlīdzības principu,
izskaužot kaut kādas atsevišķu uzņēmēju privilēģijas. Materiālus un darbus

pieņemot Valsts Kontroles pārstāvji raugās, lai materiāli būtu labi un

atbilstu līguma vai pasūtījuma noteikumiem, un darbi būtu pareizi un pēc
projekta realizēti. Te Valsts Kontrole prasa, lai darbu un materiālu pieņemšanā
nemīkstinātu sacensībā vai izsolē uzstādītos noteikumus un nepieņemtu maz-

vērtīgāku darbu vai sliktāku materiālu. Valsts Kontrole savā darbībā vadās

no principa, ka noteikumus nevajaga uzstādīt pārāk stingrus, bet sacensībā

uzstādītos noteikumus pieņemšanā arī ievērot, jo tikai tā var garantēt valstij
visizdevīgāko cenu. Vispāri Valsts Kontrole prasa, lai noteikumi būtu pie-

skaņoti mūsu ražotāju spējām un mūsu tirgum, lai netiktu uzstādītas tādas

prasības, kuras mūsu ražotāji nevar pildīt un kurām nav noteicoša iespaida
uz paša materiālu izturību un labumu. Tāpat Valsts Kontrole visu laiku ir

centusies aizstāvēt iekšējās rūpniecības intereses, protams, ja cenu starpība
nav pārāk liela.

Visdzīvāko dalību Valsts Kontrole ņem budžetu apspriešanā starpresoru

komisijā Finanču ministrijā, Ministru Kabineta un Saeimas budžeta

komisijā.

Budžeta apspriešanā Valsts Kontrole cenšas panākt reāla budžeta pie-

ņemšanu, ievērojot valsts saimniecības vispārīgās intereses. Katram atse-

višķam resoram ir svarīgas savas tiešās un bieži diezgan spiedīgās vajadzības,
ko tas cenšas aizstāvēt par katru cenu. Bet ne katru reizi visas šīs

vajadzības līdzekļu trūkuma dēļ var apmierināt. Tāpēc te saduras atsevišķu
resoru un Finanču ministrijas intereses. Valsts Kontroles pārstāvju uzdevums

te nu ir, raugoties no vispārējām valsts interesēm, atrast samierinošu līniju;
raudzīt apmierināt nepieciešamās vajadzības un uzstāties pret tādām prasī-
bām, bez kā apmierināšanas vismaz pagaidām varētu iztikt.



375

Valsts Kontroles pārstāvji ņem dzīvu dalību arī citu saimniecisku

raksturu likumprojektu caurskatīšanā, kā apspriedēs, tā arī Ministru Kabinetā

un Saeimas komisijās. Šai ziņā Valsts Kontrolei ir visciešākais kontakts ar

Saeimas budžeta komisiju, kurā Valsts Kontroles pārstāvji dod savus slē-

dzienus par visiem saimnieciska rakstura jautājumiem. Savās atsauksmēs

Valsts Kontrole cenšas objektīvi noskaidrot ierosinātos jautājumus, saska-

ņojot tos ar reālām valsts saimniecības spējām un valsts kases stāvokli.

Likums par Valsts Kontroli paredz tikai kontroles darbības veidus miera

laikā. Kā izdarīt armijas kontroli kara laikā, par to likumā nekas nav teikts.

Tāpēc radās nepieciešamība izstrādāt sevišķu likumu par armijas kontroli

kara laikā. Tādu likuma projektu bija izstrādājusi Kara ministrija un piesū-
tījusi Valsts Kontroles atsauksmei. Projekta galvenais smaguma punkts bija

pilnīga kontroles atkarība no armijas virspavēlnieka. Tāds viedoklis Valsts

Kontrolei nebija pieņemams, un tā izstrādāja savu pretprojektu, kas pamatots
uz kontroles neatkarības principu, ciktāl, protams, tas izvedams kara

apstākļos. Organizācijas galvenie principi šādi:

Kara laikā Valsts Kontrolē dibina jaunu departamentu — armijas
kontrolei, kuras priekšgalā stāv viens Valsts Kontroles padomes loceklis —

armijas kontroliers. Pēdējais padots valsts kontrolierim kā departamenta
priekšsēdētājs. Armijas Kontroles štatus noteic jau miera laikā. Tās

uzturēšanas izdevumi kara laikā ievedami Kara ministrijas aprēķinos.

Armijas iestāžu pārbaudīšanu kara darbības rajonā Armijas Kontrole izdara

kā uz savu ierosinājumu, tā arī uz karaspēka vienību vai iestāžu pieprasījumu.

Revīziju var nepielaist augstākais priekšnieks tikai tad, ja tā varētu

traucēt kara darbību. Armijas kontroliera un karaspēka vienību priekšnieku

domstārpības izšķir armijas virspavēlnieks. Šai jautājumā Valsts Kontrole

kara laika apstākļos ir atkāpusies no neatkarības principa. Armijas Kontroles

revīzijas darbība notiek saskaņā ar Valsts Kontroles revīzijas reglamentu.
Bet kur kara apstākļi to prasa, valsts kontrolierim ir tiesība, vienojoties ar

kara ministru vai armijas virspavēlnieku, atkāpties no revīzijas reglamenta.
Tuvākus noteikumus par kontroles darbību instrukcijas veidā izdod valsts

kontroliers, vienojoties ar kara ministru.

Kara apstākļos ļoti bieži nākas sadurties ar tādiem apstākļiem, kad nevar

prasīt miera laikā paredzētās garantijas un pierādījumus par valsts līdzekļu

pareizu un lietderīgu izlietošanu, kāpēc projektā ir paredzēts, ka tur, kur

apstākļi to prasa, valsts kontroliers var dot saviem darbiniekiem tiesību

atkāpties no revīzijas reglamenta prasībām.

Šo likuma projektu pieņēma Valsts Kontroles padomē, piedaloties arī

Kara ministrijas pārstāvjiem! Ministru kabinets šo likumprojektu 1927. g.

9. aprīļa sēdē apstiprināja un nosūtīja Saeimai.

Viens no sevišķi lieliem Valsts Kontroles organizācijas darbiem bija Valsts

Kontroles revīzijas reglamenta izstrādāšana. Likumā par Valsts Kontroli pa-

redzēts, ka revīzijas reglaments apstiprināms likumdošanas kārtībā. Tūliņ pēc
Valsts Kontroles noorganizēšanas uz likumā paredzētiem noteikumiem padome

stājās pie reglamenta izstrādāšanas. Reglamenta projektā ir tuvāk nospraustas
Valsts Kontroles tiesības un pienākumi tieši revīzijas darbā. Sastādot reglamentu,



376

Valsts Kontroles padome centusies visur ieturēt jau likumā nospraustos prin-

cipus — Valsts Kontroles neatkarības un kolēģiālitātes principus.

Valsts Kontroles padomes izstrādātais reglamenta projekts jau 1924. g.

iesniegts Ministru Kabinetam. Pēdējais iecēla speciālu komisiju projekta
caurskatīšanai. Komisijā un kabinetā projekts nogulēja apmēram trīs gadus,
un tikai 1927. g. tas nodots Saeimai. II Saeima pie reglamenta apspriešanas ne-

tika. Šo darbu nāksies veikt 111 Saeimai.

Lai radītu stabilitāti Valsts Kontroles aparātā, 1925. g. izstrādāja un ie-

sniedza Saeimai, un tur likumdošanas kārtībā pieņēma Valsts Kontroles štatus.

Tie ir pirmie likumdošanas kārtībā apstiprinātie štati.

Ko tad pagājušos desmit darbības gados ir veikusi Valsts Kontrole?

Savā darbībā Valsts Kontrole ir panākusi to, ka mums tagad ir jau kār-

tīga norēķināšanās par valsts ieņēmumiem un izdevumiem un Saeimai likumīgā

termiņā iesniegti budžeta izpildīšanas pārskati. No jaunām valstīm nedaudzas

var uzrādīt šādus norēķināšanās rezultātus. Var un arī vajaga daudz ko grozīt

un izveidot valsts iestāžu norēķināšanās kārtībā, padarot to vienkāršāku un

vairāk pārredzamu, samazinot lieko sarakstīšanos un racionālizējot to. Tie visi ir

nākotnes uzdevumi. Bet arī tagadējā norēķināšanās pilnīgi apgaismo valsts

saimniecisko stāvokli. Salīdzinot pirmos valsts pastāvēšanas gadus ar tagadni,
varam konstatēt lielu progresu. Pirmos gados gandrīz nevienā iestādē nebija
kārtīgu norēķinu, pat pietiekošu dokumentu par valsts sumu izlietošanu.

Lai minam tikai Mežu ekspluatācijas pārvaldi un Apgādības ministriju, kuru

norēķinus līdz šim laikam nav bijis iespējams savest kārtībā un dot kaut kādu

ainu par šo iestāžu saimniecisko darbību. Dokumenti, norēķini, līgumi v. t. t.

sastādīti tik trūcīgi un nenoteikti, ka grūti norēķināties ar trešām personām.
Valsts intereses šais dokumentos ir ievērotas ļoti maz. Pat līdz šim nav nokār-

toti norēķini ar uzņēmējiem, piegādātājiem un darbu darītājiem. Gandrīz ar

katru trešo personu ir jāpanāk izlīgšana miera ceļā, kas vismazākā mērā garantē

patiesās valsts intereses. Bet citas izejas šādos apstākļos nav. Šo veco lietu

nokārtošanai bija jāizdod pat speciāls likums (1927. g. 15. jūnija likums par

Valsts Kontroles uzrēķinu dzēšanu un revīzijas izbeigšanu), ar ko visas šās

lietas, ja viņās nav krimināla rakstura nodarījumu pazīmes, amnestējamas, un tā-

lāka revīzija par laiku no valsts nodibinājuma līdz 1922. g. 1. aprīlim izbeidzama.

Šis pirmā laikmeta norēķināšanās chaoss un valstij nodarītie zaudējumi izskaid-

rojami savā lielākā daļā ar likumu, noteikumu un iestrādājušos darbinieku

trūkumu, kā arī zināmā mērā ar atbildības sajūtas trūkumu mūsu jaunos valsts

darbiniekos, kuriem nebija nekādu tradiciju, nekādu piedzīvojumu valsts

dzīvē. Tie pa lielākai daļai nāca no biedrību un privātu veikalu aprindām, kam

bija sveša valsts iestāžu norēķināšanās.

Tagad šai ziņā stāvoklis ir radikāli grozījies, un mūsu valsts iestāžu no-

rēķināšanos visumā var uzskatīt par apmierinošu. Šai darbā liels nopelns pie-
krīt Valsts Kontrolei, kas ar savu stingro un neatlaidīgo uzstāšanos ir audzi-

nājusi valsts darbiniekos atbildības sajūtu un ar savu prasību piespiedusi
valsts iestādes nostādīt savu norēķināšanos pienācīgā augstumā.

Otrs liels panākums mūsu valsts izbūvē ir budžeta disciplīnas ieaudzi-

nāšana valsts darbiniekos. Pirmajos valsts pastāvēšanas gados mums nebija ne

budžeta likuma, ne budžeta kā tāda. Laba daļa darbinieku neizprata, ka bez
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budžeta nevar saimniekot, un ka reiz uzstādītais budžets ir likums, kas jāizpilda,
jo citādi nav iespējama normāla valsts saimniecība. Šai jautājumā mēs esam

spēruši lielu soli uz priekšu, un tagad reti paceļas balsis, ka pieņemto budžetu

varētu arī pārkāpt. Mums ir noteikts budžeta likums un arī jau savas budžeta

tradīcijas. Tas lielā mērā Finanču ministrijas un Valsts Kontroles nopelns.

Pirmajos valsts pastāvēšanas gados Valsts Kontrolei nācāsvest cīņu ar mūsu

valsts iestāžu pārāk grandioziem, valsts līdzekļiem nepiemērotiem plāniem un

projektiem, kas bieži vien bija ļoti pavirši sastādīti. Gan piedaloties dažādās

komisijās un apspriedēs, gan arī dodot iepriekšējas atsauksmes par visiem

lielākiem projektiem, Valsts Kontrole visus šos gadus vedusi neatlaidīgu cīņu
pret šo nevēlamo parādību. Valsts Kontrolē šie projekti tika saskaņoti ar

vispārīgām valsts interesēm, pēc iespējas sašaurināti un ne reti noraidīti kā

nepiemēroti mūsu apstākļiem. Valsts Kontrolei bija jāmēģina atsevišķo resoru

lokālās intereses pieskaņot vispārīgām valsts interesēm. Šai virzienā Valsts

Kontrole ir daudz darījusi.

Mūsu valsts iestādes savu darbību iesāka grūtos apstākļos. Karš un revo-

lūcija bija izpostījusi ne tikai materiālās bagātības, bet atstājusi savu iespaidu
arī uz pilsoņu, tā tad arī valsts darbinieku psicholoģiju. Bieži mūsu darbiniekiem

trūka atbildības sajūtas,kāpēcnekatrreiz tika pietiekoši ievērotas valsts intereses.

Tāpat trūka likumu un noteikumu, kas rēgulētu saimniecisko jautājumu no-

kārtošanu. Bij. Krievijas likumi bija gan atstāti spēkā, bet lielai daļai valsts

jauniem darbiniekiem tie bija maz pazīstami un uz vietas arī nebija atrodami.

Ja vēl ņemam vērā, ka lielākai daļai mūsu valsts darbinieku trūka administrā-

tīvās un saimnieciskās prakses, tad sapratīsim, ka šos apstākļos valsts zaudē-

jumi bija neizbēgami. Tāpēc Valsts Kontrole iesāka sīvu cīņu kā ar noziedzīgām
valsts dzīves parādībām, tā arī ar nemākulīgu un nelikumīgu mūsu iestāžu

rīcību. Šī cīņa bija sīva, bet arī šai virzienā mūsu valsts dzīvē daudz kas ir

grozījies uz labo pusi. Valsts darbiniekos ir pieaugusi atbildības sajūta, stipri

pamazinājusies valsts mantas izšķērdēšana un vienkārša piesavināšanās. Ma-

zāki palikuši arī zaudējumi, kādi tika nodarīti pirmajos gados, noslēdzot nemā-

kulīgus un neizdevīgus līgumus ar piegādātājiem un uzņēmējiem. Ja tādi

līgumprojekti kādreiz parādās, tad Valsts Kontrole šos uz stingrāko noraida.

Arī likumi un noteikumi tagad izdoti un pieejami katram valsts darbiniekam,

kāpēc ar to nezināšanu neviens vairs nevar aizbildināties. Tāpēc valsts iestāžu

dzīvē var konstatēt veselīgāku apstākļu iestāšanos, un ja runā tagad par

korupciju un iedzīvošanos uz valsts rēķina, tad tas jāuzskata par atsevišķiem

gadījumiem, ko īsā laikā grūti izskaust. Kas attiecas uz tām nevēlamām

parādībām, kas pēdējos gados ārkārtīgi uztraukušas visu mūsu sabiedrību,

tad tās nav notikušas tieši mūsu valsts iestādēs, bet gan saistītas ar kredita

iestādēm un privātiem veikaliem, kur Valsts Kontrolei nav noteikšanas.

Beidzot vēl dažus datus par Valsts Kontroles darbību. Pagājušos desmit

darbības gados Valsts Kontrole ir apstiprinājusi valsts iestāžu apgrozījumus

par Ls 2.391.472.722,—. Dažādām valsts iestādēm uzlikti uzrēķini par neliku-

mīgu un nelietderīgu darbību par Ls 8.058.377,—. No šiem uzrēķiniem atmaksāti

valsts kasē Ls 3.100.533. No uzrēķinātām sumām Ministru Kabinets uz

likuma par Valsts Kontroli 2. p. piezīmes pamata atstājis bez piedzīšanas
Ls 311.575,73. Valsts Kontrole dzēsusi Ls 518.585,25, un resoru vadītāji ar

Valsts Kontroles piekrišanu dzēsuši Ls 160.288,12.

Valsts Kontroles padomes sevišķās sēdes darbību raksturo šāda tabula:
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PĀRSKATS
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Kā jau augstāk aizrādīts, visvairāk uzrēķinu valsts iestādēm uzlikts

par pirmajiem valsts pastāvēšanas gadiem, kad apstākļi bija grūti un nenormāli.

To ņemot vērā, Saeima ar 1927. g. 15. jūnija likumu nolēma dzēst visus tos

uzrēķinus, kas uzlikti par darbību līdz 1922. g. 31. martam, ja uzrēķinus
uzliekot nav konstatētas krimināla rakstura nodarījuma pazīmes. Izbeidzama

arī revīzija par minēto laiku. Ar šo likumu tika noslēgts pirmais valsts izveido-

šanas posms, un ierēdņi atsvabināti no materiālas atbildības par savu darbību,

ja tie nav apvainoti kriminālnoziegumos. Šis likums atviegloja arī Valsts

Kontroles darbu, jo pirmie valsts pastāvēšanas gadi bija tie, kur visgrūtāk
bija pārbaudīt resoru darbību, jo trūka dokumentu, noteikumu, nebija kārtīgas

grāmatvedības un paši darbinieki bija maz iestrādājušies.

leejot vienpadsmitā darbības gadā, Valsts Kontrolei tāpat neatlaidīgi

jāraugās, lai valsts līdzekļu ievākšana, to izlietošana un vispār rīcība ar valsts

mantu būtu likumīga, lietderīga un pareizi izdarīta. Kopā ar Finanču ministriju
ir jāpanāk tālāka mūsu valsts iestāžu norēķināšanās izveidošana, vienkāršojot
to un ienesot lielāku skaidrību. Revīzijas darbā Valsts Kontrolei jāpanāk
lielāka saskaņotība dažādu revīzijas veidu starpā. Sarežģītākais revīzijas
veids ir valsts uzņēmumu revīzijas. Ap šo jautājumu mūsu dienās lauza

galvu visu zemju kontroles iestādes. Arī mums šis jautājums galīgi jāatrisina.

Valsts Kontroles organizācijas sāpīgākais jautājums, kura atrisinā-

šana nav izdevusies līdz šim, ir likumdošanas kārtībā izdota revīzijas reglamenta
trūkums. Šis jautājums lielā mērā saista Valsts Kontrolei rokas, jo pagaidu

reglaments, kā agrāk izdots, ne visos jautājumos ir pieskaņots likumam par

Valsts Kontroli. Reglamenta trūkums neļauj Valsts Kontrolei izstrādāt darbības

instrukcijas, kas arī nepieciešamas.

No citiem organizācijas jautājumiem vēl pilnīgi nenokārtots ir jautājums

par uzrēķinu piedzīšanas kārtību. Līdz šim uzrēķina piedzīšana ir katra resora

uzdevums. Tomēr tiek novērots, ka resori ne labprāt šo uzdevumu pilda, kāpēc
uzliktie uzrēķini tiek vai nu stipri vēlu piedzīti, vai arī pavisam netiek piedzīti.
Ari šā jautājuma atrisināšanai jānotiek tuvākā laikā.

Rezumējot visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ka Valsts Kontroles 10 gadu
darbs valsts saimniecības laukā ir sekmējis valsts saimnieciskā un admini-

strātivā aparāta izbūvi. Ar šo kontroles darbu valsts 10 gadu jubilejā
mēs varam konstatēt zināmu stabilitāti visā mūsu saimnieciskā dzīvē, lai gan
ir vairākgadu neražas un citas saimnieciskas grūtības.
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Saeimas Kodifikācijas Nodaļa

Ar Ministru Kabineta 1920. gada 25. oktobrī izdotiem noteikumiem

(Lik. kr. 221) nodibināja Kodifikācijas Nodaļu, kas pastāvēja papriekš Tieslietu

minitsrijā un no 1926. gada darbojas pie Saeimas. Ar to sākās Latvijā tā

kodifikācijas darbība, kuras pamatakmeni bija licis Krievijā vairāk kā simts

gadus atpakaļ Krievijas Likumu kopojuma sastādītājs Speranskis.

Saeimas 1926. g. 30. marta likums par Kodifikācijas Nodaļu (Lik. kr. 30)
dod pirmo reizi likumdošanā līdz tam nesastopamo dēfīnējumu tam, kas jāsa-
prot ar vārdiem ~kodificēt likumus", paskaidrojot, ka tas ir sistēmatizēt likum-

došanas materiālus pēc atsevišķām tiesību nozarēm un sastādīt likumgrāmatu
oficiālus izdevumus, kuros agrāk izdoto likumu teksts saskaņots ar vēlāk izslu-

dinātiem likumdošanas aktiem, neaizskarot to saturu.

Abi minētie likumdošanas akti par Kodifikācijas Nodaļu uzlika tai par

pienākumu, bez likumu kodificēšanas un Likumkrājuma un dažādu uzziņu

krājumu izdošanas, arī dot par likumprojektiem un Ministru Kabineta izdo-

damo noteikumu un instrukciju projektiem atsauksmes no likumdošanas

technikas un kodifikācijas viedokļa.

Līdz šim Nodaļa ir laidusi klajā šādas kodificētas likumgrāmatas:
1922. g. Noteikumi par strādnieku un citu algotu darbinieku nodroši-

nāšanu slimības gadījumos.
1922. g. Kriminālprocesa likumi. Vispārīgi noteikumi un I grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās).
1923. g. Civilprocesa likumi. Vispārīgi noteikumi un I grāmata (tiesā-

šanas kārtība miertiesās).
1924. g. Tiesu iekārtas likumi.

1924. g. Pagasttiesu likumi.

1925. g. Vekseļu likumi.

1926. g. Kriminālprocesa likumi.

1928. g. Nodokļu nolikums (atrodas iespiešanā).
Bez tam jau pilnīgi sagatavoti manuskriptā Civilprocesa likumi

(pilnā apmērā).

Jāatzīmē, ka Nodaļas darbību, sevišķi sākumā, stipri apgrūtināja mūsu

juridiskās terminoloģijas nenodibinātais, svārstīgais stāvoklis.

Bez augšminētām likumgrāmatām un parastā ~Likumu un Ministru Kabi-

neta noteikumu krājuma" Kodifikācijas Nodaļa ir izlaidusi vēl šādus izdevumus:

~Ministriju un dažu citu iestāžu rīkojumu sarakstu":

a) par laiku no 1919. g. 1. aug. līdz 1921. g. 30. sept.,

b)
„ „ „

1921. g. 1. okt.
„

1922. g. 31. dcc,

c)
„

1923. gadu,

d) „
1924.

„

c) „
1925.

„
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(Šo sarakstu par turpmākiem gadiem Nodaļa izgatavo rokrakstā tikai

savām vajadzībām 1 eksemplārā, bet tas netiek iespiests tādēļ, ka noņēmēju
skaits izrādījās par nepietiekošu.)

~Krievijas bij. pagaidu valdības noteikumus, kas Latvijā spēkā (Izvil-
kums no ~Co6paHie y3aK. h pacnopfl>K. npaßmc/ibCTBa 3a 1917 rczrb")",
1921. gadu.

~Rokas grāmatu Likumkrājuma lietotājiem (1919.—1927. g.)", kurā

sakopotā un ērti pārskatāmā veidā sakārtoti visi likumdošanas aktu grozījumi
un papildinājumi.

~Alfabētisku satura rādītāju Likumu un Ministru Kabineta noteikumu

krājumam 1919.—1927. g.", kur ievesti arī katra akta grozījumi un papildi-

nājumi chronoloģiskā kārtībā un norādīts, kuri akti atkrituši.

Kas zīmējas uz atsauksmju došanu par likumu un Ministru Kabineta

noteikumu projektiem, tad jānorāda, ka šis darbs aizņem lielāko daļu no

Nodaļas darba laika. Neskaitot Nodaļas darbinieku personīgu piedalīšanos
Saemas komisiju sēdēs, pēdējos piecos gados ir dotas rakstiskas atsauksmes:

1924. gadā — par 177 projektiem,
1925.

„

-

„
160

1926.
„

-

„
208

1927.
„ ti

222

1928. — 216 līdz 30. oktobrim.

Beidzot atzīmējams, ka Nodaļas štatu darbinieku skaits ar augšminēto
1926. g. likumu noteikts 7 personas (tagad faktiski ir tikai 5), ieskaitot kance-

lejas darbiniekus.
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