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1. Kulturas fonda nodibināšana.

Doma par īpaša pabalstu fonda dibināšanu kulturāliem pa-
sākumiem radās Latvijas pirmos pastāvēšanas gados. Saim-

nieciskais sabrukums, kā nenovēršamas sekas pēc kara bij

par smagu, lai kulturali-sabiedrisko dzīvi varētu nostiprināt
pašdarbības ceļā vien. Izkaisītā un tikko no karaspēka dalām
vai tālajām bēgļu gaitām dzimtenē atgriezusies latvju inteli-

ģence agrāko rosīga darba pajumtu vietā atrada drupas, iz-

postītus skolas namus, izputinātu inventāru, rūpju nomāktus

ļaudis par savas iedzīves atjaunošanu. Apskaužams nebij ari

stāvoklis, kādā bij vispār valsts dzīve, kur viena Latvijas daļa
atradās vēl iebrucēju avantūristu varā, bet pārējā tikko iesākta

pašvaldību noorganizēšana.

Palīdzības nevarēja gaidīt no kārtējā budžeta, kas iedzī-

votājiem par smagu padarītu nodokļu nastu, jau tā apgrūtinātu
dažādām ārkārtējām nodevām praktisko pasākumu atjaunoša-

nai. Cikdaudz uzmanības ir nācies piegriezt tīri saimnieciskām

un administrativi-politiskām lietām, redzams no Tautas Pa-

domes stenogramām: reti sēdēs paceļas kāds kulturālas no-

zares jautājums, sakarā ar likumprojekta pieņemšanu, vai vie-

nīgi kā ierosinājums. Tā kabineta deklarācijā, 1919. gada va-

sarā, pāris ļoti vispārējos teicienos uzsvērts, ka valdība, cik

tas viņas spēkos stāvēs, katrā ziņā rūpēsies par to, lai m ā k -

s 1 a dabūtu no valdības puses vajadzīgo pabalstīšanu, un ka

domās afi par pašiem māksliniekiem, radošiem un izpildošiem,

par viņu stāvokļa nodrošināšanu.
1

Neraugoties uz tor ka solījumam līdzi vilkās raizes, kur

ņemt līdzekļus, tautas priekšstāvjos tas atrada dzīvu atbalsi;

vēl vairāk pašā sabiedrībā. No svešām varām mūsu pašaiz-
liedzīgo kareivju atbrīvotajā zemē valdīja atdzimšanas sajūsma

un pārliecība, ka izcīnītai patstāvībai dodams īpatns nacionālas

kultūras iemiesojums; šis kulturālās uzbūves darbs likās ne-

pieciešams valsts demokrātiskās iekārtas izveidošanai, kurā
nu pati tauta var ņemt dalību ar savu iniciativi un radošiem

spēkiem. Latvju tauta ir tikdaudz cietusi, ka viņa beidzot grib

runāt, saka dzejnieks un Tautas Padomes loceklis Kārlis Skalbe

kādā sēdē. Mūsu tauta ir kā krūze, kura patlaban kā izņemta
no cepļa, grib skanēt. Pašos pamatos viņa palikusi vesela,

1 Latv. Tautas Padome, I. puse, Rīgā, 1920., 108. lp
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veļas but vel viengabalaināka un darināt savu mākslu, savu

garīgo dzīvi.
2

Cenšanos uz to vēl atbalstīja piedzīvojumu atmiņas no

iepriekšējiem attīstības posmiem, kur caurcaurim redzama sa-

biedriskās dzīves rosība, neatvairāma dziņa pēc izglītības, ga-

rīgās neatkarības ar diezgan ievērojamiem sasniegumiem. Ta-

gad tomēr, pēc visām lielajām katastrofām, kulturālo mērķu
sekmēšanā vajadzēja nākt palīgā valstij. Skolas, lielākās zi-

nātniskās un mākslas iestādes jau pašā sākumā nodrošināja
valsts budžeta kārtībā pa daļai kā autonomus uzņēmumus, bet

bez kārtēja materiālā atbalsta palika visa plašā ārpusskolas

izglītības nozare, kas neietilpst likumā par izglītības iestādēm.

Principā atzīstot tās svarīgo nozīmi, meklēja vajadzīgā atrisi-

nājuma un atzina par nepieciešamu, nodibināt Kultūras fondu.

Satversme.

Kultūras fonds pastāv no 1920. gada 18. novembra, kad

spēkā stājās Noteikumi par šo jaundibināto iestādi. Tie iz-

strādāti, ministru kabinetam 28. oktobra 1920. gada sēdē vie-

nojoties, ka pie Izglītības ministrijas nodibināms šāds mākslu

un izglītības veicināšanas fonds. Noteikumus parakstījis torei-

zējais ministru prezidents K. Ulmanis (kurš, kā zināms, ari

ierosinājis šās iestādes dibināšanu) un izglītības ministrs J.

Plāķis. Noteikumi izdoti 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā,

publicēti Valdības Vēstnesī 1920. gada 16. novembrī, 263. nrā.

Likums par Kultūras fondu pieņemts Satversmes Sa-

pulcē 1921. gada 4. maijā, izsludināts V. V. 254. nrā, 1921. gada
9. novembrī. Vēlāk, sakarā ar Saeimas sanākšanu, pieņemts

pārgrozījums, publicēts 18. decembrī 1922. Likumam spēkā

stājoties noteikumi skaitās par atceltiem.

Kultūras fonds dibināts garīgās kultūras veicināšanai.

Šādu mērķi nosaka likuma 1. |. Lakonisko teicienu, resp. Kf.

uzdevumus tuvāk raksturo 4. §, kurā, tāpat ka ministru kabi-

neta izdotajos noteikumos lasāms, ka „Kf. ienākušas sumas iz-

lietojamas zinātnes un izglītības izkopšanai un_ izplatīšanai, kā

ari pabalstiem kultūras darbiniekiem un iestādēm, prēmijām

par atzītiem darbiem, izgudrojumiem un atradumiem,_ stipendi-

jām izglītības turpināšanai, ārzemju_ ceļojumiem izglītības no-

lūkā, zinātnes un mākslas popularizēšanai, kā ari citiem līdzī-

giem izglītības veicināšanas nolūkiem."

Fonda līdzekļi pec 1920. gada noteikumiem sastādījās no

3% piemaksām pie Latvijas dzelzceļu tarifa par preču, bagāžas

2 Turpat 11., 766. lp.



5

un pasažieru pārvadāšanu pa visiem Latvijas dzelzceļiem, iz-

ņemot preču un pasažieru pārvadājumus uz valsts rēķina, par

kuriem piemaksas nav ņemamas; tālāk paredzēti ari ziedojumi
un testamenta novēlējumi. Saskaņā ar likumu ienākumu fonds

pavairots, uzliekot 3% piemaksas alkoholisku dzērienu cenām,

bez tam vēl paredzot, ka Kf. tiesība izdot īpašas vaļējas vēstu-

les ar atbildi adrešu un citu izziņu vākšanai, saņemt ziedoju-

mus, novēlējumus un citus gadījuma ienākumus. 1928. gada

maijā Saeima likumā pieņēma jaunu pārgrozījumu, pēc kura
3% piemaksas dzelzceļu tarifiem Kf-dam atņemtas, nododot šos

ienākumus ceļu fondam. Pārgrozījums, izsludināts minētā

gada 25. maijā, stājas spēkā ar 1929. gada 1. aprili.

lenākošo sumu sadalīšanu pabalstos izspriež Kultūras fonda

Dome, kā patstāvīga Saeimas vēlēta instance ar lemšanas

tiesībām. Pēc pirmajiem noteikumiem, saukta par padomi,
tā sastāvēja no 3 locekļiem; Satversmes Sapulces prezidenta,
ministru prezidenta un izglītības ministra. Likumā 1921. gadā
sastāvs paplašināts tādā kārtā, ka Domē ieiet: Satversmes Sa-

pulces prezidents kā priekšsēdētājs, ministru prezidents, iz-

glītības ministrs un s c š i Satversmes Sapulces vēlēti deputāti.
Vēlāk, ar 1922. gada 18. decembra papildinājumu, likuma 5. §
grozīts un Domes sastāvs noteikts uz 16 personām, ar Saei-

mas prezidentu kā priekšsēdētāju, ministru prezidentu, izglītī-
bas ministri un trīspadsmit Saeimas ievēlētiem depu-
tātiem.

Likumā paredzēto līdzekļu ievākšana, kuras kārtību no-

saka finanču ministrs vienojoties ar izglītības ministri, tāpat

piespriesto sumu izmaksa nodota Izglītības ministrijas pārziņā.

Satversmē ļoti vispārīgi izteiktos Kultūras fonda uzdevu-

mus tuvāk raksturo principiālas dabas priekšlikumi un pārrunas

parlamentā, tāpat attiecīgās komisijās sakarā ar pārgrozījumu
projektiem.

1

Noteikumus izstrādājot, ministru kabinets visu vērību pie-
griezis līdzekļu jautājumam. Tā 1920. gada rīkojums par pie-

maksām, ņemamām no dzelzceļiem, apspriests divos variantos,

pie kam otrā, nepieņemtajā, detalāks piemaksu aprēķins. To

dzīvē izvedot, kultūras veicināšanas fondam par labu nāktu no

preču sūtījumiem 5% no vešanas maksas pilnas sumas, no ka-

1 Satversmes Sapulces stenogramas: 1920. gada 1334. lp.;
1921. g. 1301., 1538—1556., 1620—1655., 1784—1804., 1818., 2083. lp.; 1922. g.
725—741. lp. —1. Saeimas stenogramas:l. sesija 64—68., IV. ses. 38—39.,
V. ses. 1008., VIL 187—196. lp. — 11. Saeimas stenogramas: 11. ses. 48.,
V. ses. 729., VIII. ses. 1553—1575., IX. ses. 322—344., 346—347., 354—362.,

400., 421. lp. — Izglītības komisijas protokoli: 1920. g. 25. un

30. novembrī, 2. un 7. dcc., 1921. g. 14. jūnijā un 4. novembri (prot.
46—49., 85. un 94.).
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tras bagāžas kvītes — 1 rbl., no katras 111. kl. biļetes, kuras

cena pārsniedz 3 rubļus — 1 rbl., no 11. kl. biļetes — 1 rbl., no

katras vietu kartes — 3 rbl., no mēnešu biļetēm — 5% no biļe-
tes cenas. Pēc toreizējā aprēķina šāda nodeva kultūras veici-

nāšanas mērķiem ienestu katru mēnesi:

a) no preču pārvadājumiem apm 250.000 rbļ.

b) no bagāžas 40.000
„

c) no pasažieru biļetēm un vietu kartēm . 210.000
„

Kopā mēnesī
. . 500.000 rbļ..

tas ir 6.000.000 rbļ. gadā.

Apmēram to pašu sumu, kā zināms, ir devis ari kabineta

publicētais rīkojums.

Kad Satversmes Sapulce 1920. gada beigās stājās pie no-

teikumu pārvēršanas par likumu, iesniegto pārgrozījuma pro-

jektu apsprieda izglītības, finanču un budžeta komisijas. Izglī-

tības komisija savā priekšlikumā atzina, ka līdzekļu pavairo-
šanai Kultūras fondam par labu ņemamas: 3% no dzelzceļu

biļetēm, 10% no kinematogrāfu biļetēm, 20% no kabarē un

varietē biļetēm un 10% no alkoholisku dzērienu pārdošanas
cenām. Bez tam vēl pārrunās bij izvirzījies jautājums par

dejas biļešu, kāršu, tabakas, 1. un 2. šķiras restorānu, uz ār-

zemēm izvedamo greznumlietu aplikšanu ar īpašu nodevu.

lenākušās sumas nododamas Kf. Domes rīcībā, paredzot tās sa-

stāvā 9 personas, t. i., noteikumos minēto triju prezidentu cx

officio sastāvu papildinot ar 6 ievēlamiem parlamenta loce-

kļiem. Līdzekļi izlietojami vienīgi garīgās kultūras vajadzī-
bām, saprotot zem tām visu, kam sakars ar kultūru, kā tautas

namiem, tautas augstskolām, iestādēm eksperimentālai paida-
goģijai, rakstniecībai, mākslai, zinātnei, šo nozaru darbinie-

kiem, — vārdu sakot, visai plašajai ārpusskolas izglītībai.
Nozares pilnīgi ari šeit nav nosauktas, atstājot, pēc kāda zī-

mīga motivējuma, „tiesības pašai dzīvei uzstādīt prasības".
Ta ka vispārīgā budžeta atvieglināšana ar Kultūras fondu nebij

domāta jau pašā sākumā, jo ministru kabineta izdotajos notei-

kumos tas dibināts mākslu un izglītības veicināšanai, tad sko-

las un valdības iestādes, kuru pastāvēšana nodrošināta valsts

budžetā, atzina par pabalstāmām tikai atsevišķos gadījumos.

Neapstrīdot Kultūras fonda nozīmes, Satversmes Sapulces
viena daļa atzina izglītības komisijas labos nodomus par iero-

bežojumiem, sevišķi kas zīmējas uz līdzekļu paplašināšanu.
Finanču un budžeta komisija atzina, ka pēc paredzētām nor-

mām līdzekļi ieplūstu loti lielos apmēros, no 3% alkohola pie-
maksām vien ap 50 milj. rbl., tāpēc pietiktu ar ieņēmumiem no

dzelzceļa. Bet ari šī suma lai nāktu valsts kasē un kultūras
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mērķiem tiktu izsniegta budžeta kārtībā, jo par kultūras iestā-

dēm jārūpējas resoriem, piem. Izglītības ministrijai. Tādi ienā-

kuma avoti, kas jau diezgan aplikti ar tiešo nodokli un paš-
valdību nodevām, piem. kino, izpriecas v. t. t, neattaisnotu ce-

rētā labuma. Ciestu ari morāliskā un psicholoģiskā puse, ja no

izpriecu avotiem Kf. ņemtu ienākumus cēlo mērķu sekmēšanai.
Bez tam finanču un budžeta komisija nostājās pret to, ka sumu

izdalītājas Domes sastāvā nāktu parlamenta pārstāvji, kas

ienestu politisku partiju noskanu Kf. darbībā. Satversmes Sa-

pulces plēnums, kura debatēs izteikti visādi ieskati par nodibi-

nāto iestādi, kultūru un tās vajadzībām, tāpat saimniecisko stā-

vokli, tomēr pieņēma izglītības komisijas priekšlikumu, vienīgi

līdzekļu ziņā aprobežojoties ar 3% piemaksas uzlikšanu dzelz-

ceļu tarifiem un alkoholisko dzērienu pārdošanas cenām.

1922. gada 7. marta sēdē bezpartejiskais nacionālais centrs

iesniedza ierosinājumu grozīt Kf. likumu, pēc kura 1. § skanētu

ar piezīmi, ka „triju gadu laikā 75% no Kf. līdzekļiem izlieto-

jami materiālās kultūras atjaunošanai izpostītos apgabalos".
3. § beigās nāktu noteikums, ka 1. panta piezīmē minētos lī-

dzekļus pārzin finanču ministrs, kurš tos izsniedz caur valsts

krāj- un kreditbanku, bet 9. § nobeigtos: „Instrukcijas par 1.

panta piezīmē minēto līdzekļu pārvaldīšanu un izsniegšanu iz-

dod finanču ministrs." lesniegums motivēts ar to, ka valstij vis-

pirms līdzekļi, kuru nav pārpilnība, novirzāmi nepieciešamā-
kām vajadzībām, kādas pirmām kārtām ir izpostīto apgabalu

atjaunošana. Šādu izlietošanu pirms tam bija lēmusi ari izpo-
stīto apgabalu kongresa padome. Kultūras fonda darbība tanī

brīdī bij jau diezgan plaša, tiko bij pieņemts bibliotēku ierīcības

plāns, tāpēc liela līdzekļu atraušana apturētu šos darbus: no

otras puses, atvilkums, kādi 20 milj. rbl., būtu nepietiekoša
suma izpostīto saimniecību daudzmaz jūtamai atjaunošanai.

Izpostīto vajadzības bij patiešām lielas, bet izpostīta bij ari ga-

rīgā kultūra, viņas vērtības. Okupācijas laikā neiznāca gan-

drīz neviena redzamāka grāmata, tikai pāris kalendāru, ne-

darbojās mākslas iestādes, biedrības. Augstskola ilgi vēl bij
bez latviešu mācības grāmatām. Pārnest līdzekļus no garīgās

kultūras budžeta materiālās kultūras vajadzībām, nozīmētu,

lūkot glābt vienu izpostīto apgabalu uz otra rēķina, jo nacio-

nālā kultūra bij tāds pat izpostīts apgabals. Saeima iesniegumu

noraidīja.

1924. gada 13. jūnijā ministru kabinets atkal iesniedza Sa-

eimai pārgrozījumus likumā par Kf., kuros vecie ienākuma

avoti strīpoti un projektā 2. pants ar piezīmi izteikts: ..Līdze-

kļus Kultūras fondam piešķir ikgadus budžeta kārtībā." Pie-

maksas reizē ar to būtu atmestas un sumu ņemtu no kārtējiem
ienākumiem, kurus, protams, maksātu visi iedzīvotāji vienlī-
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dzīgi. Projektu motivēja ar techniskām grūtībām % iekasē-

šanā un ar to, ko jau sākumā parlamenta viena daļa aizrādīja,
ka nav pareizi ārpus budžeta izlemt lielākas sumas. Šoreiz

grozījuma projekta neatzina budžeta komisija. Komisijas re-

ferents pareizi norādīja, ka likumā paredzētās 3% piemaksas
alkoholam Finanču ministrija nav nodevusi Kf., bet lūkojusi at-

pirkties ar zināmām paušalsumām, stipri mazākām, nekā būtu

ienācis, ja 3% piemaksu pie alkoholisko dzērienu cenām

tiešām aprēķinātu un ņemtu; tad ari, varbūt, varētu atmest 3%

piemaksas uz dzelzceļa biļetēm un preču bagāžas tarifiem

un visi tie 40 milj. rbļ. gadā kristu uz ienākumiem no tiešiem

vai netiešiem nodokļiem. Budžeta kārtībā paredzēta, tāda su-

ma apgrūtinātu pašu budžetu un vajadzētu vienmēr noteikti

formulēt vajadzības. Bet Kf. izpilda tādus uzdevumus, kurus
nevar skaidri iepriekš par gadu paredzēt, kā bibliotēku ierī-

cība, tautas nami, priekšlasījumi. Budžeta komisija ņēma vērā

to, ka līdzekļu izsniegšana budžeta kārtībā faktiski nozīmētu

Kf. likvidēšanu, jo taisni uz izglītības nozares rēķina bieži sa-

balansē budžetu. Kultūras fonda nodibināšanās laikā Iz-

glītības ministrijas sumās tā sauktajām netiešām vaja-

dzībām, taī skaitā ārpusskolas izglītībai, bij tikai ne-

pilni 200.000 rbļ., bet par visiem resoriem kopā nesanāca

vairāk kā 2% no visa 82 milj. rbļ. vispārējā budžeta.

Kaut gan organizāciju, iestāžu un dažādo pasākumu pabalstī-
šana visus šos gadus paredzēta ari budžeta kārtībā, no starp-
resoru sumām, Izglītības ministrijas, tāpat zināmā mērā no ci-

tiem resoriem un kommunalpārvaldes, tomēr, piem. Izglītības

ministrijai 1928./29. gadā ir tikai 13,13% no visa budžeta, pie
kam ārpusskolas izglītībai no Izglītības ministrijas sumām sa-

nāk labi ja 3%. Gluži dabīgi, ka apliekot ar īpašu nelielu nodokli

dažus ieņēmumu avotus, Kultūras fonds sedz pienācīgo daļu un

tā netieši atvieglo kārtējo budžetu. No otras puses, ienā-

kums Kultūras fondam par labu negulstas tiešo nodokļu veidā

uz iedzīvotāju, sevišķi mazturīgo aprindu pleciem. 80% Kul-

tūras fonda līdzekļu līdz 1927. gada vidum ienāca no dzelz-

ceļiem. Tak šo sumu (vismaz 60% no tās) galvenām kārtām

dod tranzits, preču sūtījumi (atskaitot valsts, kuri atsvabināti

no piemaksas), tālāk dzelzceļu satiksmes lietotāji, nevien Lat-

vijas pilsoņi, bet ari caurbraucēji, ne tikdaudz zemnieks vai

strādnieks, kam satiksme attālākam braucienam un lielākiem

pārsūtījumiem vajadzīga, daudz, ja divas reizes gadā; citiem

vārdiem, Kf-dam ienākumus dodari tie, kas citādi mums nekādu

nodevu nebūtu maksājuši. Izglītības komisija, ari liekot priekšā
Saeimai grozījuma projektu noraidīt, iesniedza vēl pārejas for-

mulu, lai likumā paredzētās 3% piemaksas uz alkohola tiktu

patiešām iekasētas. Jo visu laiku Finanču ministrija Kf-dam
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bij maksājusi paušalsumu, no 1921.—26. b. g. 200.000 ls gadā un

1927./28. b. g. 400.000 ls, aizbildinoties ar to, ka likumā noteik-

tais procentuālais aprēķins techniski grūti izvedams. Šas ne-

iemaksātās nodevas kopsumu līdz 1927. g. jūlijam var rēķināt
uz 3.000.000 ls.

Pēc trīs gadiem, 1928. 30. martā Saeimai ienāca atkal

priekšlikums, grozīt Kf. likuma 2. pantu tādā kārtā, ka dzelz-

ceļu tarifu piemaksas tiktu atņemtas un nodotas īpašam ceļu
fondam, atstājot Kf. tik 3% piemaksas no alkoholisku dzērienu

cenām, kā ari tiesības rast līdzekļus panta tālākā tekstā pa-
redzētā kārtībā no atklātnēm un ziedojumiem. lesniegumu

motivēja ar brēcošām ceļu vajadzībām, sasāpējušām un

daudzkārt pārrunātām sabiedrībā un presē visā Latvijas pa-
stāvēšanas laikā. Šinī fondā tad nu nāktu daļa no Kf. līdzekļiem,
t. i. ap 840.000 ls. Tanī laikā finanču ministrs J. Bastjānis jau
bij devis rīkojumu nodokļu departamentam, izvest dzīvē Kf.

likumu, t. i., nodot Kf. depozitā pilnā apmērā 3% piemaksas uz

alkohol acenām, tāpēc līdzšinējo 1.200.000 ls vietā Kf. gada ie-

nākumus varēja rēķināt uz 2.000.000 ls. Tā kā ari uz priekšu,
tādā pat kārtā izpildīts, procentuālais iekasējums no alko-

hola dotu 1.153.000, t. i. gandrīz tikdaudz, cik agrākie Kf. bu-

džeti lieli, tad varētu stāvokli uzskatīt par nemainītu pašu ienā-

kumu ziņā. Bet daudzas iestādes, organizācijas, tāpat ārpus-
skolas izglītības pasākumi ar iepriekšējā gadā Saeimā pie-

ņemto pārejas formulu tika izslēgti no subsidējamo skaita bu-

džeta kārtība un nodoti Kf. ziņā. Kf-am uzlika par pienākumu
pabalstīt operu, vienam pašam uzturēt teātrus, ārpusskolas iz-

glītības iestādes, kas līdz tam saņēma līdzekļus ari caur Izglītī-
bas ministriju.

Kf. iepriekšējo gadu programai tādā kārtā nāca klāt no

valsts budžeta izmesto pabalstāmo pasākumu par 562.500 ls.
Beidzot gan daudzas mācības iestādes, minoritatu teātrus, operu

v. t. t. uzņēma atpakaļ valsts budžetā, tomēr Kf. programas pa-

plašināšana visā visumā notika līdzekļiem sašaurinoties. Ap-
mierinot kultūras prasības, pārnestas no valsts budžeta uz

Kf-du, pēdējā radīja deficitu. Valsts budžets, atsvabināts no

visādām ārkārtējām pabalstu sumām, iegūtu, bet reizē ar to at-

tiecīgā apmērā būtu jāmeklē ienākuma avoti vajadzīgiem lī-

dzekļiem Kultūras fondam par labu. Tā budžetā pēdējos gados

jau bij iesakņojusies pabalstu izsniegšana tādiem pasākumiem,

kas nepabalstīti apstātos, kā piem. tautas namu celšana, pro-

vinču teātri, Latvijas pētīšana, tautas konservatorijas etc.

Priekšlikums par 3% dzelzceļtarifa piemaksu atņemšanu

no izglītības un finanču komisijas atgriezās ar pozitivu
atzinumu. Pie kam izglītības komisija vēl paredzēja

papildinājumu tādā kārtā, ka Kf. līdzekļus sastādītu
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3% piemaksas no alkoholiskiem dzērieniem, V/2% no

valsts degvīna monopola ienākumiem un Vz no soda

naudām -un maksājumiem, par sodu likuma 284—286 1

,

315—317. pantā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, t. i.

tās sumas, kuras kā žūpības apkarošanas fondu izdala lekšlietu

ministrija pašv. kulturālām vajadzībām. Tikai budžeta komi-

sija deva noraidošu atbildi, izejot no tā viedokļa, ka līdzekļiem
samazinoties vai paliekot agrākos apmēros, Kf. nevar izpildīt

jaunuzliktos pienākumus. Valsts budžetā pēdējos gados bij
paredzēti līdzekļi ārpusskolas izglītībai apm. 1 milj. ls, kopā
ar Kf. pāri par 2 milj. Bet atņemot 800.000 latus dzelzceļu pie-
maksu, Kf-am uzlikti bijušie savi pienākumi un ari tie, kas segti

budžeta kārtībā. Ar to rastos vismaz 800.000 latu liels iztrū-

kums ārpusskolas izglītības vajadzībām. Budžeta komi-

sija tāpēc par praktiskāku atzina, lai Kf. ņemtu piemaksas
kā no alkoholiskiem dzērieniem, tā dzelzceļiem un varētu

uzņemties ari visus tos pienākumus ārpusskolas izglītības vei-

cināšanā, kas bijuši budžetā. Saeimas vairākums tomēr

piekrita finanču komisijas priekšlikumam, pēc kura Kf. līdze-

kļus sastāda tikai 3% piemaksas uz alkoholisku dzērienu cenām.

Pārgrozījums stājas spēkā ar 1929. gada 1. aprili. Tādā kārtā

1928./29. budžeta gadā Kf. līdzekļi, sumēti no visiem līdzši-

nējā likumā paredzētiem ienākumiem, stipri pavairojušies, bet

sākot ar 1929. gada aprili paredzami iepriekšējo gadu budžeta

apmēros.

Domes sastāvs un darbība.

Kultūras fonda darbības iekšējo kārtību nosaka pati Dome.
Šinī virzienā 1922. gada 14. februāra sēdē pieņemts kārtības

rullis; tāpat iesakņojušies un visā pārskata laikā praktizēti citi

principiālas dabas nolikumi. lesniegumu caurskatīšanai un

izlemšanas projektu sagatavošanai Dome no sava sastāva iz-

vēl īpašu komisiju, mazo domi, kurā ieiet izglītības ministrs

kā priekšsēdētājs cx officio un 5 locekļi. Uz šo mazo domi tad

ari gulstas viss darba smagums. Jo iesniegumus un lūgto pa-

balstu vajadzību, tāpat komisiju priekšlikumus viņa pārbauda
tieši un savus atzinumus izstrādātu projektu veidā nodod lielai

Domei izlemšanai. Mazās domes sēdēs pārējie Kf. Domes lo-

cekļi var piedalīties ar padomdevēju balss tiesībām. Attiecīgu

jautājumu tuvākai apgaismošanai pēc būtības Dome ieceļ īpa-

šas lietpratēju komisijas resp. padomes, kas dod atsauksmes,

atzinumus, priekšlikumus speciālāka rakstura ierosinājumu iz-

vešanai. Šos komisiju iesniegumus tad mazā dome skata cauri

un ar savu atzinumu ceļ priekšā plēnumam. Domes locekļi,
tāpat komisijas strādā bez atalgojuma.
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Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā nedēļā

pa parlamenta sesiju laiku; ārkārtējās, tāpat mazās domes sē-

des notura pēc vajadzības. Domes sēdes ir pilntiesīgas, ja

viņās piedalās ne mazāk kā 10 locekļu, ieskaitot priekšsēdētāju.
Noteikumos paredzētā 3 prezidentu padome skaitījās par piln-

tiesīgu, ja viņā piedalījās 2 padomes locekļi. Lēmumus pieņem
atklāti balsojot ar vairāk nekā pusi no klātesošo balsīm; aiz-

klātu balsošanu pielieto tikai attiecīgās vēlēšanās vai citu jau-

tājumu izšķiršanā uz kāda Domes locekļa pieprasījumu. Iz-

sniegto pabalstu izlietošanu pārrauga Domes iecelts inspektors

un Domes vēlēta kontroles komisija 3 locekļu sastāvā. Sumu

izlietošanas un norēķināšanās kārtība, kā ari inspektora kompe-
tences noteiktas īpašās instrukcijās. Domes lēmumus protokolē
un publicē Vaid. Vēstnesī darbvedis. Tāpat tekošus darbus, kā

iesniegumu pieņemšanu, reģistrēšanu, materiālu sagatavošanu

sēdēm, Domes lēmumu izrīkošanu, sarakstīšanos v. t. t. izpilda
darbvedība.

Līdzšinējās Kultūras fonda Domēs darbojušies:

Noteikumos paredzētajā sastāvā: no 18. XI. 20.—

9. XI. 21. — Satversmes Sapulces prezidents J. Čakste,
ministru prezidents K. Ulmanis (vēlāk Z. Meierovics), iz-

glītības ministrs J. Plāķis (vēlāk A. Dauge).

Pēc Kultūras fonda likuma pieņemšanas, no 9. XI. 21.—

9. 1. 23, t. i. Satversmes Sapulces laikā: Satv. Sap. prez.

J. Čakste (vēlāk Saeimas prez. Fr. Vesmanis) ka priekš-

sēdētājs, min. prez. Z. Meierovics, izgl. min. A. Dauge,

Satversmes Sapulces ievēlēti locekļi: A. Briedis, K. Kas-

parsons, K. Kellers, J. Rainis, V. Seil un A. Švābe.

Mazā domē — izgl. min. A. Dauge kā priekš-

sēdētājs, K. Kasparsons un A. Švābe.

Pirmās Saeimas laikā no 9. I. 23. līdz 2. Saeimas sa-

nākšanai: priekšsēdētājs Saeimas prez. Fr. Vesmanis (vē-
lāk P. Kalniņš), min. prez. J. Pauļuks (vēlāk Z. Meierovics,

V. Zāmuels, H. Celmiņš), izgl. min. P. Gailīts (vēlāk H.

Celmiņš, K. Straubergs, E. Felsbergs, A. Kalniņš), A. Brie-

dis, K. Būmeistars, K. Dēķens, K. Eliass, L. Fišmanis, K.

Irbe, K. Kellers, J. Rainis, J. Rancāns, M. Skujenieks, J.

Trasuns, K. Ulmanis, J. Vesmanis (vēlāk K. Skalbe).

Mazā domē —■ priekšsēdētājs izgl. min. P.

Gailīts (vēlāk H. Celmiņš, K. Straubergs, E. Felsbergs,

A. Kalniņš), A. Briedis, K. Dēķens, K. Eliass, J. Ves-

manis (vēlāk K. Skalbe), J. Rancāns.

2. Saeimas darbības laikā: priekšsēdētājs Saeimas

prez. P. Kalniņš, min. prez. H. Celmiņš (vēlāk K. Ulmanis,
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A. Alberings, M. Skujenieks, P. Juraševskis), izgl. min. A.
Kalniņš (velak E. Ziemelis, J. Rainis, A. Tentelis), A. Brie-

dis
J

K. Deķens, K. Eliass, H. Kaupiņš, E. Morics, 0. Nonācs

(velak Fr. Zeps), M. Nuroks, J. Pommers, J. Rainis (vēlāk
R. Dukurs), J. Rancāns, G. Reinhards, J. Trasuns, K. Ul-
manis.

Mazā domē: priekšsēdētājs izgl. min. A. Kal-

niņš (vēlāk E. Ziemelis, J. Rainis, A. Tentelis), A. Brie-

dis, K. Dēķens, H. Kaupiņš, O. Nonācs (vēlāk Fr. Zeps),
J. Rancāns.

Kontroles komisija no 19. 11. 23.: K. Ulmanis, priekšsēdē-

tājs; J. Trasuns, K. Būmeistars (līdz 16. XI. 25. g.), E. Morics

(no 1925. 16. XI).

Darbvedība: darbvedis doc. J. Kauliņš (no 1921. gada
1. sept.), darbveža palīgs Z. Krastiņa-Dāboliņa; Kultūras fonda

inspektors R. Egle, iecelts 1924. gada 26. novembrī.

Kultūras fonda darbības gads sakrīt ar valsts budžeta

gadu.
Pirmā Domes_(toreiz vēl padomes) sēde noturēta 1920. g.

18. decembrī un līdz 1921. gada 1. decembrim, t. i. triju vīru

sastāva laikā, izspriesti pabalsti kopsumā par Ls 172.320,—.

Kautgan darbība vēl šaura, tomēr lūgumu izlemšanas kārtībā

jau otrā sēdē paceļas jautājums par lietpratēju atsauksmēm; no

1921. gada 15. janvāra Dome šo ekspertizi uztic Izglītības mini-

strijas zinātņu komitejai, paplašinātai ar galveno zinātņu un

mākslas nozaru pārstāvjiem. Attiecībā uz lauku organizāciju

iesniegumiem 29. sept. 1921. Dome nolemj pabalstus piespriest
tikai tām biedrībām, kam palīdzība vajadzīga jau uzsāktos, tīri

kulturālos, nevis tikai nodomātos vai techniskos darbos, pie

kam sumas izlietojamas noteiktam nolūkam.

Pavisam triju viru sastāva Dome noturējusi 8 sēdes: 8. XII.

1920. gadā; 15. 1., 5. 111.. 21. IV., 10. VI., 12. VIL, 30. VIII.,
29. IX. 1921. gadā.

Nākošo sēdi 1. decembrī jau noturēja jaunā sastāva Dome,
piedaloties Satversmes Sapulces vēlētajiem locekļiem, kā to

nosaka 9. sept. publicētais likums. Šinī laikā jau strauji pieņē-
mies iesniegumu skaits un viņos minētās prasības kopsumā

daudzkārtīgi pārsniedz līdzekļus, kādi toreiz atradās Kf. rīcībā.

Lūgumus vajadzēja skatīt cauri, pārbaudīt patiesās vajadzības

un kārtējās plēnuma sēdēs tas nebūtu izdarāms. Tāpēc Dome no

sava vidus jau izvēl mazo domi, toreiz dēvētu par lūgumu ko-

misiju, kas, saziņā ar lietpratēju padomēm, sastādītu izsprieža-
mos projektus. Šinī pirmajā mazā domē ievēlēja izglītības mi-

nistri A. Daugi kā vadītāju, K. Kasparsonu un A. Švābi. Tā

savu darbību iekārtojusi Dome vairs ne tikvien atsaucas uz
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iesniegumiem pabalstu piespriešanas ziņā, bet ari pati izstrādā

projektus lielākiem pasākumiem.
Otrā Dome 9 locekļu sastāvā noturējusi pavisam 14 sēdes

(līdz 31. I. 1923.), un izlēmusi pabalstus kopsumā par
Ls 534.200,—.

Saeimas vēlētā paplašināta sastāva Dome pirmo reiz sa-

nāca 31. janvārī 1923. Vērību piegriežot pašai darbības iekšē-

jai kārtībai, tā galīgā redakcijā pieņēma kārtības rulli, pare-

dzamai ienākumu gada sumai uzstādīja sadalījumu budžeta po-

steņos pēc pabalstāmo pasākumu rakstura, tāpat pieņēma vai-

rākus principiālus nosacījumus par pašu pabalstu piešķiršanu.

Saskaņā ar budžeta nomenklatūru ievēlēja ari lietpratēju komi-

sijas, skaitā 22. Tālāk ievēlēja kontroles komisiju, pieņēma in-

strukcijas par norēķināšanās kārtību, iecēla inspektoru, paredzot
tā kompetences īpašā instrukcijā, kā ari reizē pieņemot jaunā

redakcijā norēķināšanās noteikumus.

Pie šāda darbības plaņa, arvien papildināta saskaņā ar

tiešo vajadzību, Dome pieturējusies visu turpmāko laiku, jo
principiālu grozījumu neienesa ari 2. Saeimas vēlētais sastāvs,

kurš savu pirmo sēdi noturēja 1925. gada 16. novembrī. Pa-

visam Saeimas vēlētās abas Domes 16 locekļu sastāvā pabal-
stos izsniegušas:

9. I. 23.—1. IV. 24. —Ls 936.564.—

1924./25. budž. g. —

„
950.630.—

1925./26. „ „
—

„ 1.003.830,80

1926./27. „ >,
—

„
1.036.978.—

1927./28 „ „
—

„ 1.205.658,15

1928./29. budžeta gada budžets apstiprināts Ls 1.573.000 apmērā.

Budžetu, iedalītu posteņos, Dome apstiprina katra budžeta

gada sākumā. Tā izpildījums ari uzskatāms par Kultūras fonda

programu. Pēc pēdējo gadu nomenklatūras šis budžets ieda-

līts pavisam kādos 35 posteņos un Kultūras fonda sumas iz-

sniegtas sekošām vajadzībām:

1. Bibliotēku ierīcībai (ierīkotas 657 tautas, 99 vidus- un arod-

skolu un 1465 pamatskolu bibliotēkas).

2. Pamat-, vidus- un arodskolām trūcīgu skolēnu pabalstiem

un mācības līdzekļu iegūšanai.

3. Stipendijām,zinātnisku, skaņu mākslas un tēlojošo mākslu

augstskolu audzēkņiem.

4. Teātriem provincēs un Rīgā.

5. Kulturālām biedrībām v. c. organizācijām provincē un Rīgā

tautas namu būvēm, skatuvju ierīkošani, mūzikas instru-

mentu iegādāšanai, kursiem un lekcijām un fiziskai audzinā-

šanai.
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6. Latvijas pētīšanai un ārzemju archivu pētīšanai Latvijas
lietās.

7. Prēmijām par atzītiem darbiem zinātnē, literatūrā, mūzikā,

glezniecībā un tēlniecībā.

8. Grāmatu un muzikaliju izdošanai.

9. Ārzemju komandējumu vai ceļojumu vajadzībām zinātnie-

kiem, māksliniekiem, rakstniekiem, paidagogiem, karavī-

riem, lauksaimniekiem un strādniekiem.

Pārskata laikā Kultūras fondam ienākuši 9034 lūgumi pēc
pabalsta; no tiem pozitivi izlemta nepilna puse, pārējie no-

raidīti.

Kontroles uzdevums.

lesniedzot lūgumus Kultūras fondam, organizācijas un per-
sonas norāda, kādam nolūkam pabalsts vajadzīgs, norāda ari

uz pabalstāmā pasākuma apstākļiem. Lēmumus Kf. Dome pie-

ņem uz šo iesniegumu pamata. Tā kā iesniegtā suma ir neat-

maksājams pabalsts, tad krīt svarā, lai to izlietotu taisni tam

nolūkam, kādam tā piespriesta un attaisnotu pašu izlietošanu.

Tāpēc pārbaudīšanas kārtībai ievesti īpaši kontroles nosacī-

jumi, saistoši pabalstu saņēmējai juridiskai vai fiziskai personai.

» Noteikumos par Kf. kontrole vēl nebij paredzēta. Ari

Dome pirmā laikā sumas piesprieda bez īpaša formulējuma par

izlietošanas veidu un norēķiniem, raugoties vairāk uz pasākumu

vispārīgam vajadzībām. Nevarēja tad ari prasīt tuvāku doku-

mentarisku pierādījumu, vai pabalsts patiešām aizgājis tiem

nolūkiem, kādiem tas prasīts un domāts un cik lietderīgi tas

izmantots. Bet ar ienākumu pieaugšanu plašumā gāja darbī-

bas apvārsnis. Gluži dabīgi radās vajadzība, sekot stirnu izlie-

tošanai. Šinī sakarā jau 1921. gada 1 decembrī

Dome nolemj atgādināt visiem pabalstu saņēmējiem, ka

tiem jāiesūta Kultūras fondam, cik drīz vien iespējams, at-

taisnojoši dokumenti un pārskati par piespriesto sumu iz-

lietošanu pēc Domes dotiem aizrādījumiem vai lūgumrak-

stos izteiktiem solījumiem.

No otras puses, parlamentariskā prakse attiecībā uz bu-

džetu, kas sastādīts no tautas līdzekļiem, prasa kontroles par

sumu pareizu un lietderīgu izlietošanu. Tāpēc ari Satversmes

Sapulces izglītības komisija, izstrādājot Kultūras fonda likumu,

paredzēja īpašu kontroles aparātu.

Likuma 8. § nosaka: ja sumas izsniegtas_juridiskām per-

sonām, tad pēdējās stāda priekšā Domei norēķinus par sa-



ņemto sumu izlietošanu. Norēķināšanās kārtību un kontroles

kompetences uz šā pamata paredzētas Domes pieņemtos prin-
cipiālos lēmumos, atzinumos, instrukcijās. Tā 1922. 11. februārī

Dome nolemj pabalstus ārzemju ceļojumiem izsniegt tikai

ar noteikumu, 1) ka personām, kam pabalsts piešķirts zi-

nātniskiem nolūkiem, atgriežoties atpakaļ, jādod Domei

pārskats par savu darbību un ieguvumiem, 2) ka perso-

nām, kuru nolūks papildināties mākslā un technikā, jāno-
dod viņu pirmais darbs Kf. Domei.

30. maijā 1923. Dome pieņēma sekošas vispārīgas instruk-

cijas par norēķināšanās kārtību:

1) Par visām Kultūras fonda Domes izsniegtām sumām saņēmējiem

jādod pārskats par sumu izlietošanu. «

2) Pārskatu sastādīšanas ziņā visi pabalstu saņēmēji sadalās divās

pakāpēs: fiziskās un juridiskās personās.

3) Fiziskas personas, kam izsniegts pabalsts komandējumiem vai zi-

nātniskas resp. mākslinieciskas papildināšanās nolūkā, iesniedz

Kultūras fonda Domei vienīgi pārskatu par ceļojumā iegūtiem

novērojumiem. Šim pārskatam pilnīgi jāapgaismo ceļojuma

gaita uh zinātnes vai mākslas laukā iegūtie panākumi.

4) Fiziskas personas, kam pabalsts izsniegts kā stipendijas, dod īsu

pārskatu par savu mācību gaitu, pieliekot mācības iestādes ap-

liecinājumu.

5) Juridiskas personas: biedrības, skolas, teātri, izdevniecības un

taml. norēķināšanās skaidrības dēļ ieskaita pabalstu speciālos

kontos savās grāmatās. Suma izlietojama tikai mērķiem, ku-

riem pabalsti piešķirti.

6) Pēc pabalsta izlietošanas jānosūta izvilkums no 5. pantā mi-

nētā konta Kultūras fonda kontroles komisijai.

7) Griežoties pēc jauna pabalsta jāiesūta ari norēķins resp. pār-

skats par agrāk izsniegtiem pabalstiem.

8) Bez kontroles komisijas atsauksmes par agrāk izsniegtā pabalsta

lietderīgu izlietošanu mazā dome nevar apspriest jaunu sumu

izsniegšanu.

9) Kontroles komisijai ir tiesības izdarīt pēkšņu pārbaudījumu par

pabalstu izlietošanas pareizību, kā ari pieprasīt paskaidrojumus.

10) Pabalstu izsniedzot Kultūras fonda Dome norāda uz norēķinā-
šanās kārtību.

11) Visi ziņojumi un pārskati adresējami: Rīgā, Nikolaja ielā 36-a,

Kultūras fonda Domes kontroles komisijai.

Kontroles komisiju Dome ievēl uz trim gadiem triju locekļu
sastāvā. Bet tā kā Kultūras fonda līdzekļi stāv ārpus valsts

17
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budžeta un to izlietošana nav padota valsts kontrolei, tad šai

kontroles komisijai dotas plašākas pilnvaras. Viņas uzdevums

ne tikai skatīt cauri iesniegtos norēķinus, bet ari dot savus at-

zinumus par pabalstu vajadzību, pabalstīto pasākumu darbību,

patiesajiem apstākļiem.
Kultūras fonda inspektoram, saskaņā ar kontroles pamatno-

teikumiem uzdots: pārbaudīt norēķinus par izsniegto pabalstu

izlietošanu, ievākt izziņu par pabalsta pieprasījumā minētās

lietas patiesajiem apstākļiem, izdarīt revizijas sakarā ar pie-
spriestiem vai piespriežamiem pabalstiem, sekot pabalstu liet-

derīgai izlietošanai, kā ari pārbaudīt katrā laikā pabalsta pie-

prasītājas vai saņēmējas organizācijas darbību. Tādā kārtā

ievāktās ziņas un pārbaudes rezultāti sastāda pārskatu kontro-

les komisijai jm Domei par izspriesto sumu likteni. Par jauna-
jiem iesniegumiem vispirms inspektors dod atsauksmi, vai pret
to apspriešanu nebūtu iebildumu no kontroles puses. Organi-
zācijai vai personai, kas kontroles prasību nebūtu nokārtojusi,
nevar tikt piespriests jauns pabalsts. Kontrolei dota tiesība,

apturēt iesnieguma tālākvirzīšanu vai piespriestās sumas iz-

sniegšanu, kad pasākumā konstatēta rīcība, kas nesaskan ar

Kf. prasībām. 1925. gada 18. marta sēdē inspektors Domei jau

sniedza pirmo pārskatu par izdarītām revizijām sumu izlieto-

šanā un novērojumiem, kā darbojas Kf. bibliotēkas, tāpat par
ienākušo norēķinu materiālu.

Pēc kontroles noteikumiem, pieņemtiem Kf. Domes 1926.

gada 31. maija sēdē, pabalsti izlietojami tikai tām vajadzībām,
kādām attiecīgā suma piespriesta. Juridiskām personām sa-

ņemtā suma jāieved grāmatās un pēc izlietošanas jāiesniedz
Kf. kontroles komisijai norēķins izraksta veidā no grāmatām

vai apstiprinātos kvīšu norakstos. Tie pasākumi, kam Kul-
tūras fonda budžetā paredzēta gada suma, norēķinus sniedz

par katru saņemto asignējumu vai zināmu laiku. Par sumu pa-

reizu izlietošanu, kas nodotas kādas iestādes vai organizācijas
rīcībā izsniegšanai trešām personām, atbildību nes šī starp-
instance (piem. Izglītības ministrija par pabalstiem skolām,

augstskola par studentu stipendijām, centrālās organizācijas

par savām nodaļām izsniegtām sumām etc), iesniedzot Kf-am

kvitējumu sarakstus līdz ar pārskatiem par naudas izlietošanu.

Attiecībā uz pabalstiem grāmatu izdošanai, pastāv 28. maijā

1925. pieņemtais noteikums, ka autoram un izdevniecībai kada

darba izdošanai izsniegtais pabalsts atlīdzināms tūlit pēc grā-

matas iznākšanas ar tādu eksemplāru skaitu, kuru vērtība pec

tirgus cenām līdzinājās izsniegtai pabalsta sumai. Saņemot šo

ekvivalentu, Kf. izsniegto pabalstu uzskata par norēķinātu, bet

ja darbs divu gadu laikā neiznāk, piespriesto pabalstu pieprasa
atmaksāt atpakaļ Kf. depozitā. lerīkotām bibliotēkām un lasī-
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tavām jāiesniedz darbības gada pārskati saskaņa ar šo biblio-

tēku noteikumiem. Fiziskas personas, kam pabalsts piespriests

kāda darba sekmēšanai, zinātniskiem pētījumiem, komandēju-

miem vai ārzemju ceļojumiem, nodod pārskatus par darbības

ilgumu un rezultātiem. Ar sevišķu noteikumu piespriestiem

pabalstiem Kf. dod īpašus norādījumus par sumas izlietošanu

vai norēķināšanos. Visu šo noteikumu kartībai nav padotas

vienīgi sumas, izsniegtas prēmiju un atzinības balvu veida. Pa-

balstus, kas izlietoti nelietderīgi, nepareizi, tāpat noteikta laika

neizlietotās sumas, pēc kontroles atzinuma Kf. pieprasa iemak-

sāt atpakaļ savā depozītā.

Lietpratēju komisijas.

1. Tautas bibliotēku ierīcībā:

a) Technisko darbu vadītāja Valsts bibliotēka.

b) Kataloga komisija, apstiprināta 11.11. 22.: L. U. prof. M. Bī-

manis, doc. P. Dāle (līdz 26. IV. 1926.), Dr. mcd. J. Alksnis

(līdz 26. IV. 1926.), rakstnieki: K. Skalbe, Aspazija, Art. Bēr-

ziņš, skolotāji: V. Zālītis, K. Dēķens, bibliotekārs E. Runcis,

agronoms E. Laursons (līdz 4. V. 1925.), grāmatizdevējs A.

Gulbis un kooperatori T. Līventāls un V. Šiliņš. Papildām
30. IV. 24. apstiprināti: A. Švābe, R. Egle, J. Misiņš, K. F. Do-

mes pārstāvis K. Eliass, no 4. V. 25. agr. Munkevičs, doc. J.

Vārsbergs, Latg. pārstāvis St. Jaudzems. Sākot ar 1927./28. b.

gadu kataloga komisija — Mazā dome.

c) Bibl. izdalīšanas komisija: Izgl. m-jas Bibliotēku padome:
T. Līventāls, R. Egle, prof. E. Lejnieks, M. Stumbergs, J. Mi-

siņš, A. Ķēniņš, A. Kuršinskis.

2. Pamatskolu bibliotēku ierīcībā:

a) Technisku darbuvadītāja Skolu virsvalde (resp. departaments).

b) Kataloga komisija:

2 pārst. no Izgl. m-jas,

4
„ „ skolotāju organizācijām;

vēlāk:

2 pārst. no Izgl. m-jas,

pārstāvji no skolotāju organiz.,

Izgl. min. biedrs kā Latg. pārst. (vēl. Sk. dep-ta viee-

direkt.),

1 pārst. no Bibl. padomes,
1

„ „
Mazās domes;

«c) Bibl. izdal. kom.:

Izgl. minislrija; vēlāk 2 pārst. no Izgl. m-jas un attic-



20

cīgie apr. pamatskolu inspektori. 1926./27. b. g. komi-

sija papildināta ar pārst. no Mazās domes.

3. Vidusskolu bibliotēku ierīcībā:

Kataloga un izdalīšanas komisija:

2 pārst. no Izgl. m-jas un

2
„ „

Vidusskolu skolotāju organizācijām;
vēlāk komisija papildināta ar pārst. no Mazās domes.

4. Pabalstu sadalīšanā skolām:

a) pamatskolām:

2 pārst. no Izgl. m-jas, un

2
„ „ Izpost, apgabalu kongresa padomes;

vēlāk: 2 pārst. no Izgl. m-jas,
1 pārst. no Izpost, apgabalu kongresa padomes,

Izgl. min. biedrs Latgales lietās, un

attiecīgie apr. skolu inspektori.

1925./26. b. g. pārstāvis no Izpost, apgabalu kongresa padomes
atkrīt un komisija papildināta ar pārstāvi no Mazās domes;

kā Latgales pārstāvis Skolu dep-ta vicedirektors.

b) vidusskolām:

Izgl. min. biedrs,

Skolu virsvaldes direktors,

Vidusskolu direktors un

Arodskolu direktors.

Vēlāk Izgl. min. biedra vietā Latgales lietās — Skolu dep-ta
vicedirektors.

5. Ārpusskolas izglītībā:

Mazā dome.

6. Pabalstu piespriešanā Rīgas teātriem:

Mazā dome, vēlāk Skatuves mākslas padome pie Izgl. mini-

strijas.

7. Pab. piespriešanā provinces teātriem:

Mazā dome ar pārstāvjiem no provinču teātru konferences (J.

Vedējs, J. Kļava), vēlāk

Skatuves mākslas padome pie Izgl. m-jas, no 1927. g. Mazā dome

ar 2 pārst. no Provinču teātru konferences (J. Vedējs, J. Kļava)*

8. Pab. piespriešanā kulturālām b-bām pilsētās un uz laukiem:

Mazā dome.

9. Zinātņu biedrībām:

Latv. Universitātes padome.
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10. Prēmiju piespriešana zinātniskam grāmatām:

Latv. Universitātes padome.

11. Prēmiju piespriešanā beletristikai un publicistikai:

1 pārst. no Izgl. mn. — T. Zeiferts,

1
„ „

L. U. filol.-filoz. fak.,

1 „ „ L. rakstn. un žurn. arodb-bas un

Kf. Mazās domes pārstāvis.

12. Prēmiju piespriešanā skaņu mākslas darbiem:

Mūzikas padome pie Izgl. m-jas, vēlāk

1 pārst. no Izgl. m-jas,

2
„ „ Latv. konservatorijas,

1
„ „

Nac. operas,

1
„ „

Skaņražu kopas,

1
„ „

Latv. muziķu b-bas,

1
„ „

Mazās domes.

13. Prēmiju piespriešanā glezn. un tēln. darbiem:

Tēlojošo mākslu padome pie Izgl. m-jas; vēlāk

. 1 pārst. no Izgl. m-jas,
2

„ „
Latv. mākslas akadēmijas,

1
„ „ Valsts mākslas muzeja,

1
„ „

Rīgas pils. mākslas muzeja,
1

„ „
Kult. fonda Domes.

14. Grāmatu izdošanā:

Zinātniskiem darbiem L. U. padome, beletristikā prēmiju komi-

sija (11), Mazā Dome ar pieaicinātiem atsevišķiem lietpratējiem.
Autorativas atsauksmes par iesniegtiem manuskriptiem bieži de-

vuši: prof. Endzelīns, T .Zeiferts, prof. P. Šmits, arodsk. direkt.

J. Zubāns, doc. J. Bērziņš v. c.

15. Muzikaliju izdošanā:

Prēmiju komisija (12).

16. Skaņu mākslinieku stipendijām:

Prēmiju komisija (12), papildināta ar 1 pārst. no Latv. operas

zolo dziedātāju b-bas.

17. Zinātnieku stipendijām:

Latv. Universitātes padome.

18. Tēlojošo mākslinieku stipendijām:

Prēmiju komisija (13).

19. Rakstnieku stipendijām:

Prēmiju komisija (11).



20. Paidagogu stipendijām.'

Izgl. ministrija ,vēlāk komisija, kurā ieiet:

Skolu dep-ta direktors,

Vidusskolu

Arodskolu
„

Tautskolu „

Mazās domes pārstāvis.

21. Aktieru stipendijām:

Mazā dome, vēlāk Skatuves mākslas padome pie Izglītības m-jas
ar Mazās domes pārstāvi.

22. Studējošo stipendijām:

Latv. Universitātes padome.

Latg. stud. stipendijām — Latg. studējošo stipendiju komisija

sastāvoša no Domes apstiprin. Latgales darbiniekiem.

23. Pieminām:

Mazā dome.

24. Archiou pētīšanā:
3 pārst. no L. U. filol. un filos. fak.,

1
„ „

Valsts arehiva,

1
„ „

Rīgas pils. arehiva,

1
„ „

Latv. vēstures pētīšanas b-bas,

1
„ „

Latv. senatnes pētīšanas b-bas,

1
„ „

Mazās domes,

1
„ „ Latgales.

25. Pab. fiziskai audzināšanai un sportam:

Agrāk 2 pārst. no Izgl. ministrijas,

2 pārst. no sporta organizācijām un

1
„ „

fiz. audz. institūta.

Vēlāk Fiz. audz. institūta pārstāvis atkrīt.

26. Lauksaimnieku un strādnieku ārz. ceļ-iem:

1 pārst. no Zemk. min. lauksaimniecības pārvaldes,

1
„ „

Latgales lauks, b-bu un org. savienības,

1
„ „

Laukstrādnieku organizācijām,

1
„ „

Latv. lauks, centralb-bas,

1
„ „ Jaunsaimnieku organizācijām,

1
„ „

Mazās domes.

1928./29. b. g. komisija papildināta ar 1 pārstāvi no Latv.

arodb-bu centralbiroja.

22
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2. Līdzekļu apgrozība 1920—28.

Kulturas fonda ienākumi.

Budžeta gads No dzelzceļiem No alkoh. dzgr. Izd. grāmatām Daž. iemaksām

1920./21. 26.960,— — — —

1921./22. 308.928.92
— 2,01

1922./23. 505.908,31 —

1923./24. 684.184,05 200.000 — —

1924./25. 754.601,56 200.000 2.352,58 1,38

1925./26. 832.431,09 200.000 2.657,42 —

1926./27. 865.011,69 200.000 3.542,08

1927./28. 819.170,23 400.000 — —

Kopā 4.797.195,85 1.200.000 8.552,08 3,39

Pavisam kopā ienākumi Ls 6.005.751,32.

Piespriesto pabalstu kopsumas pa budžeta gadiem.
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Piespriesto pabalstu sumas

1920./23.

Ls

1. Tautas bibliotēkām 209.180

2. Pamatskolu
„

—

3. Vidus- un arodskolu bibliotēkām —

4. Pamatskolu pabalsti 28.700

5. Vidus- un-arodskolu pabalsti

6. Ārpusskolas izglītība 89.880

7. Fiziskā audzināšana 2.000

8. Stipendijas zinātnisku augstskolu audzēkņiem
. . .

35.000

9. Stipendijas Latgales studējošiem

10. Stipendijas skaņu mākslas augstskolu audzēkņiem .

1.000

11. Stipend. tēlojošo mākslu augstskolu audzēkņiem
.

. .
2.000

12. Teātriem provincēs

13. Liepājas operai 66.774

14. Ceļojošam teātrim

15. Teātriem Rīgā 35.000

16. Dailes teātrim

17. Zinātņu b-bām 1.100

18. Kult. b-bām Rīgā 4.000

19. Kult. b-bām provincēs 84.300

20. Prēmijas zinātn. grāmatām —

21. Prēmijas beletristikai un publicistikai —

22. Prēmijas skaņu mākslas ražojumiem —
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pa nozarēm un gadiem.

1923.'24. 1924./25. 1925.'25. 1926. 27. 1927./28.

Ls Ls Ls Ls Ls

100.000 30.000 100.000 75.000 65.000

10.000 5.000 — —

80.000 80.000 50.000 40.000 40.000

2.100 — — — —

10.000 10.000 15.000 20.000

60.000 80.000 70.000 50.000 56.000

16.800 7.150 1.000
—

20.000 24.000

— — 3.450 4.000

61.400 80.000 80.000 103.000 125.000

19.580 23.800 12.000 29.878 13.080

8.000 10.000 15.000 8.000

60.000 60.000 70.000 70.000 70.000

_ 8.000 — 1.000 —

12.000 18.000 25.000 25.000

4.000 4.000 5.000 5.000 5.000

4.000 4.000 5.000 5.000 5.000

50.000 60.000 60.000 65.011,85

62.000 35.000 30.000 20.000 30.000

4.000 —

10.000 12.000 15.000 15.000

20.000 27.000 30.000 6.000 13.000

2.000 —
5.000 1.600 5.000

24.000 25.000

10.000 6.500 10.000 10.000 10.000

— 500 — —

9.500 10.000 10.000 10.000 7.000

1.700
,

800 — 1.000 —

111.100 100.000 130.000 140.000 164.216,30

7.880 25.900 2.200 3.500

3.000 3.000 4.000 3.000 3.000

2.000 2.000 3.000 3.000 4.000

2.000 2.000 1.500 3.000 3.000
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1920 123.

Ls

23. Prēmijas tēlojošo mākslu ražojumiem

24. žurnālu abonēšana bibliotēkām —

25. Grāmatu izdošana 150.300

26. Muzikalijām 7.500

27. Latvijas pētīšana 10.720

28. Archivu pētīšana Latvijas lietās —

29. Stipendijas ārz. ceļojumiem L. U. zinātniekiem . . . 41.740-

-30. Stipendijas ārz. ceļojum. ārpus L. U. stāvošiem zinātn. j
ļ

31. Pabalsti māksliniekiem un rakstniekiem 60.1805

32. Ārzemju stipendijas paidagogiem 24.600

33. Ārzemju ceļojumi lauksaimniekiem un strādniekiem

34. Piemiņām, jubilejām .
.
. .' 15.900

35. Pretalkohola kust. veicināšanai
,

5.000

36. Nacionālai operai —

37. Kanclejas un kontroles izdevumi 2.340-

-38. Rezerves fonds1) • —

Kopā .
.

. 875.214

Grozījumi Kf. satversmē, ar kuriem Domes sastāvs papla-
šināts divus lāgus, tāpat pastāvīgas maiņas ienākumos un vaja-
dzībās, nevarēja palikt bez iespaida uz pašas iestādes darbību.

Tomēr visā visumā Kf. sekmējis tos uzdevumus, kādiem tas

domāts, arvien paplašinot savu programu. Pašā sākumā lī-

dzekļu izdalīšanai vairāk sporādisks raksturs; ne visai lieli ari

*) Sumas šeit pārskatā sadalītas papildām pa attiecīgiem budžeta

posteņiem (apakšā) saskaņā ar piespriedumiem.
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1923./24. 1924. 125. 1925/26. 1926/27. 1927./28.

Ls Ls Ls Ls Ls

2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

—
77.700 60.906

51.300 110.000 141.580,80 105.000 120.094

7.050 1.000 1.930 1.000

— 15.000 12.900 3.000 5.000

2.000 — 1.000
— —

10.360 10.000 10.000 12.000 12.000

— 1.500 1.300 1.000

— — — 10.000 10.000

29.840 31.800 22.000 10.000 10.000

2.500 4.000 500 1.000 —

10.000 5.000 5.000

— 1.000 4.500 4.550

20.800 34.200 35.000 15.000 16.000

4.200 9.750 1.350 9.400 5.300

10.000 6.000 6.000 6.000 5.000

— 750 2,000 — —

— — — -r- 15.000

6.000 16.000 10.000 10.000 10.000

5.100 — — 1.000 —

4.700 11.000 5.000 5.000

— — — — 100.000

5.100 9.000 10.000 14.000 14.000

(84.910) (88.150) (22.850) (59.278) (37.430)

822.010 948.650 1.001.830,80 1.036.978 1.205.658,15

saņemtie ienākumi. Pēc tā laika valdošā ieskata par Kultūras

fonda uzdevumiem, pabalstu sadalīšanā galvenām kārtām tika

ievērotas redzamākās kultūras biedrības Rīgā, mākslas iestā-

des, bet ļoti aprobežotā mērā dažādas lauku organizācijas, no

kurām ari pirmā laikā vēl nebija pieprasījumu. Lielu pretim-
nākšanu atrada zinātnieki, rakstnieki, mākslinieki, kuriem šad

tad izsniedza ārzemju stipendijām pa 1500 ls. No lielākiem pa-

balstītiem pasākumiem grāmatniecības laukā minama latviešu

rakstnieku darbu sērijas izdošana vācu valodā un K. Mūlen-
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Pabalsti pa nozarēm.
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bacha vārdnīcas manuskripta iegūšana, reizē paredzot sumas

ari šā manuskripta sagatavošanai izdošanai. Tas jau bij uz-

ņēmums, pašas Domes ievadīts, ilgākam laikam. Klāt vēl nāca

ari daži citi pasākumi. Tā 1922. gada 14. janvāra sēdē at-

zīts, ka izglītības ministrim dodami līdzekli, lai tuvākā nākotnē

varētu sūtīt uz ārzemēm kādus 12 paidagogus iepazīties ar

Piespriesto pabalstu kopsumas pa nozarēm un

budžetagadiem.

praktiskām un teorētiskām paidagoģijas metodēm, ar arodu un

defektivo bērnu patversmēm. Tāpat principā atzina bibliotēku

darbinieku, rakstnieku un grāmatnieku ierosinājumu, ka pa

visu Latviju nodibināms bibliotēku tīkls; ka pabalstāmi zināt-

niski un techniski darbi, rakstniecības klasiķu izdevumi lat-

viešu valodā. Kulturālās dzīves izveidošana, galvenām kārtām

atbalstot ārpusskolas izglītību, sākot ar 1923. gadu ievirzās jau

diezgan noteiktās sliedēs.

Budžeta iedalījumā, uzstādītā 1923./24. gadam, pabalsti pa-
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redzēti: 1. Tautas bibliotēku ierīcībai 100.000 ls; 2. skolām: a)

b-ku ierīcībai 60.000 ls, b) izpostīto apgabalu skolām mācības

līdzekļiem un trūcīgiem skolēniem 60.000 ls; 3. ārpusskolas iz-

glītībai 20.000 ls; 4. stipendijām: a) zinātnisko augstskolu au-

dzēkņiem 50.000 ls; b) skaņu mākslas augstskolu audzēkņiem
4000 ls, c) tēlojošās mākslas augstsk. audzēkņiem 4000 ls;
5. teātriem: a) provincēs 30.000 ls, b) Rīgā 10.000 ls; 6. biedrī-

bām: a) zinātņu 10.000 ls, b) fiziskas audzināšanas un sporta
4000 ls£c) kulturveicināšanai Rīgā 4000 ls, d) kulturālām b-bām

provincē 100.000 ls, c) pretalkoholiskas kustības veicināšanai
6000 ls; 7. prēmijām: a) skolu grāmatām 2000 ls, b) zinātniskām

3000 ls, c) beletristikai 2000 ls, d) skaņu mākslas darbiem

2000 ls, c) gleznotāju un tēlnieku darbiem 2000 ls; 8. grāmatu
izdošanai un manuskriptu iegūšanai 40.000 ls; 9. tautas gara

mantu un kultūras vērtību vākšanai 10.000 ls; 10. komandēju-
miem uz ārzemēm: a) zinātniekiem 20.000 ls, b) māksliniekiem

3500 ls, c) paidagogiem 10.000 ls; 11. piemiņām un tautas varoņu

godināšanai 6000 ls; 12. kontroles un kanclejas vajadzībām

60001s; 13. rezerves fondā 20.000 ls. Pavisam 600.000 ls (kurā
suma neietilpst tad vel neiemaksātas 3% nodevas no alkohola).

Salīdzinot šo iedalījumu ar turpmāko gadu budžetiem, no-

vērojamas dažas diezgan raksturīgas maiņas sumu apmēros.

Pakāpeniski pieaug sumas ārpusskolas izglītībai, studentu sti-

pendijām, teātriem, kulturālām b-bām provincēs, grāmatu iz-

došanai. Turpretīm samazinās asignējumi bibliotēku ierīcībai,

muzikaliju izdošanai, stipendijas zinātniekiem, paidagogiem,

rakstniekiem un māksliniekiem. Jūtami svārstās sumas fizi-

skai audzināšanai un pretalkohola kustībai. Pēdējos gados

klāt nākuši jauni nosteņi: žurnālu abonēšana, archivu pētīšana,
pabalsts nacionālai operai, pabalsti lauksaimniekiem un strād-

niekiem ārzemju ceļojumiem. Tāpat no kopīgām attiecīgo po-

steņu sumām atsevišķi izdalās vidus- un arodskolu pabalsti,

stipendijas Latgales studējošiem, Liepājas operai (agr. kopā ar

provinču teātriem), Dailes teātrim (agr. kopā ar Rīgas teātriem),
stipendijas ārpus Universitātes stāvošiem zinātniekiem. No

vienas puses, šīs maiņas stāv sakarā ar tiešajām vajadzībām

pašos pasākumos, no otrās — norāda uz Kf. Domes principiālo
viedokli. Tā piem., uzstādot 1926.127. gada budžetu, Dome

atzina par strīpojamu fizisko audzināšanu, kā neietilpstošu Kf.

programā; nākošā gadā postenis atjaunots, bet ar nelielu sumu.

Gandrīz uz pusi, sākot ar 1926./27. b. g. samazinātas ārzemju

stipendiju sumas zinātniekiem, rakstniekiem un māksliniekiem,

kautgan taisni šinī nozarē prasību skaits tanī pašā laikā bij du-

bultojies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Dažos budžeta posteņos ietilpst pasākumi, kuriem jau gada
.sākumā no svara zināt, ar kādu pabalsta sumu tie varētu rē-
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ķināties. Šo sīkāko iedalījumu Dome paredz savos protokolos.
Vispusīgākais šinī ziņā pabalstu postenis ārpusskolas izglītībai.
Tanī ietilpst un budžetu pieņemot tiek nolikti gada pabalsti
centrālām kulturālām organizācijām, tautas augstskolām, tau-

tas konservatorijām v. c. privātām mācības iestādēm, muze-

jiem, teātriem, studijām, simf. orķestriem, plašākiem kursiem,
Universitātes institūtu speciālām vajadzībām. Šī kārtība

zināmā mērā attiecināma ari uz zinātņu biedrībām, kulturālām

biedrībām Rīgā, fiziskās audzināšanas lielākām organizācijām,

svarīgākiem Latvijas un archivu pētīšanas pasākumiem.

Pabalstu kopsumas pa nozarēm procentos.

Organizācijas, iestādes un personas pie Kultūras fonda

griežas ar visdažādākām prasībām. Nenorobežodamies tikai

ar tādu pasākumu pabalstīšanu, kam acīmredzama paliekoša
un svarīga nozīme, Kf. visu laiku ieturējis loti vispusīgu pretim-
nākšanu. Sevišķi kas zīmējas uz vispārkulturalām organizā-

cijām, kuru Latvijā skaitās ap 3000; laba daļa no tām atbalstī-

tas ne tikai viņu konkrētos pasākumos, bet doti līdzekli ari vis-

pārīgai kulturālai darbībai, labāk sakot — pastāvēšanai. Bie-
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drībām piekritusi liela loma mūsu sadzīves veidošanā. īpaši
senāk, kad skolas bij vāciskas vai krieviskas, deva tikai zinā-

šanas un nodrošināja stāvokli, — ārpusskolas izglītība, pie-
kopta dažādos sabiedriskos pasākumos, audzēja nacionālo kul-

tūru, apmierināja garīgās prasības. Latviešu inteliģence, visi

redzamākie censoņi galveno ierosmi smēlušies no grāmatām,
avīžniecības, izrīkojumiem, kas attīstījās uz biedrošanās pa-

matiem. Tālāk šie paši avoti par sabiedrisku spēku pārvērta
vadošās inteliģences idejiskos centienus, briedēja tautas apziņu
topošai neatkarībai. Tagad, kur mūsu kulturālās dzīves gal-
venā vadība pārgājusi valsts iestāžu rokās, ārpusskolas izglī-
tības lieta nav vairs kautkas separāts, tomēr tā gājusi plašumā,
organizāciju tīkls pieaudzis. Visur, kur valsts un pašvaldības
iestāžu darbība neiesniedzas, vietā stājas sabiedriskā rosme.

Pilsētās viņas produktivitāte vairāk izpaužas speciālu uzdevu-

mu sekmēšanā, uz laukiem šauros un nomaļos apstākļos — vis-

pārīga līmeņa pacelšanā.

Pašdarbība ir viens no svarīgākiem priekšnoteikumiem Kf.

pabalsta dabūšanai. Tas zīmējas tiklab uz organizāciju, kā ari

individuāliem pasākumiem, kautgan ne viscaur to izdevies

konsekventi izvest, rēķinoties ar dažādiem blakus apstākļiem.
Kas attiecas uz pašdarbību, tad intensivāka tā novērojama

pilsētās, īpaši zināiņu, mākslas un dažādu arodu biedrībās, ka-

mēr uz laukiem vietām sabiedriskā kultūra pagrimusi vien-

kārši aiz tā iemesla, ka trūkst pašaizliedzīgu darbinieku. Ag-
rāk uz laukiem sabiedriskās rosmes vadošā iniciative piederēja
skolotājiem un studiju jaunatnei. Tagad turpretim šis kontin-

gents visā visumā pasivāks un politiski neitrālākās organizāci-
jās dzīvāku līdzdalību izrāda lauksaimnieki un laukstrādnieki.

Bet kur dzīvāka šī rosme, tur ari Kf-dam vieglāks uzdevums.

Tālāk, lai kautcik ieturētu šķirojošo viedokli, savu darbī-

bas plānu nospraužot budžeta realizēšanai, Kf. Dome pieņem

principiālus lēmumus, attiecināmus uz iesniegumiem. Starp
šiem vispārīgiem principiālajiem atzinumiem, kas piemērots

visā Kf. pastāvēšanas laikā un vēl īpaši pasvītrots 1925. gada
marta sēdē, minams lēmums,

ka ar Kultūras fonda līdzekļiem nav pabalstāmas organizā-

cijas, kas piekopj politiskus mērķus un kam politiski uz-

devumi.

Saskaņā ar to lekšlietu ministrijā reģistrētas politiskas or-

ganizacijas Kf. naudas pabalstu nesaņem. Tas pats attiecināms

uz konfesionālām vienībām.

Pilsētu kulturālām organizācijām un iestādēm pabalsti vis-

vairāk piespriesti noteiktiem pasākumiem; tāpat individuālām

personām. Lai gan kulturālā darbība visvairāk koncentrējas
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Rīgā, Kultūras fonda līdzekļu lielākā daļa tomēr aizplūst lau-

kiem: tiešā veidā ap 40%, bet ieskaitot sumas, kas nāk par labu

lauku vajadzībām — apm. 60—70%. Šo paaugstinājumu dod

sīkāks piespriesto pabalstu grupējums, pēc kura dala no stu-

dentu stipendijām, centrālām organizācijām, mācības iestādēm

un tamlīdzīgām vajadzībām iesniegtām sumām ieskaitāma par
labu laukiem. Salīdzinot biedrības vien, iznāk, ka Rīgas or-

ganizācijas saņem 12,6%, provinces — 87,4% no visas kop-
sumas kulturālām organizācijām. Piespriedumu pārskati un

kopsumas šinī ziņā dod loti interesantu samēra ainu, kādu Kul-
tūras fondam gadu no gada diktējušas tiešās vajadzības.

Pabalsti kulturalām bie-

drībām provincē un Rīgā.

Tāpat tiešā vajadzība no-

teikusi pabalstu virzienu pa ap-

vidiem. Visvairāk līdzekļu sa-

ņēmusi Vidzemes un Kurzemes

vidiena, līnijā no Gulbenes pār

Piebalgu, Vestienu, Skrīve-

riem, Ikšķili, tāpat Valmieru,

Cēsīm, Siguldu, tālāk pār Rīgu,

Jelgavu un visu Zemgali, Sal-

du un Liepāju. Latgalē —

Daugavpils apriņķa dienvid-

rietumu dala un Rēzeknes ap-

riņķis (sk. karti pārskata bei-

gās). Pabalstu sabiezinājums

šajos apvidos izskaidrojas pa

daļai ar kara postījumiem, bet

galvenām kārtām ar kulturālo

organizāciju rosmi, sevišķi tau-

tas namu celšanā. Dažos no-

maļu un pierobežu apgabalos,
tāpat citās no satiksmes attā-

lākās vietās, sevišķi Latgalē, līdz šim nav vēl iesniedzies Kf.

atbalsts vienkārši aiz tā iemesla, ka trūkst sabiedrisku vienību,
kas darbotos. Ar to ari izskaidrojas, ka dažas pašvaldības ro-

bežās nav pat Kf. bibliotēkas, jo nav, kas to pieprasītu un va-

dītu. Šā trūkuma nevar novērst vairākkārt paceltā prasība,
lai piem. Latgalei Kf. budžetos paredzētu attiecīgu % dalu no

visiem Kf. līdzekļiem. Dzīvē izlīdzinošo samēru Dome cenšas

panākt, pie pabalstu sadalīšanas arvien vērā ņemot sevišķos

apstākļus, kādos organizācijām nākas darboties. Tādā kārtā

par izpildītu uzskatāms 1925. gada martā pieņemtais atzinums

(pārejas formula), ka pie pabalstu sadalīšanas un piespriešanas

jāraugās uz to, lai pēc iespējas plašāk tiktu ievērotas strād-

nieku, minoritatu un Latgales kulturālo organizāciju prasības.
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Tieša veida Latgale un latgalieši pārskata laika saņē-

muši:

Budž. gads. Lauku b-bām. Centr.organiz. Kopā:

1920/23. Ls 13.000 51.530

1923/24. „ 28.500 48.688

1924/25. „
29.670 40.420

1925/26. „
18.500 50.600

1926/27. „
31.360 59.200

1927/28. „
26.900 67.766,30 466.134,30

Pamatskolām. Vidusskolām. Stud. stip-jām.

1920/23. Ls — 2.900 8.750

1923/24.
„

2.712 6.120 10.000

1924/25. „
16.050 1.100 12.000

1925/26. „
15.900 2.500 18.000

1926/27. „
18.163 7.214 25.000

1927/28. „
21.117 7.754 25.000 200.280 —

Pabalstus personām: zinātniekiem
- . . . . 6.500

rakstniekiem 1.500

māksliniekiem
....

2.300

paidagogiem 1.600

lauksaimniekiem . . .
2.500 14.400,—

Tautas bibliotēkas —88 kompl. par .... 76.545,04

Vidus- un arodsk. b-kas
—

17 kompl. par . . 9.052,96

Pamatskolu b-kas
—

447 I. v. 11. pak. par . 117.337,50

200 b-kas latg. izlok-

snē par ....
6.000,—

50 minoritatu b-kas

par 3.000— 211.935,50

Žurnāliem un lasītavām: pamatskolām 1925—

27. g. par .... 10,457,38

Vidus- v. arodsk.

1926—27. g. . .
. 1.487,48

tautas b-kām 1925—

27. g 17.417— 29.361,86

922.111,66

Mazākuma tautības pārskata laikā no Kf-da tiešā veidā

saņēmušas:

Budž. gads. Centr. organiz. Lauku b-bām.

uniest.

1920/23. Ls 12.600

1923/24. „
10.000 —
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Budi. gads. Centr. organiz. Lauku b-bam. Kopa:

1924/25. „
25.300 600

1925/26. „
16.600 —

1926/27. „
22.000 2.600

1927/28. „
32.844 4.000 126.544—

Pamatskolām. Vidus- un arodsk.

1926/27. Ls 11.396 4.558

1927/28. „
12.763 5.470 34.187,—

Bibliotēkas pamatskolām — 100 komplekti par Ls 6.000,—

Vidus- un arodskolām — 9
„ „ „ 5.294,07 11.294,07

Pabalsti personām —
zinātniekiem

. .
.

.
Ls 41.700,—

paidagogiem .... „ 1.900,—

rakstniekiem
.... „

1.300,—

māksliniekiem . .
. „

960— 45.860,—

217.885,07

Pie kam pabalstus savu pamata, vidus- un arodskolu vajadzī-
bām sākot ar 1926. gadu minoritātes (vācieši, krievi, žīdi, balt-

krievi, poļi) saņem procentuālā normā pēc iedzīvotāju skaita.

Daudzpusīgās tiešās vajadzības tā tad Kf-da līdzekļus
caurcaurim ievirzījušas tādā gultnē, ka tie sasniedz visplašākās
sabiedrības aprindas. Kultūras jēdziens šinī ziņā interpretēts

neierobežoti, sākot ar radošo darbu, beidzot ar organizācijām,
kuru mērķi daudzmaz pieskaras garīgās kultūras veicināšanai.

Pat saimnieciskās un techniskās kultūras pasākumi zināmā

mērā atraduši atbalstu, kaut gan satversmē norobežošanās no

tās taisni norādīta, jo uz ko dibinās kārtējā izglītība un ekono-

miskā dzīve, tādām vajadzībām pabalsta avoti meklējami
valsts saimniecības budžetu nozarē.

Dome, kā Saeimas pilnvarota instance ar nelielo darbības

personālu lielā mērā izpildījusi kultūras departamenta uzdevu-

mus, kāds pastāvēja pie Izglītības ministrijas (likvidēts 1921.

gadā). Domes sastāvā reprezentētas dažādas parlamenta gru-

pas, tā tad ari dažādas sabiedriskas šķiras, lai novērstu vien-

pusību un baudītu sabiedrības uzticību. Politiskās intereses un

tendences Domē, kā parlamenta radītā aparātā, neizbēgamas,
tomēr līdzšinējā prakse liecina, ka šis moments neizceļas jū-
tamāk par ieskatu sadursmi izglītības komisijā budžetu sastā-

dot attiecīgiem resoriem. Pārskata laikā Domē sūtīti un dar-

bojušies redzami izglītības un kultūras darbinieki, kam tuvu

stāv mūsu kulturālās dzīves patiesās vajadzības un ražīgs
darbs. Vienpusības- bez tam neitralizē lietpratēju komisijas,
kas pirms izlemšanas dažādo nozaru svarīgākos principiālos



jautājumos dod savus atzinumus. Diemžēl, īpaši ārpusskolas

izglītībā pie mums nav vēl izstrādātas sistēmas, noteikta plāna.
Kf-da uzdevumos un kompetencēs neietilpst, radīt šo sistēmu,

organizēt nozares un pasākumus. Tikai ar savu principiālo
viedokli tas dara iespaidu uz viņu izveidošanos, dodams iespēju

pastāvēt un attīstīties kulturāliem pasākumiem, bet, bez šau-

bām, ražība būtu lielāka, produktīvāka, ja atbalstāmā pašdar-
bības rosme un pati kultūras izveidošana tiktu virzīta pēc no-

teiktākas kultūras politikas.

36
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3. Biblioteku ierīcība.

Latviešu garīgā attīstībā tautas bibliotēkām piekritusi sva-

rīga loma. Jau 19. gs. otrā pusē, reizē ar atmodas kustību, tā-

pat 20. gs. sākumā augtin pieaug grāmatkrājumu skaits, izvei-

dojoties zināmā mērā par tīklu, lai apmierinātu lasītāju pra-

sības. Dažāda tipa biedrības savā kulturālā darbībā arvien ir

piegriezušas nopietnāko vērību bibliotēku ierīkošanai. Satura

un sastāva zinā tās pastāvīgi pieņēmās, kam iespēju deva uz-

plaukstošā grāmatniecība. Tāpat arvien lielāks kļuva lasītāju

kontingents, jo, pateicoties skolām, vairumā gāja lasītpratēju
skaits un no dzimtbūšanas atsvabinājies zemnieks ar lielu kāri

lūkoja skolā mantotās zināšanas papildināt ārpusskolas izglī-
tības ceļā, sniedzoties galvenām kārtām pēc grāmatas. Tādā

kārtā diezgan labvēlīgi veidojās apstākli, kas nepieciešami bi-

bliotēku auglīgam darbam. Lasīšanas biedrību un grāmatkrā-

jumu ierīkošana atrada atbalsi pie centīgākiem ļaudīm, sevišķi
lauku skolotājiem, kuri pa lielākai daļai uzņēmās ari bibliote-

kāra pienākumus. Krišjānis Valdemārs, mūsu pirmais aktivā-

kais bibliotēku lietas veicinātājs un grāmatas propagandētājs,

nebij maldījies uzsvērdams, ka ikkatrā pagastā ar laiku labu

grāmatu krājums atradīs visdzīvāko apgrozību, ja būs pieejams
visiem par brīvu vai par ļoti zemu maksu.

Neraugoties uz materiālām grūtībām, ko nācās pārvarēt
bibliotēkas ierīkojot un uzturot, dažas no tām izauga loti ba-

gātīgas. 80-tos un 90-tos gados agrāk izplatītajām palīdzības,

labdarības, saviesīgām, sadraudzīgām, dziedāšanas v. c. biedrī-

bām klāt nāca lauksaimniecības, zemkopības un citas tamlīdzī-

gas organizācijas. Lai gan tās galvenām kārtām sekmēja saim-

nieciskus mērķus, tomēr ari viņās tiek gādāts par bibliotēkām.

Uz 1894. gada 1. janvāri Vidzemē skaitījās 74, Kurzemē 37,
kopā 111 bibliotēkas. Dažas no tām pagasta pašvaldību ierī-

kotas. Tālākā attīstībā novērojama tendence par labu vispār-

pieejamām bezmaksas bibliotēkām, jo pie biedrībām ierīkotās

nereti bij pieejamas vienīgi biedriem, vai par zināmu maksu.

Protams, ka publisku brīvbiblioteku kustība vairāk atdūrās uz

trūkuma šķēršļiem, kurus vēl vairāk sarežģīja pastiprinātie ad-

ministrācijas noteikumi par bibliotēkas atvēršanu un grāmatu
izvēli. Par bibliotēku stāvokli 20. gs. sākumā ainu sniedz

J. Kriškana 1904. gadā izvestā aptauja. Tā izsūtīta 142 b-kām:

104 biedrību (80%), 22 skolu, 12 pašvaldību (8%), 3 privātām
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un 1 baznīcas b-kai. No 75 iesūtītām atbildēm redzams, ka vis-

vairāk toreiz pastāvošo bibliotēku nodibinātas 1890.—1900. ga-

dos (35), tāpat no 1900.—1903. (23),_n_o kurām jau 60% bez-

maksas b-kas. Sējumu skaits caurmēra uz katru b-ku 453 (no
40—1850 grāmatu), katrai b-kai caurmērā 90 lasītāju un gada
laikā izsniegtas 1232 grāmatas.

Bibliotēku skaitu pēdējos pirmskara gados aiz noteiktas

statistikas trūkuma grūti aprēķināt, bet pēc dažām ziņām pie-

ņemams, ka to būs bijis ap 200; pie dažām pastāvēja ari la-

sītavas. Pēc 1910. gadā izvestās aptaujas, kas izsūtīta 164 bi-

bliotēkām, viena abonenta lasāmība bijusi 11,8 uz laukiem, 12,8

pilsētās; grāmatas apgrozība 0,9—2,5 uz laukiem, pilsētās

0,4—1,5. Lai gan šie skaitli nav nekādi varenie, tomēr liecina

par pastāvīgu pieaugumu un loti iepriecinošu kustību .grāmat-

niecības laukā.

Pasaules karš ne tikai pārtrauca šo pasākumu attīstību,
bet vispār paralizēja bibliotēku darbību un panākumus. Viena

dala bibliotēku tika izvesta uz Krieviju, bet tās, kas palika uz

vietas, krietni paputēja, sevišķi karaspēka kustības apgabalos.
Vācu okupācijas laikā nomāktā garīgajā dzīvē nevarēja domāt

par bibliotēku atjaunošanu vai dibināšanu. Tāpat lielinieku val-

dība šinī ziņā nekā neizdarīja, jo grāmatu nacionalizācija un bi-

bliotēku tīkla ierīkošana no grāmatu fonda palika uz papīra,

pie kam īstenībā vecie grāmatkrājumi ne vienā vietā vien līdz

pat Bermonta dēkas beigām ir tikuši nevīžīgu laužu izvazāti.

Tamdēļ par bibliotēku atjaunošanu varēja sākt domāt tikai pēc

tam, kad Latviju atbrīvoja no karotāju dēkām un dzīve iegrie-

zās mierīgāka darba sliedēs.

Organizācijām pašu spēkiem vien bez valsts līdzekļiem tas

nebij iespējams, tāpēc šo atjaunošanas darbu uzņēmās Kultūras

fonds.

Sākumā bibliotēku un lasītavu vajadzībām Kf. uz organi-
zāciju pieprasījumiem izsniedza nelielus pabalstus naudā. Bet

tā kā sporādiski dotās sumas nevarēja pacelt vispārīgā stā-

vokļa, tad pieņēma plānu par bibliotēku ierīcību plašākos ap-

mēros ar centrā sagatavotiem komplektiem. Reizē ar to da-

žādu biedrību lūgumrakstus, kuros runa par pabalstiem biblio-

tēku dibināšanai vai papildināšanai, sāka atlikt kā izlemjamus
bibliotēku ierīcības kārtībā.

Rakstnieku kooperativs, saziņā ar Latv. rakstnieku un žur-

nālistu arodbiedrību, iesniedza memorandumu Kultūras fonda

Domei, lai ikvienā pagastā un apriņķa pilsētā ierīkotu brīv-

biblioteku, pie kam šo bibliotēku komplektēšana būtu nododama

Rakstnieku kooperativam, izsniedzot tam lielāku avansu. Pēc

priekšlikuma pirmās 300 bibliotēkas katra izmaksātu uz 300 la-

tiem un sastāvētu tikai no jaunākiem mākslas un literatūras iz-
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devumiem. Katalogu sastādītu īpaša komisija, sastāvoša no

dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem. Rakstnieki ar to

cerēja dabūt iespēju izplatīt savus darbus, jeb kā iesniegumā
teikts — „nākt tieši bez starpniekiem tautā". Tāda paša rak-

stura bibliotēku ierīcību ar Kultūras fonda pabalstu, bet jau

plašākos apmēros, projektēja ari Latv. grāmatu tirgotāju un

izdevēju biedrība, kāpēc abām organizācijām kā vienādi mate-

rieli ieinteresētām, izcēlās savstarpēja sacensība. Par biblio-

tēku tīkla idejisko izveidošanu nevienā no šiem projektiem nav

runa. Kultūras fonds no viņiem paņēma tikai pašu ierosināju-
mu, realizēšanu paturēdams savās rokās.

1922. gada 14. janvāra sēdē Dome pieņēma, ka nodibināms

pa visu Latviju bibliotēku tīkls. Ar šādu lēmumu jaunās patstā-
vīgās valsts svarīgākā kultūras veicinātāja, iestāde deva no-

teiktu principiālu virzienu sabiedrisku bibliotēku lietai. Darba

praktiskai izvešanai jau nākošā sēdē, 11. februārī, nodibināja

lietpratēju komisiju bibliotēku kataloga sastādīšanai. Pa tam

lūgumu komisija (toreizējā mazā dome) izstrādāja bibliotēku

ierīcības projektu. Principiālā puse, tā sakot idejiskais plāns,
uz kādu pirmā laikā Dome savos atzinumos balstījās, skan se-

koši:

1) Karš un viņa saimnieciskās sekas tā nospiedušas lauku dzīvi, ka

cik necik nopietnāka bibliotēku atjaunošana ar vietējo spēku

palīdzību vien tuvākā nākotnē nav paredzama. Vienīgā organi-

zācija, kas spētu šo darbu veikt valstiskā mērogā, ir Kultūras
fonds. Tāpēc vēlams, ka Kultūras fonds liktu drošus pamatus
pagastu, pilsētu un miestu pašvaldību bibliotēku tīklam.

2) Lai bibliotēku tīkla organizēšanas darbā tiktu piekopta valstiska

politika, saskaņotība un planveidība. kā ari lai bibliotēku tīkls

tiktu uzcelts saskaņā ar modernās bibliotēkas iekārtas prasībām,
— vēlams, lai organizācijas darbus saistītu ar Valsts bibliotēku.

3) Jaunorganizētās bibliotēkas jānodod pašvaldībām, bet lai biblio-

tēku tīklu izsargātu no visādām nejaušībām, nodrošinātu kārtīgu
viņu darbību un tālāko attīstību, virsuzraudzību par viņām pa-
tur Kultūras fonds.

4) levērojot apstākļus uz laukiem, Kultūras fonda bibliotēkas orga-

nizāciju lietošanā jānodod iesietas.

5) Grāmatu izvēle bibliotēkām izdarāma pēc Kultūras fonda biblio-

tēku kataloga sastādīšanas komisijas izstrādāta un Kultūras

fonda Domes apstiprināta kataloga; tur. kur bibliotēkas jau

pastāv, bet nav pietiekošas, viņas jāpapildina saskaņā ar minēto

katalogu.
6) Jaundibinātām bibliotēkām līdz dodams katalogs. Kaut gan

kartiņu katalogi būtu vislabākie, taču ievērojot viņu dārgumu un

jauno bibliotēku apmērus, sākumā varētu apmierināties ar dru-
kātu grāmatu sarakstu.

7) Bibliotēku piešķiršanā būtu ievērojams sekošais princips: vis-

pirms bibliotēkas piešķiramas tām pašvaldībām, kurās pirms kara

jau pastāvējušas bibliotēkas, bet pa kara laiku izputējušas: otrā

kārtā piešķiramas bibliotēkas tām pašvaldībām, kurās bibliotēku
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nemaz nav bijis un nav; trešā kārtā papildināmas nepietiekošās
bibliotēkas.

8) Lai neradītu pašvaldības robežās divas bibliotēku organizācijas
un bibliotēkas, kas būtu neieteicami, tad Kultūras fonda biblio-
tēkas vai zināms grāmatu daudzums nododamsari privātām orga-

nizācijām, ja viņas pieņem Kultūras fonda noteikumus.

Rēķinoties ar tiešajām steidzamākām vajadzībām, protams,
ciktāl tās pārredzamas bez noteiktām statistiskām ziņām,
Dome nolēma sagatavot vispirms 300 tautas bibliotēkas, izda-

lāmas Latvijas izpostītākos apvidos. Sastādāmā kataloga ko-

misijā uzaicināja un apstiprināja rakstniekus — K. Skalbi, Aspa-

ziju, Art. Bērziņu; valsts bibliotēkas darbinieku E. Runci-Arni;

augstskolas zinātniekus — doc. P. Dāli, prof. M. Bīmani, doc.

Dr. J. Alksni; skolotājus — V. Zālīti un K. Dēķenu; grāmatizde-
vēju A. Gulbi, agronomu V. Laursonu; kooperatorus — T. Lī-

ventālu un V. Šiliņu, un kā domes pārstāvi A. Švābi. Vēlāk uz-

aicināti un apstiprināti lietpratēji R. Egle un J. Misiņš, un kā

Domes pārstāvis Kr. Eliass. Kā padomdevējus grāmatu novēr-

tēšanā komisija kooptēja dažādu nozaru speciālistus.

Komisija sastādīja un ie-

sniedza sarakstu resp. kataloga

projektu ar 479 bibliotēkās uz-

ņemamo grāmatu nosauku-

miem. Domes pieņemtā korek-

tivā 2. un 7. jūnija sēdēs šis sa-

raksts uzskatāms kā ierīkojamo
bibliotēku sastāva pamats. Do-

mes grozījumi viņā nav lieli, tā

kā pēc būtības atbildīga par iz-

lases labumu, derīgumu un iz-

platīšanu tautā paliek pati kata-

loga komisija. Apmēram "3 sa-

rakstā uzņemto grāmatu zīmē-

tas 300 eksemplāros, pārējās 50,
100 un 200 eksemplāros, starp
tām daži specializdevumi un tās

grāmatas, kas tirgū pietiekošā
skaitā nebija dabūjamas. Grā-

matu izvēlē, pēc iesūtītiem sor-

timentu piedāvājumiem, komi-

sija turējusies pie principa, ņemt

Kf. bibliotekas komplekts.

labākos latviešu izdevumus, kas atrodami grāmattirgū. Bet

daudzu piedāvāto un sarakstā uzņemto grāmatu tirgotāji ne-

varēja nodot vai nu nemaz, vai pietiekošā eksemplāru skaitā,
tā kā vēlāk izrādījās par nepieciešamu sastādīt papildsarakstu,
ko dome pieņēma, apstiprinādama 55 pirmajam sarakstam pie-
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vienojamus nosaukumus. Kā īpašs pielikums klāt vēl nāca 44

grāmatas latgaliešu izloksnē, 60 eksemplāros katra, priekš Lat-

galē ierīkojamām bibliotēkām. Latgaliešu grāmatu sarakstu

sastādīja latgaliešu izglītības darbinieki.

Muzikalijas sarakstos neietilpst. Citādi uzņemamo grā-
matu sastāvā ievērotas visas nozares. Pēc iespējas reprezen-
tēti visi pazīstamākie paštautas un cittautu rakstnieki. 1. un 2.

sērijas normalsarakstā ietilpst pavisam 672 grām. resp. nosau-

kumi. Pēc satura tās sadalās:

L. Daiļliteratūra:

a) stāsti; romāni, noveles, pasakas 172 grāmatas
b) dzejas un dzejojumi 85

„

c) lugas
.

79
„

336 grāmatas
(No tām oriģinālliteratūras 230 grāmatas.)

K. Kritika. Rakstniecība. Valodniecība 39 grāmatas
F. Filozofija. Psicholoģija. Etiķa 7

„

V. Vispārējā un kultūras vēsture 26
„

G. Ģeogrāfija. Etnogrāfija. Ceļojumu apraksti . 7
„

S. Sabiedriskās zinātnes 33
„

E. Eksaktās zinātnes 58 „

P. Praktiskās zinātnes 77
„

M. Māksla 6
„

D. Periodika, rakstu krājumi. Bibliogrāfija . . . 41 „

630 grāmatas
Pielikums: Latgaliešu .

42
„

Kopā
.

. .
672 grām.1

Bibliotēku ierīcības techniskos darbus, kā grāmatu sayāk-
šanu no sortimentiem, iesiešanu, šķirošanu, kataloga izstrādā-

šanu Dome nodeva valsts bibliotēkai, kura šo darbu izvešanai

ierīkoja īpašu darbvedību Jaunā ielā 26. Kautgan jau sākumā

bija nolemts, komplektos ietilpstošos sējumus apzīmogot ar se-

višķu, konkursā pieņemtu Kf. ex-libris, bet uz pirmo izsludināto

sacensību iesniegtos 25 zīmējumus atzina par nepieņemamiem,
jauna konkursa neizsludināja un tā šis nodoms palika neizvests.

Bibliotēku ierīcības darbi iesākās ar 1. jūliju 1922. gadā.
Grāmatu pasūtījumus darbvedība izdarīja trīs lāgos, katru reizi

iegādājoties nozīmētā skaita Vs. Grāmatas pēc iespējas pasū-

tīja pie izdevēja vai galvenā komisionāra, stājoties sakarā ar

kādām 35 firmām. Izdevēji un tirgotāji pasūtījumus nodeva ar

25—30% atrēķina, tikai retos izņēmuma gadījumos atkāpjoties
no šīs normas.

1 Sadalījums un aprēķins ņemts pēc T. Līventāla un R. Egles
sastādīta lasītāju kataloga: Kultūras Fonda Bibliotēkas. Alfabetiski-

sistematiskais katalogs. 8° 78. —
Šis katalogs dots līdzi katrai otrās

sērijas bibliotēkai divos eksemplāros.
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Grāmatu iesiešanu izdarīja A. Oliņa sietuve Rīgā un K.

Dūna — Valmierā. Maksu grāmatu sējēji saņēma: A. Oliņš —

par grāmatu līdz oktāva formātam 22 sant., par lielākām —

23 sant. Vēlāk, izsniedzot piemaksas, Oliņa normalsējums iz-

nāca 28 sant., lielais —36 sant. Dūnim —22 sant. par grāmatu
līdz 10 loksnes biezu un 23 sant. par lielāku kā 10 loksnes; pēc

piemaksas — caurmērā 32 sant. par sējumu. No augusta 1922.

līdz 1923. maijam visas grāmatas, skaitā 161.259, bij iesietas

vienkāršā, bet pietiekoši stiprā, lauku apstākļiem piemērotā sē-

jumā ar audekla muguru. Izdevniecības sējumos saņemtas 2742

grāmatas. Tā tad pēc sējumiem rēķinot, pirmējām bibliotēkām

iepirkts 164.001 sējums.

Visas saņemtās grāmatas darbvedība sašķiroja komplek-

tos, izsniedzamus noņēmājām organizācijām. Sagatavošanā

par visapgrūtinošāko izrādījās tas, ka ceturtā dala nosaukumu

katalogā uzņemta nepilnos 300 eksemplāros. Lai izturētu vien-

līdzīgu katras bibliotēkas vērtību un apmēru, šīs grāmatas nā-

cās sadalīt pa bibliotēkām daudzmaz vienlīdzīgi. Tāpēc pa-

mats visām bibliotēkām ir vienāds, bet apm. 100 nosaukumu

dažādojas. leskaitot iesējumu un citus ierīcības izdevu-

mus, katra (caurmērā) 544 sējumu liela bibliotēka izmaksāja
625 ls, bet tās nominālā vērtība rēķināma ap 900 latu.

Lai dabūtu pārskatu par bibliotēku vajadzību uz vietām,

pirms bibliotēku izdalīšanas jau 1922. g. jūlija sākumā Valsts

bibliotēka caur lekšlietu ministriju pašvaldībām izsūtīja ap-

tauju.

Pārskats no ienākušām ziņām rāda, ka karš iznīcinājis vai

papostījis pāri par 70% sabiedrisku bibliotēku. Bet, tūlīt pēc

visu avantūru likvidēšanas bij jau sākušas un paspējušas nodi-

bināties daudz jaunas, lai ari nelielas bibliotēkas. Darbību at-

jaunojušas bij ari vecās. Pēc 1920. gadā ievāktām ziņām Vi-

dzemē no 224 pagastiem bibliotēkas uzdotas 58 pagastos, Kur-
zemē no 241 pag. — 50 pagastos; 58 Latgales pagasti — visi bez

bibliotēkām. Tā tad bibliotēku nav bijis 415 pagastos. No 35

pilsētām bibliotēkas uzrādītas tikai 19 pilsētās, un no 39 mie-

stiem —8. Vismazāk bibliotēku uzrādīts Kurzemes un Latga-
les miestos un pilsētās. Pēc Statistiskās pārvaldes ziņām 1920.

gadā Latvijā ir 264 dažādas (ieskaitot ari pilsētu) b-kas.

Pa lielākai daļai sējumu skaits svārstās ap 150, 300 un 500.

Starp iznīcinātajām daudzām ir bijis pāri par 1000 sējumu. Pa-

postītajās sastāvs samazinājies uz V2un par %. Par grāmatu

un līdzekļu trūkumu žēlojas gandrīz visas organizācijas, ari tā-

das, kuru bibliotēkās 300—600 sējumu un kas atrodas frontes

neaizķertos apvidos. Daudzos pagastos ar 70% izpostījuma
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bibliotēkas palikušas un daudzos arpusfrontes apvidos aizgāju-
šas bojā.

Atzīdama, ka sagatavotie grāmatu komplekti izsniedzami

sabiedriskām organizācijām, pašvaldībām un citām iestādēm,
kur bibliotēku nav, Kf. Dome nolēma vispirms vērā ņemt kara

izpostītos apgabalus un tādus apvidus, kas mazturības ziņā šiem

pielīdzināmi. Pēdējais zīmējās uz Latvijas attālākām noma-

lēm, pierobežas pagastiem un Latgali, kurai ari jau pašā sākumā

rezervēja īpašu % skaitu no visiem izdalāmiem komplektiem,

jo pieprasījumi no turienas gausāk ienāca. Pastāvošo biblio-

tēku papildināšana tika nolikta otrā vietā.

Pirmo 300 bibliotēku izlemšana un izdalīšana pēc kataloga

komisijas izstrādātiem projektiem, sākās 1922. gada decem-

brī, noslēdzās ar 1. novembri 1923.

Pēc izpostīto apgabalu kongresa padomes datiem, pagastu

ar 10—100% izpostījuma izrādījās 153. To ņēma vērā, kautgan

konsekventi planveidības dēl izpostījums vien nebija noteico-

šais motivs komplektu piešķiršanā, jo tad piem. Cēsu, Valmie-

ras, Ventspils, Kuldīgas apriņķi nemaz nevarētu pretendēt uz

pirmām izdalāmām bibliotēkām. Bez tam bibliotēkas piesprie-
žot Kultūras fonda Domei nācās ievērot ari dažu korporatīvu

organizāciju vajadzības. Lai novērstu pārpratumus uz vietām,

bez jau minētās anketas, piesūtīja pieprasījumu katrai pagasta

padomei, lai tā izteiktu savu atzinumu, kādai no pretendējošam

organizācijām bibliotēka piešķirama. Pagastos, kur padome

vienprātīgi bija vienojusies par darbīgāko un spēcīgāko sava

apvidus organizāciju, bibliotēku piesprieda bez ierunām. No

vairākām pretendējošām organizācijām priekšroku deva vecā-

kai, kurai jau agrāk ir bijusi bibliotēka un kas enerģiski turpina

savu kulturālo darbu. Pie bibliotēku sadalīšanas aizvien vēra

ņemtas ir ari to organizāciju intereses, kas jau pašas uz savu

roku sākušas iekārtot bibliotēku. Kur attiecīgu kulturālu or-

ganizāciju nav, bibliotēka nodota saimniecisku organizāciju rī-

cībā. Bibliotēku sadalīšanā par vadošo mērauklu galvenām
kārtām ņemta organizācijas darbība līdz vislielākai rosībai, at-

metot katru partejību un šauras intereses.

Bibliotēku ierīcībai un uzturēšanai Kf. Dome 20. oktobrī

1922. pieņēma īpašus noteikumus. Pēc tiem piespriestais grā-

matu komplekts pilnīgi par brīvu organizācijai skaitās nodots

mūža lietošanā. Bet saņēmējai organizācijai vai iestādei jāuz-

ņemas tekošie izdevumi, t. i. jānodrošina bibliotēkas normālā

darbība un uzturēšana. Lai bibliotēkas sastāvs paturētu lasī-

tāju pievilkšanas spēku un neiznīktu, tad tas katru gadu papil-
dināms ar jaunām grāmatām, kuru vērtības kopsumā līdzinātos

5% no Kf. izsniegto grāmatu iepirkšanas cenas. Bibliotēkai jā-

būt bezmaksas un visiem pieejamai. Bibliotēka jāierīko un vi-
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ņas darbība jānostāda saskaņā ar Kf. aizrādījumiem, instrukci-

jām; jo pārraudzība un izsniegto grāmatu īpašuma tiesības pa-
tura Kf., kuram tad ari tiesība bibliotēku atņemt atpakaļ, ja or-

ganizācija šos noteikumus nepildītu. Vēlāk, 1924.30.aprilī tie pa-

pildināti ar instrukciju, pēc kuras bibliotēka ierīkojama pagasta
centrā vai vismaz dzīvākās satiksmes vietā; tai jābūt atvērtai

vismaz vienu reizi nedēlā, visiem pieejamai, vārda pilnā nozīmē

brīvbibliotekai; saņemtās grāmatas ievedamas inventārā, kata-

logizējamas un par apgrozību kā ari papildinājumiem gada bei-

gās Kf. iesniedzams pārskats.
Katram komplektam līdzi dots iespiests grāmatu saraksts

2 eksemplāros, uzradot izsniegto sējumu skaitu un katras grā-
matas nominalcenu (neskaitot iesējuma), beigās pieminot grā-
matu iepirkšanas kopsumu. Pilnvarotā bibliotēkas saņēmēja un

ierīcības darbu vadītāja parakstīts, šā saraksta viens eksem-

plārs iet līdzi bibliotēkai kā dokuments, divi paliek Kultūras

fondam.

Pirmās 300 bibliotēkas bij izdalītas, bet Kultūras fondam
ienāca vel arvienu jauni pieprasījumi pēc grāmatām. Biblio-

tēku ierīcību nolēma turpināt. 1923.124. gada budžetā paredzēja

sumu_ 150 bibliotēku sagatavošanai, šoreiz jau grāmatu skaita

un_vērtības ziņā visas vienādas. Kataloga komisija revidēja
grāmatu pirmo sarakstu, izmetot no tā tirgū pietiekošā skaitā
nedabūjamos, tāpat mazvērtīgākos izdevumus, kuru vietā ta-

gad varēja likt labākos jaunizdevumus. Šis grāmatu saraksts

pa nozarēm uzrāda sekošu sastāvu:

L. Daiļliteratūra 303 grāmatas

P. Praktiskās zinātnes 68

E. Eksaktās zinātnes 40
„

S. Sabiedriskās zinātnes, paidagoģija
...

34
„

V. Vēsture, kult. vēst., etnograf., ģeogrāfija 34
„

D. Periodika, krājumi 27 „

K. Kritika, rakstniec. vēsture 23
„

F. Filozofija, reliģija 9
„

M. Māksla 9

Pavisam
. . .

547 grāmatas

Daiļliteratūras tā tad vairāk nekā puse; tulkojumu tanī

apm. 40%. Sabiedriskās zinātnēs diezgan daudz grāmatu par

kooperāciju; eksaktās — par dabas zinātnēm, praktiskās — par

lauksaimniecību. Krietni samazinātas mācības grāmatas un

mazāk vērtīgi zinātniski izdevumi. Beletristikā priekšroka dota

stāstiem, romāniem un kopotiem darbiem, izvairoties no atse-

višķi izdotām lugām. Visumā ņemot, saraksts sastādīts no la-

bākām grāmatām, kas piemērotas lauku bibliotēkām un kas tai

acumirklī bija dabūjamas vajadzīgā eksemplāru skaitā.
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Bibliotēku komplektēšana un izdalīšana norisinājās jau pa-

rastā kārtībā. Šoreiz iesējums pēc agrākā parauga iznāca —

A. Oliņa sietuvē 32 sant. gabalā un Centrālcietuma darbnīcās

28 sant. 1924. gada pirmajā pusē visas grāmatas bija jau sakār-

totas un lielais komplektu vairums izdalīts. Katrs komplekts
šoreiz izmaksāja 610,37 ls. Šaī sērijā pavisam izdalīti 82.314

sējumi. Šās sērijas grāmatām dots līdzi alfabetiski-sistema-

tisks katalogs, ne tikai kā saraksts- dokuments, bet pielieto-

jams ari bibliotēkas iekārtošanai un apgrozībai. Katram kom-

plektam tāpat kā iepriekšējā un visās vēlākās sērijās bez tam

līdzi dota T. Līventāla sastādīta un „Kulturas Balss" izdotā

Bibliotēkas katalogu un lasītāju grāmata.

Tādā kārtībā bibliotēku ierīcība virzīta uz priekšu gadu no

gada. lenākušie pārskati par izsniegto grāmatu apgrozību un

tāpat arvien pieaugošais jaunu pieprasījumu skaits liecināja, ka

pasākums atradis dzīvu piekrišanu tautā. Mazāku sumu Kf.
bibliotēkām paredzēja 1924./25. gada budžetā, kāpēc šinī sērijā

sagatavoti tikai 24 komplekti, jo iepriekšējās sērijas sagatavo-

šana un izdalīšana vēl nebij pabeigta. Viņu sastāvs no agrā-

kām atšķīrās ar to, ka daudzu paštautas rakstnieku atsevišķu

darbu vietā ņemti viņu kopoti raksti, ar kuriem taisni pēdējā
laikā bija papildinājies grāmattirgus. Izdevēji, rēķinādamies ar

Kultūras fonda pasākumu, rosīgi laida klajā sevišķi agrāko laiku

rakstniekus, kuru vārds tautā ponulars, bet kuru darbi gadu de-

smitiem bija gulējuši putekļiem klātos laikrakstu gada gājumos.

Pēc grāmatu skaita dailrakstniecībTs nozare šinīs bibliotēkās

ieņem 55,60% no visa sastāva, no tām daiļprozas — 57 91%,
dzejas — 27.70%

y
lugu —14 39%; tulkojumu 24%. Sarakstā

pavisam 501 grāmata. lepirktas 13.392 grāmatas par Ls

16.109.89. Grāmatas iesēja A. Olinš —32 sant. un Centrāl-

cietuma darbnīcas —28 sant. gabalā. lesiešana izmaksāja
Ls 3809 34. Jūlija pēdējās dienās šīs bibliotēkas bija jau izda-

lītas. Pēc grāmatu iepirkšanas fakt'skās vērtības katrs kom-

plekts izmaksāja Ls 671.31. 1925/26. b. g. sagatavotas
91 bibliotēka. Šās sērijas grāmatu sarakstā vairs ne-

ietilpst periodiski izdevumi, kurus nolēma abonēt īpaši,

ierīkojot lasītavas. Tatiesu paplašinātas citas nodalās.

Uzņemto grāmatu skaits krietni pieaudzis, katrā bibliotēkā

601 grāmata. Daiļrakstniecības ietilpst 55 08% no visa kop-

skaita, pie kam tulkojumu 24%. Grāmatas iesēja Centrāl-

cietuma sietuve par2Bsant. gabalā: Davisam iesiešana izmaksāja

Ls 15.36024. Bibliotēkas komplektēt sāka ar 1. oktobri 1925.,
bet izsniegt ar 1926. 1. februāri. Marta beigas bibliotēkas bija

jau izdalītas. Pavisam šinī sērijā izsniegts: 55.419 sējumi par

Ls 78.730 73 pēc grāmatu nirkuma vērtības, katru komplektu
tā tad aprēķinot par Ls 860,97.
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1926./27. budžeta gadā sagatavotas un izdalītas piektās sē-

rijas 56 bibliotēkas. Viņu sastāvā dailrakstniecība manāmi pie-

augusi uz vēstures, eksakto zinātņu un kritikas rēķina. Pieau-

gusi ari vērtība no Ls 860,97 uz Ls 1085,04, kas izskaidrojas gal-
venā kārtā ar cenu celšanos grāmattirgū. Katrā bibliotēkā 608

grāmatas. Daiļrakstniecībā tulkojumu 21,93%, tā tad krietni

mazāk nekā iepriekšējās sērijās. Grāmatas iesēja Centrālcietu-

ma sietuve par 30 sant. gabalā. Bibliotēkas komplektēt sāka

15. nov. 1926., izsniegt 1927. gada februāra vidū. Pavisam šaīs

56 bibliotēkās izsniegts 34.440 sējumu par Ls 60.919,97 — iepir-
kuma vērtības.

1927./28. budžeta gadā Kultūras fonda Dome nolēma izdalīt

36 bibliotēkas ar 620 sējumiem katrā. Šai sērijai iegādāts
21.636 gab. par Ls 41.941,22 pirkuma vērtībā. Kultūras fonds

no sava ekvivalentu krājuma devis 684 sējumus par 2214 ls ie-

pirkuma vērtībā. lesiešanu uzņēmās sietuve „Atmoda" par
28 sant. gabalā. Pavisam iesēja 21.794 sējumus, kas izmaksāja
Ls 5710,54. Jāaizrāda, ka šī suma būtu lielāka, bet no viņas
divas reizes atvilktas dažādas sumas, kā atlīdzinājums par

mazvērtīgāka iesiešanas darba izpildījumu. Šaī sērijā izsnie-

dza pavisam 22.432 sējumus par Ls 44.214 pirkuma vērtībā,
Kultūras fonda devumu atskaitot. Šinī sērijā iepirkuma vērtība

katrai bibliotēkai iznāca Ls 1226,53.
Līdz 1924. gada beigām bibliotēku izdalīšanas projektus iz-

strādāja kataloga komisija, pēc tam Bibliotēku padome, nodibi-

nāta pie Izglītības ministrijas.

Tādā kārtā Kultūras fonda bibliotēku sešās sērijās:

lerīkotas Izdalīti Izdoti

I. sērijā — 1922./23.b. g. — 300bibl. — 163.297sējumi —Ls 198.391,83

11.
„

— 1923./24. „
—150

„
—

82.314
„

—

„ 121.540,45

111.
„

— 1924./25. „
—24

„
— 12.244

„
—

„ 22.781,82

IV.
„

— 1925./26. „
—91

„
— 55.419

„
—

„ 97.913,01

V. „
— 1926./27. „ —56

„
— 34.440

„
—

„ 72.599,19

VI. „ —1927./28.
„

—36
„

— 22.432
„

—

„
49.798,07

Kopā — 657 bibl. — 370.146sējumi — Ls 563.024,37

No kopsumas izdots:

grāmatu iepirkšanai Ls 439.980,01

iesiešanai 100.879,57

darbinieku algām „ 19.173,51

citiem sīkākiem i/devumiem .
.
.

„
2.990,68

Kā jau minēts, izsniedzamie komplekti aprēķināti par grā-

matu iepirkšanas faktisko cenu un par tādas vērtības saņem-

šanu tad ari parakstīti dokumenti: I. sērijas katrs komplekts

446—502 ls, 11. — 610,37, 111. — 671,31, IV. — 860,97, V. —
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1085,04, VI. — 1226,53. Latgales pielikums I—III. ser. 19,15 ls,
IV—VI. ser. 29,42 ls.

Sējumu skaits pa nozarēm Kf. pirmo 6 sēriju
bibliotēkās:

Sekne Nozare Grāmatu skaits sērijās Kopā CaurmßrS

I. 11. 111. 4V. V. VI. °/o
1. Daiļrakstnie-

cība .
. .

93.697 45.450 6.672 30.485 19.880 12.528 208.712 56,39

2. Praktiskās zi-

nātnes
. .

15.600 10.200 1.032 6.916 4.480 2.700 40.9281

a) ārstniecība — — 360 1.365 840 540 3.105 J 12,53

b) paidagoģija — — —
1.092 728 540 2.360j

3. Eksaktās

zinātnes . 12.600 6.000 864 3.549 1.680 1.008 25.701 6,94
4. Vēsture etno-

graf.,' ģeogr. 8.700 5.100 840 4.004 2.016 1.512 22.172 6,00
5 l\.rit i I\či r£ikst

valodniecība 10.500 3.450 648 2.730 1.512 1.512 20.352 5,49

klātnes
3 21

. 8.400 5.100 744 2.730 1.848 1.152 19.974 5,40

7. Periodiski krā-

jumi . . .
10.500 4.050 456 —

— — 15.006 4,05
8. Filozofija, re-

liģija
. . .

1.500 1.350 240 1.092 616 396 5.194 1,40

9. Māksla
. . .

1.800 1.350 168 728 504 432 4.982 1,35
10. Pielikums lat-

gal. izloksnē — 264 220 728 336 112 1.660 0,45

Kopā 163.297 82.314 12.244 55.419 34.440 22.432 370.146 100,00

Grāmatu sastāvs:

I. ser. 11. 111. IV. V. VI.

Daijrakstniecība 312 303 278 331 351 343

Praktiskās zinātnes 52 68 44 75 78 74

a) ārstniecība1
— — 15 15 15 15

b) paidagoģija —
— — 12 13 15

Eksaktās zinātnes 42 40 36 39 30 28

Vēsture, kult. vēst., etnogrāfija,
ģeogrāfija 29 34 35 43 34 40

Kritika, rakstniecība, valodnie-

cība 35 23 27 30 27 42

Sabiedriskās zinātnes 28 34 31 30 33 32

Periodika, krājumi 35 27 18 — —
—

Filozofija, reliģija 5 9 10 12 11 11

Māksla 6 9 7 8 9 12

Latgaliešu izloksnē . . . . .
— — — 6 7 8

544 547 501 601 608 620

Latgaliešu grāmatu pielikums I.—III. sērijai 44 sēj., IV.—VI. — 56 sējumi.

1 Ārstniecība un paidagoģija pirmās divas sērijas ietilpst praktisko
un sabiedrisko zinātņu grupās.
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lerīkotās
Kf.

bibliotēkas
pa

apriņķiem
un

saņēmēju

organizāciju
resp.

iestāžu
tipu

šadalas^ekoši:

I

i?

I

s

ill

li

ii

ļļl

ill
li

iii*

itllif
Vi

I

!

1.

Rīgas
apr.

6.463,8

24

6

12

8554321—
121

74

2.

Rīgā

—6——3——1—
3

1

973

—33

5.

Cēsu

apr.

3.239,8

13

110

721—

312—
2

—
—42

4.

Valmieras
apr.

4.624,2

14

10

966
2 —— 1
4____
52

5.

Valkas

„

4.782,0

12

7532221
14—2

——41
6.

Madonas
„

3.966,7

74
11

621
35—

—2—l—
42

7.

Liepājas
„

2.584,3

64238

—33—1
1

1

—
—32

8.

Liepājā

——————1——1—
—1—
1

4

9.

Aizputes
apr.

—742—3—21 1—— ———20
10.

Kuldīgas
„

—65523—
212—————26

11.

Ventspils
„

3.238,4

73— 141
12—

—2
——
—21

12.

Talsu

„

2.175,1

13

3

2—4

B—l—
2

———24
13.

Tukuma
„

2.544,0

4724212—2121——28
14.

Jelgavas
„

3.519,6

11

4512324
1

1

1

2

1

—
—47

15.

Jelgavā

_1—
—22—

6

16.

Bauskas

apr.

3.302,0

8

4—34

2

1—

l_____
23

17.

Jēkabpils
„

3.487,1

61—36
7—2—— ————25

18.

Ilūkstes

„

2.242,7

49——231
4

1

l___
_25

19.

Daugavpils
„

4.790,6

88—223

—11
4

————29
20.

Daugavpilī

—i______—i
—

—

2

1—

5

21.

Rēzeknes

apr.

4.253,1

58 ———I—2
2

2

—
—2—

22

22.

Ludzas

„

2.344,1

10

1 ———2——1—— ———14
23.

Jaunlatgales
„

4.272,4

41—1441
2

—

—

——
—1

18

165

90

66

66

58

42

35

31

24

22

20

20

11

3

653

Latv.
kol.

Lietuvā
un

Igaunijā

•

•

*

Kopā

...
657
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Kulturas Fonda biblioteku sešu sēriju

sējumu skaits, nozaru procentualā at-

tiecība un iepirkuma vērtība diagramā.
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Bez tam 1928. gada sākumā uz Bibliotēku padomes priekš-
likumu pārpalikušo ierīcības sumu, Ls 12.700, Dome pie-
sprieda to organizāciju bibliotēkām un lasītavām 200—600 ls

katrai, kur šāds naudas pabalsts nepieciešams papildinājumiem,
grāmatu iesiešanai vai lasītavas ierīkošanai. Pie kam atzina,
ka no bibliotēkām pieprasāmi iegādājamo grāmatu saraksti un

par izsniegto pabalstu grāmatas iepērkamas un iesienamas Kul-

tūras fonda bibliotēku darbvedībā, kas iznāk krietni lētāk.

1928./29. budžeta gadā bibliotēku ierīcībai asignēti 65.000 ls,

par šo sumu sagatavo un izsniegs 38 bibliotēkas. Pēc šo biblio-

tēku izdalīšanas paliks vēl ap 50 pašvaldības vienību bez Kf.
b-kām. Tā tad izdalot vēl ap 50 komplektus, Kf-da bibliotēku

tīkla ierīcību varēs uzskatīt pagaidām par noslēgtu un pie-
griezt vairāk vērības viņu papildināšanai.

Reizes divas Kf-dam iesniegts priekšlikums par speciālu
lauksaimniecības un paidagoģisku bibliotēku ierīkošanu. Princi-

pā nenoliedzot tādu vajadzību, Dome, saskaņā ar Bibliotēku pa-

domes atzinumu, šā ierosinājuma izvešanu ir bijusi spiesta atlikt

līdz tam laikam, kad pasāktais tautas bibliotēku tīkls būs iz-

vests galā. Bet gan 1923. gadā Kf. kara ministrijai piesprieda

10.000 ls bibliotēku ierīcībai karaspēka dalās. Par šo sumu ie-

rīkotas vai papildinātas jau pastāvošās 42 bibliotēkas, kas ap-

mierinātu karavīru vajadzības. Lasītāju šīm bibliotēkām, pēc

sastāva ar 100—300 sējumiem, rēķina sākot no 300—3000 kara-
vīru.

Pabalsts grāmatu iegādāšanai sadalīts sekošam karaspēka

dalām: Ls Ls

1. Liepājas k. p 300.— Aviācijas div 120.—

2. Ventspils k. p 300.— Arm. instr. skolai
. . . 120.—

3. Jelgavas k. p 300.— Sapieru batal.
.....

300.—

Kurzemes art. p 240.— Elektrotechn. div.
. . . 100.—

4. Valmieras k. p. ...
300.— Kara kīlg. Virsaitis . . . 100.—

5. Cēsu k. p 300.— Art. instrukt. bater.
. . .

100.—

6. Rīgas k. p 300.— Kara skolai 500.—

Vidzemes art. p 240.— Kara pārm. iest.
....

100.—

7. Siguldas k. p 600. - Galv. art. nolikt 100.—

8. Daugavpils k. p. . .
.

360.— Artil. laborat 100.—

9. Rēzeknes k. p 600.— Rīgas kara apr. p. . . . 120.—

Latgales art. p 240.— Galv. št. rotai 60.—

10. Aizputes k. p. ... 500.— Darba batal 150.—

11. Dobeles k. p 300.— Rīgas k. slimn 200.—

12. Bauskas k. p 300.— Rēzeknes k. slimn.
. . . 100.—

Zemgales art. p 240.— Liepājas k. slimn. . . . 100.—

Jātnieku p 400.— Daugavp. k. slimu.
. . .

100.—

Daugavgrīv. art. p. . . .

150.— Kā jn. \irsn. kurs. . . . 100.—

Smagam art. div 180.— Aviac. div. jūras n. . . . 60.—

Bruņ. vilc. div 120.— Arm. virsn. klubam
. . .

500.—

Auto-tanku div 100.— Arm. kar. klubam . . . 500.—

Saskaņā ar Kultūras fonda bibliotēku noteikumiem, visām

organizācijām un iestādēm, kam bibliotēka nodota, grāmatu sa-
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Kursīšu Izgl. b-bas biblioteka un lasītava. Bibl. 807 sēj. 1928. g. 78 lasītāji.

stāvs jāpapildina ik gadus vismaz par 5% no saņemtās bi-

bliotēkas nominālvērtības, par ko gada beigās līdz ar b i b 1 i o -

tekas darbības pārskatu Kultūras fondam iesniedzams

iegādāto grāmatu saraksts vai rēķinu noraksts. Pēc šām zi-

ņām, tāpat izdarītām revizijām tad ari vērojama darbība.

Pēdējā laikā šo pārskatu ievākšana apvienota ar Statisti-

skās pārvaldes ievācamām ziņām par bibliotēkām, jo Kultūras

fonda izsniegtie komplekti iztaisa % no vispārīgā lauku b-ku

tīkla un pa lielākai daļai sajaukti ar iestāžu un organizāciju pašu

grāmatkrājumiem, tāpēc apgrozības dati kopīgi un šo b-ku

darbība vērojama pēc minētām Statistiskās pārvaldes ziņām.
Pirmo izsniegto 300 bibliotēku darbība pašā sākumā pēc 1923.

gada pārskatiem uzrādīja loti dzīvu apgrozību. Lasītāju kop-
skaits par 280 b-kām 24.894, grāmatu apgrozība 387.717.

1 Vē-

lāk lasītāju caurmēra skaits svārstās ap 80 uz katru bibliotēku

un apm. 66% lasāmības krīt uz daiļrakstniecību. Kas zīmējas
uz apstākļiem, kādos bibliotēkas darbojas, tad gandrīz visas or-

ganizācijas sūdzas par līdzekļu trūkumu papildināšanai un liet-

pratēja vadītāja atalgošanai.
lerīkotās bibliotēkas pārzina, pa lielākai daļai bez atlīdzī-

bas, skolotāji (apm. 30%), pagasta darbveži (18%), lauksaim-

nieki (15%), veikalveži, rokpeļņi, laukstrādnieki, amatnieki. Bi-

bliotēkas visā visumā nākušas tādu organizāciju rokās, kas grib

veikt uzliktos pienākumus. Lasāmība intensivāka no sākuma,

kad izsniegtais 600 sējumu sastāvs 6 mēnešos apmierinājis 2500

pieprasījumus. Visvairāk lasītās nozares: daiļliteratūra, vē-

sture, ģeogrāfija, rakstniecības vēsture.

*) Bibliotēku padomes Gada-gramata I, 73. lp.
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Bibliotēkas
Latvijā
un

lasītāju
skaits
1928.

gada
1.

janvārī.

Bibliotēku
skaits
1.

janvāri
1928

Sējumu
skaits

Lasītāju
skaits

—

Rīga

...

89

28

117

117

299.038

576.500

+77.462

33.489

39.244

+5.755

1.

Rīgas

...

74

3

77

72

5

55.359

59.089

+3.730

6.590

5.837

—753

2.

Cēsu

...

46

46

41

5

43.148

47.637

+4.489

3.038

3.155

+117

3.

Valmieras
.31

51

49

2

49.355

51.538

+2.183

4.370

4.148

—222

4.

Valkas

.
.42—42

34

8

30.903

32.173

+1.270

4.191

3.823

—368

5.

Madonas

.
.3737

36

1

30.253

30.675

+422

3.177

2.983

—194

—
Liepāja

.
.111122

22

95.750

104.742

+8.992

3.033

3.719

+686

6.

Liepājas

42

2

44

41

3

22.162

26.768

|

4.606

2.891

2.588

—303

7.

Aizputes

22

1

23

20

5

16.275

16.272

—3

1.915

1.794

—121

8.

Kuldīgas
.

24

24

20

4

16.142

18.033

+1.891

2.307

2.232

—75

9.

Ventspils

.31

1

32

22

10

26.855

28.522

+1.667

2.766

3.380

+614

10.

Talsu

...27
5

30

20

10

23.792

26.310

+2.518

2.624

2.225

—399

11.

Tukuma

34

1

35

29

6

22.450

24.485

+2.033

2.132

2.673

+541

12.

Jelgavas

..
57

4

61

46

15

62.872

70.950

+8.078

4.998

4.820

—178

13.

Bauskas

26

1

27

23

4

19.293

19.876

+583

2.372

2.082

—290

14.

Jēkabpils

29

3

32

24

8

22.924

23.121

+197

2.205

2.283

+78

15.

Ilūkstes

..
28

28

25

3

17.820

18.520

+

700

1.639

1.603

—36

16.

Daugavpils
.42

2

44

31

13

51.413

57.299

+5.886

4.026

4.174

+148

17.

Rēzeknes

19

2

21

16

5

16.393

13.475

—2.918

1.856

1.736

—120

18.

Ludzas

.
.16117

11

6

15.055

16.008

+953

1.454

1.556

+102

19.

Jaunlatgales
20

—20

18

2

7.618

11.748

+4.130

2.090

3.507

+1.417

Kopā

767

63

830

578

252

944.870

1.073.739

+128.869

93.163

99.562

+6.399
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Kulturas fonda bibliotekām sagatavotās grāmatas.

Tādā kārtā dabūtie pārskati kopsavilkumā norāda, ka Kf.

bibliotēkas atradušas sabiedrībā dzīvu piekrišanu. Viņu nosau-

kums jau pilnīgi pielīdzinājies tradicionālajam tautas bibliotēku

jēdzienam, jo pēc sastāva, uzdevuma un apgrozības tās atbilst

visplašāko aprindu vajadzībām. Bibliotēkas nodotas pašas sa-

biedrības rokās un apgrozība atkarājas no pašdarbības uz vie-

tām. Viņām piekrīt tā svarīgā loma, kādu pie citām tautām

veic pakāpeniski audzis, labāk nostādīts, plānveidīgāks brīv-

biblioteku tīkls, piem. Amerikā, bet ari mūsu skaitliski bagātais

tīkls, kāda ierīcības ātruma ziņā nevar uzrādīt pat ārzemju bi-

bliotēku vēsture, ir pateicīgs materiāls šās svarīgās ārpussko-
las izglītības veicinātājas vienības noskaņotākai izveidošanai.

Lai neietu apsikumā lasāmība, ari Kf. joprojām vajadzīgs

piegriezt vērību ierīkoto bibliotēku paplašināšanai, bibliotekāru

izglītībai, grāmatas propagandai.
Lai nodrošinātu Kf. brīvbiblioteku tālāko pastāvēšanu un

dzīvu apgrozību, nepieciešams uz teorētiskiem un praktiskiem
datiem izstrādāts bibliotēku normaltīkls: lauku un pilsētu b-ku

grupās iedalīts. Tāpat jāgādā par instruēšanu, papildināšanu,

vadītāju apmācību. Šinī virzienā vairākkārt ar attiecīgiem ie-

rosinājumiem pie Kultūras fonda griezusies Bibliotēku padome.
Kultūras fonds, principā atzīstot lietderību visos šinīs jautāju-
mos, 1926. gadā izdeva Bibliotēku padomes sastādītu Gada grā-
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matu, kura savākts ļoti plašs materiāls par musu sabiedrisko

bibliotēku attīstību, pašreizējo stāvokli, pilsētu bibliotēku dar-

bību, bibliotēku un viņu darbi-

nieku tiesisko un materiālo stā-

vokli. Tāpat izsniegti pabalsti
bibliotekāru kursu sarīkošanai

un rokas grāmatas izdošanai,

kas dotu iespēju iegūt bibliotē-

ku vadītājiem kaut elementārās

zināšanas pašmācības ceļā. Tā-

lāk jāmodina plašāka interese

sabiedrībā par bibliotēku nozī-

mi. Tā ārpusskolas izglītības
sazarojumā Kf-da bibliotēkas

ieņems vēl redzamāku vietu,

Strenču Strādnieku patēr. b-bas

b-ka kantora telpās.

attīstījušas kopa ar vispārīgajiem pašizglītības centieniem

Kf. bibliotekas vidus- un arodu skolām.

Loti bēdīgā stāvoklī atradās skolu b-kas valsts tapšanas

pirmajos gados. Šur tur vēl bij uzglabājušās vecās krievu grā-

matas, kamēr latviešu valodā grāmatu vai nu pavisam
nebija, vai ari to bija loti maz. Bet skolām nepieciešamas grā-
matas valsts valodā. Šo lielo trūkumu cenšas novērst Kultū-

ras fonds, kad sākot ar 1923.124. b. g. atvēl diezgan lielus lī-

dzekļus skolu bibliotēkām. No šiem līdzekļiem tiek apgādātas
ar grāmatām ne tik Latvijas pamatskolas, bet ari vidus- un

arodu skolas. Sākot ar 1924./25. b. g. vidusskolās izsniegtas
Kultūras fonda bibliotēkas šādos apmēros:

1924./25. bg. izsniegtas bibliotēkas 20 skolām, katra bi-

bliotēka kopv. Ls 500. Šīs bibliotēkas sastādītas šādi: 7 valsts

vidusskolām, 6 pašvaldību vidusskolām, 2 privātu un sabiedri-

sku organizāciju vidusskolām un 5 arodu skolām.

1925./26. bg. —20 bibliotēkas āLs 500,— 8 valsts vidus-

skolām, 3 pašvaldību vidusskolām un 9 arodu skolām.

1926./27. bg. —25 bibliotēkas āLs 600— 11 valsts vidus-

skolām, 4 pašvaldību vidusskolām, 1 priv. vidussk., 6 arodu

skolām un 3 lauksaimn. vidusskolām.

1927./28. bg. izsniegtas bibliotēkas 34 skolām ā Ls 588,23.

1 pašvald. vidussk., 12 priv. un sabiedr. org. vidussk., 7 arodu

skolām, 5 lauks, un citām skolām, 9 minoritatu vidusskolām.

1928./29. bg. paredzēts izsniegt 40 bibliotēkas ā Ls 500,—
1 priv. vidusskolai, 20 lauksaimn. un citām sk., 19 minoritatu

skolām.
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Bibliotēkas izsniegtas sekošam vidus un arodu

skolām :

1924./25. b. g. pavisam 20 bibliotēkas.

Valsts vidusskolām.

11. Rīgas
Tukuma

Subatas

Varklanu
Rēzeknes

Krāslavas

Ludzas

Priv. v. sabiedr. org.
vidusskolām.

Salacgrīvas
Aglunas

Pašvaldību vidusskolām.

Gaujienas
Rīgas Jūrmalas
Mazsalacas

Rīgas apr.

Aizputes apr.
Saldus

Arodu skolām.

Valmieras komercskolai
Rēzeknes (Balvu)

„

Daugavpils arodu skolai

Ludzas
„ „

Rēzeknes
„ „

1925./26. b. g. pavisam 20 bibliotēkas.

Valsts vidusskolām.

Cesvaines

Valkas

Rūjienas
Limbažu

Smiltenes

Bauskas

Talsu

Zaļeniek\i

Pašvaldību vidusskolām.

Alūksnes
Madonas

Lubānas

i

i

Arodu skolām.

Rēzeknes skolot, inst.

Daugavpils
„ „

Liepājas technikumam

Cēsu arodu skolai

Valkas
„ „

Ventspils

Jelgavas „ „

Olava komercskolai

Jelgavas skolot, inst-

1926./27. b. g. 25 bibliotēkas.

Valsts vidusskolām.

I. Rīgas
Valsts v. sk. pieaug.
Cēsu

Valmieras

Jēkabpils
I. Jelgavas
11. Jelgavas
Kuldīgas
Liepājas

Ventspils
Daugavpils

Arodu skolām.

Rīgas skolot, inst.

Centr. paidag. inst.

Rīgas valsts techn.

Jaunjelgavas tirdzn. skolai

11. Rīgas arodu skolai

Rīgas pils. amatn. skolai

Pašvaldību vidusskolām.

I. Rīgas pils.
11.

„ „

111

IV. „ „

Priv. v. sabiedr. org.
vidusskolām.

Lietuvjti ģimnāzijai.

Lauksaimn. v. c. skolām.

Ramkas mājtur. skolai

Priekuļu lauksaimn. skolai

Malnavas lauksaimn. skolai
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1927./28. b. g. 34 bibliotēkas.

Pašvald. vid. sk.

Dobeles.

Lauks. v. c. vdsk.

Smiltenes piensaimn. skolai

Tukuma piensaimn. skolai

Bulduru dārzkop. skolai

Kaucmindes mājtur. skolai

Jelgavas lauks, skolai

Priv. v. sabiedr. org.
vidusskolām.

M. Bekeres Rīgā
O. Beateres

„

N.Draudziņas
„

M. Millleres „

P. Dzeņa „

L Kļaviņas Bauskā

Franču licejam
Latv. jaun. sav. vid. sk.

Lkvb. vid. sk.

Jelgavas izgl. b-bas vid.

sk. pieaugušiem.
Valkas latv. vid. sk.

Igaunijā
Latv. proģimn. Jani-
šķos.

Arodu skotam.

Vecgulbenes arodu sk.

Liepājas amatn. sk.

Daugavpils latv. b-bas

komercskolai

Liepājas mākslas amatn.

skolai

Angļu valodas inst.

Franču „ „

Kr. Valdemārakuģu vad.

un mech. skolai

(agrāk Liepājas kult. v.

izgl. b-bas vidusskolai).

Minoritatu skolām.

Valsts Rīgas krievu ģimn.
Valsts Rēzeknes krievu ģimn.
Valsts Rīgas vācu vid. sk.

Vācu vecāku sav. Kuldīgas sk.

ttīgas pils. vācu vid. sk.

Rīgas pils. poļu vid. sk.

Valsts Daugavpils poļu vid. sk.

Valsts Daugavpils baltkrievu vid. sk.

Rīgas pils. žīdu vid. sk.

Pavisam bibliotēkas piešķirtas: 26 valsts vidusskolām.

14 pašvaldību vidusskolām.

15 priv. v. sabiedr. org. vidusskolām.

27 arodu skolām.

8 lauks. v. c. skolām.

9 minoritatu vidusskolām.

Vidus un arodu skolu bibliotēkas pēc sastāva dažādas. Vi-

ņām ņemtas grāmatas, piemērojoties skolas tipa un pat katras

atsevišķas skolas vajadzībām, sevišķi kas zīmējas uz praktisko

zinātņu izdevumiem. Daiļliteratūras izlasē vairāk ievēroti paš-
tautas rakstnieku kopotu darbu izdevumi, izcilākie romāni un

stāsti, tad vēsture, literaturvēsture, sabiedriskās zinātnes.

Grāmatu iesiešanu un komplektu sastādīšanu saskaņā ar

Kf. domes apstiprinātiem sarakstiem visu laiku izpildījis vidus-

skolas skolotāju kooperativs, aprēķinot katru komplektam sa-

gatavoto grāmatu par viņas nominālvērtību, t. i. ņemot par
darbu atlaiduma % no grāmatas nominalcenas.
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Pamatskolu bibliotekas.

1923.124. mācības gadā pēc ievāktām ziņām izrādījās, ka 122

pamatskolās nav nemaz skolēnu bibliotēku. Ari pārējās skolās

latviešu grāmatu bija loti maz, jo vecajā krievu laiku pamat-
skolā latviešu valodai skolas programā nebija vietas. Lai iepa-
zīstinātu skolēnus ar latviešu valodas izkopšanu, tautas gara

mantām un daiļliteratūru, tad vajadzēja rūpēties par skolu ap-

gādāšanu ar grāmatām. Skolu departaments griezās ar

ierosinājumu, paredzēt no Kultūras fonda līdzekļiem
sumas skolu bibliotēku vajadzībām. Šo ierosinājumu apsprieda
Kultūras fonda Dome un atvēlēja 1923.124. g. budžetā attiecīgu

sumu. Ari nākošos gados skolu bibliotēkām Kultūras

fonds, kā tas redzams no pievestās tabeles, piešķīris pabalstus
skolu bibliotēku vajadzībām sekošos apmēros:

1923. g. — Ls. 82.100.—

1924.
„

—

„
80.000.—

1925.
„

—

„
50.000.—

1926.
„

—

„
40.000.—

1927. „
—

„

40.000.

1928.
„

—

~
40.000.—

Kopā Ls. 332.100.—

Saskaņā ar Kultūras fonda domes lēmumu skolu bibliotēku

ierīc. techniskos darbus vada Skolu departaments. Komplekta
sastāvā ietilpst:

I. pak. bibliotēkā:

Tautas dziesmas un pasakas ....
33 sēj.

Oriģinālā beletristika un dzeja ...

57
„

Tulkotā beletristika
~ . .

42
„

Biogrāfijas 9
„

Vēsture un sabiedr. zinātnes 15
„

Dabas zinības 30
„

Ģeogrāfija 11
„

Rakstu krājumi un periodiski izd.
. .

12
„

209 sēj.

11. pak. bibliotēkā:

Oriģinālā beletristika un dzeja
.

.
.

117 sēj.
Tulkotā daiļliteratūra 17

„

Biogrāfijas 18
„

Rakstniecības vēsture un kritika
...

11
„

Vēsture un sabiedr. zinātnes 22 „

Dabas zinības un veselības kopšana 21
„

Ģeogrāfija 18
„

Periodiski izdevumi 8
„

Praktiskas zinātnes 11
„

243 sēj.

Viens pirmās pakāpes skolu bibliotēkas komplekts_ izmak-

sāja bez grāmatu iesiešanas ap Ls 210.— un otrās pakāpes bi-

bliotēka apm. Ls 480.
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Par atvēlētām sumām līdz 1928.. g. 1. sept. ir sakomplek-
tētas un izdalītas skolām 1150 — L pak. un 315 — 11. pak. pa-
matskolu bibliotēkas. Bez tam papildām izdalīti 200 komplekti
ā 30 grāmatu Latgales skolām — latgaliešu izloksnē un 100

komplektu ā 53 grām. minoritatu skolām: krievu, vācu, polu,

baltkrievu, žīdu, igauņu, leišu.

Bibliotēkas piešķirtas:

I. pak.

1923. 1924. 1925. 1926. 1927. KopS

Rīgas pilsētā 22 5 2 29

Rīgas apriņķī 36 25 10 10 10 91

Madonas } aPrW 39 20 11 9 10 89

Valmieras apriņķi 21 17 5 6 5 52

Valkas apr 27 15 5 4 5 56

Jelgavas apr 34 14 4 4 3 59

Bauskas apr 30 6 3 39

Tukuma-Talsu apr 52 20 6 5 6 89

Kuldīgas-Aizputes apr. ... 27 20 6 8 5 66

Ventspils apr 12 11 4 6 3 36

Liepājas apr 22 13 4 5 5 49

Jēkabpils apr 33 15 1 1 3 53

Ilūkstes apr 27 10 2 3 42

Daugavpils apr 27 22 24 12 10 95

Ludzas un Jaunlatgales apr. 44 35 30 16 22 147

Rēzeknes apr 37 40 20 10 12 119

Valdības skolām 9 9 11 1 30

Dažādām iestādēm
....

81 9

Kopā
...

499 297 154 100 100 1150

11. pak.

1923. 1924. 1925. 1926. 1927. KopS

Rīgas pilsētā 8 5 13

Rītfas apriņķī 9 9 4 4 8 34

Jfjl ! apriņķī ...
12 7 2 7 7 35

Madonas / 1
Valmieras apr 4 2 3 4 1 14

Valkas apr 9 4 2 3 4 22

Jelgavas apr 5 4 1 2 2 14

Bauskas apr 7 3 1 1 2 14

Tukuma-Talsu apr 9 5 3 3 2 22

Kuldīgas-Aizputes apr. ... 8 10 2 3 1 24

Ventspils apr 2 4 1 2 1 10

Liepājas apr 4 4 1 3 1 13

Jēkabpils apr 8 7 1 1 17

Ilūkstes apr 3 6 2 1 12

Daugavpils apr 4 6 4 4 18

Ludzas un Jaunlatgales apr. 2 7 4 3 16

Rēzeknes apr 2 5 4 2 13

Valdības skolām 3 11 1 3 3 21

Dažādām iestādēm
....

— — _3 3

Kopā ...

99 99 22 50 45 315



59

Nobeidzot VI. sērijas izdalīšanu, vēl paliks apm. 150 —

I. pak. pamatskolas, kurām vajadzētu piešķirt I. pak. bibliotēkas

un apm. 200 — 11. pak. bibliotēkas. Kad visas skolas būs apgā-

dātas ar bibliotēkām, un ja līdzekļi to atļaus, tad varēs stāties pie

līdzšinējo skolu bibliotēku papildināšanas ar jaunām grāma-
tām. Tāpat būtu nepieciešami noorganizēt paidagogiskas bi-

bliotēkas apriņķos, jo sevišķi liels grāmatu trūkums lauku sko-

lotājiem.
Skolās ievestās b-kas saskaņā ar skolu likumu pārzina

skolu padomes. B-kas pastāvēšana, viņas apgrozība un satura

noteikšana tā tad nodota pašas sabiedrības rokās, tomēr novē-

rojumi liecina, ka tikai tur jaunatnei nepieciešamais krājums
atrodas labā stāvoklī, kur par to gādā paši paidagogi. Bērnu

vecākiem, resp. sabiedrībai šis fakts par labu nerunā. Jāvēlas

ari, lai tādu audzinātāju rastos vairāk, kas veicina b-kas no-

zari un ieinteresē bērnus par grāmatām. Tad Kf. lielā skaitā pa

Latvijas skolām izsētie grāmatkrājumi neizsīks kā gadījuma pa-
rādība.

Lasītavas.

Sākot ar 1925. gadu Kf. (28. maija sēdē) nolēma abonēt

krietnākos literariskos un zinātniskos žurnālus lasītavu ierīko-

šanai, galvenām kārtām pie Kf. bibliotēkām, ar to noteikumu,
lai saņemtie žurnāli, kurus piesūta par brīvu, būtu pieejami bez

maksas lasītājiem vismaz pāris reizes nedēlā (ierīkojot lasām-

galdu vai izsniedzot tos bibliotēkas kārtībā). Saņemtie žurnāli

ievedami bibliotēkas resp. lasītavas inventārā un gada beigās

iesienami un pievienojami bibliotēkas komplektam
L

Lai dabūtu

pārskatu par apstākļiem un vajadzībām šinī nozarē, Kf. griezās

pie organizācijām, bibliotēkām un lasītavām, kuras vēlētos

augšminētā kārtībā saņemt un lietot abonētos žurnālus, sniegt
atbildi uz sekošiem jautājumiem:

1. Organizācijas, bibliotēkas vai lasītavas pasta adrese.

2. Vai pie bibliotēkas jau pastāv lasāmgalds un kad ierīkots.

3. Kam un cik reizes nedēlā lasāmgalds pieejams (vai tikai biedriem

vai kuram katram, par brīvu, vai par maksu un ar kādiem no-

teikumiem).

4. Kas dod līdzekļus lasāmgalda resp. bibliotēkas uzturēšanai.

5. Kas pārzina lasāmgaldu (ar vai bez atlīdzības).
6. Kādi žurnāli un laikraksti tiek abonēti tekošā gadā.

Bibliotēku padomei uzdeva izstrādāt abonējamo žurnālu

saraksta projektu. Tāpat Skolu virsvalde griezās pie Domes

ar lūgumu, asignēt lielāku sumu žurnālu abonēšanai pamat-
skolu, vidus un arodskolu vajadzībām. Reizē ar to abonementu

Kf. uzskata par pabalstu attiecīgam žurnālam un citu sumu ša-
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dam nolūkam naudā neizsniedz. Abonējamo žurnālu izlasē pir-
mām kārtām ievēroti vispārēja satura izdevumi, ņemot mazākā

skaitā speciālos, kas galvenām kārtām izsūtāmi pilsētu un mie-

stu lasītavām. Latgaliešu žurnāli sadalāmi pa Latgales b-kām.

Principā atzina, ka lasītavas ierīkojamas pie visām Kf. biblio-

tēkām, pārpalikušos izdevumus izdalot tām organizācijām, ku-

rām cerība tādu saņemt vai kuras jau uztura lasītavu.

1925. gadā tādā kārtā organizētas 500 lasītavas. Žurnālu

apgādāšanas ziņā tās sadalītas 5 grupās un tām piesūtīti:

Domas

Latvju Grāmata
T
_

v .
Ritums ° 1

Latvijas Saule

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1., 11. un V. gr.

Ilustrēts Žurnāls )
Daba \ I—III. gr.

Latvijas Lauksaimnieks (11. pusgads) ļ

Inženieru un Techniķu kongresa biroja žurnāls 1

Muziķa (I. pusg.) J I. un 11. gr.
Latv. Ārstu žurnāls I

Latv. Lopkopis un Piensaimnieks. 111. un V. gr.

Mūzikas Nedēļa. 111. gr.

Nākotnes Spēks. IV. un V. gr.

Zemkopis
Piensaimniecības un Zemkopības žurnāls , T y
Latv. Biškopis ' g

Laiks

Latgolas Skola

Sēiējs I
y

Dzimtenes Skaņas ļ 8

Zīdūnis

1. un 2. grupā ieskaitītas lielākās bibliotēkas un rosīgākās

organizācijas, 5. gr. Latgales rajons un 26 organizācijas, kurām
vēl nebij Kf. bibliotēku.

Nākošos gados žurnālu abonēšana turpinājās, pie kam dru-

sku mainīts izdevumu saraksts, kā ari pirms izsūtīšanas lasīta-

vām piesūtīts saraksts, lai no tā viņas pašas 60 ls apmērā izvē-

lētos tos žurnālus, kādus gribētu saņemt.

Lai dabūtu datus par lasītavu stāvokli, darbību un vajadzī-

bām, 1927. gada janvārī Kf. uzdevumā Bibliotēku padome iz-

laida aptauju ar sekošiem jautājumiem: 1. Vai pie bibliotēkas

pastāv lasītava resp. lasāmgalds žurnālu un laikrakstu lasīša-

nai uz vietas; 2. kādi žurnāli lasītavā saņemti 1926. gadā: a) Kul-
tūras fonda abonēti, b) bibliotēkas resp. lasītavas pašas abo-

nēti (pieminot ari laikrakstus); 3. cik lasītāju apmeklējuši lasī-
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tavu notecējušā gada laikā; 4. kādi visvairāk lasītie žurnāli; ja
tie izsniegti bibliotēkas kārtībā uz mājām, tad uzrādāms lasī-

tāju un žurnālu apgrozības skaits; 5. kādus žurnālus (liter.-zi-
nātniskus, lauksaimniecības, speciālus v. t.t.) paredzēts lasīta-

vai 1927. gadā a) pašai abonēt, b) kādus vēlētos saņemt no K.

fonda; 6. kādas citas steidzamākas vajadzības būtu bibliotēkai

un lasītavai paplašināšanas, grāmatu iesiešanas un citā ziņā.

Pavisam pārskata laikā lasītavām no Kf. abonēti sekosi žurnāli:

1925. 1926. 1927. 1928.

Burinieks 200 450

Domas 475 500 495 495

Latvju Grāmata 475 500 437 460

Ritums 475 500 —

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts . . 200 300 311 300

Ilustrēts Žurnāls 200 300 389 300

Latvijas Saule 475 300 377 350

Daba 200 400 234 250

Nākotnes Spēks 200 300 160 200

Tautas Veselība 144 200

Muziķa
. . .

.
,

100 200 — —

Mūzikas Nedēļa 100 69 47

Latvijas Lauksaimnieks (11. psg.) . . .

200 300 174 170

Zemkopis 200 300 119 121

Mazsaimnieks — 300 — —

Piensaimn. un Zemkopības žurnāls . . 200 300 62 56

Latv. Lopkopis un Piensaimnieks . . . 200 300 72 150

Latvijas Biškopis 150 300 154 200

Laiks
.

200
— — —

Latv. Kooperators 27 18

Inž. un Techn. kongresa biroja žurnāls

(Techniskais žurnāls) 100 300 17 —

Latv. Ārstu žurnāls ' .
.

100 100 109 18

Ekonomists —
100

—
—

Ārpusskolas Izglītība 111 139

Kopdarbība — 18 —

Pašvaldības Balss — — 17 —

Jaunības Tekas — — —
200

Daugava — — 200

Latgolas Škola 100 100 — 100

Latgolas Zemkupis 100 26 100

Zīdūnis 100 100 300 100

Sējējs 100 100 — —

Dzimtenes Skaņas 100 100 —
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Tāpat kā tautas b-kām, ari skolu vajadzībām Kf. abonē

žurnālus, pamatskolām ar 1925., vidus un arodskolām sākot ar

1926. gadu.

Žurnāli vidus- un arodu skolām.

1926. 1927. 1928.

Audzinātājs 80 73 73

Latv. Saule 80 68 68

Latvju Raksti 80 71 71

Izgl. Min. Mēn. .... 80 75 75

Latvju Grāmata ... 80 73 73

Skola un Zinātne
...

80 — —

Rokdarbu zīmējumi . .
25 15 —

Techn. žurnāls
....

25 10 10

Ekonomists — 10 10

Latgolas skola
....

— 11 11

Statistiskā Gada Grāmata
— —

20

Pamatskolām abonētie žurnāli:

1825. 1926. 1927. 1928

Mūsu Nākotne 200 200 100 200

Audzinātājs 280 100 200

Lāčplēsis 100 100 50

Mūzikas Nedēļa 100 50 50

Latgolas Škola 177 200 50 40

Latvijas Jaunatne 350 350 200 200

M*azās jaun. Tekas 350 350 300 350

Jaunais Cīrulītis —
350 301 300

Jaunības Tekas 350 350 300 350

Latvijas Saule 100 100 100 100

Dzimtenes Skaņas 375 200

Roku darbu zīmējumi 100
— — —

Daba . 100 — 110 100

Latvju Grāmata 100
—

52 100

Zīdūnis 100
— 50 250
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4. Pabalsti mācības iestādēm.

Mācības iestādēm Kultūras fonds izsniedz pabalstus: 1) pa-

mata, vidus- un aroda skolu sevišķām vajadzībām, 2) augst-

skolu studentu stipendijām.

Pabalsti pamata, vidus- un arodskolām.

Pa m a t s ko 1 ā m jau 1923. gadā Kf. atvēlēja lielāku sumu

(60.000 ls) izpostīto apgabalu trūcīgo skolēnu pabalstam. Tālāk

nācās vērā nemt mācības līdzekļu trūkumu, tāpat citas, vaja-

dzības, kā inventāra un mūzikas instrumentu iegādāšanu, pat

telpu remontus, darbnīču un skatuvju ierīkošanu. Šinī pašā
rindā nelielas sumas izsniegtas bērnu svētkiem, kursiem v. c.

nolūkiem. Tādā kārtā pārskata laikā Izglītības ministrijas rī-

cībā pamatskolu pabalstam atvēlētas sekošas sumas:

N
1923./24. b. g Ls 60.000,—

1924./25. , „
80.000,—

1925./26. „ „ „
70.000,—

1926./27 „ „ . .
38.605—

1927./28 „ , „
43.237,—

Kopā Ls 291.842 —

Šīs sumas sīkāki sadalītas sekosi:

trūcīgo skolēnu pabalstam Ls 89.490,—

mācības līdzekļiem „ 134.740,—

inventāra iegādāšanai un skolu remontiem
. „ 16.700,—

muziķus instrumentiem
~ 44.966,—

skolas darbnīcu ierīkošanai
„ 1.150,—

skolu skatuvju ierīkošanai
„ 1.600,—

skolu sporta laukumu ierīkošanai
„ 1.500,—

skolotāju kursu sarīkošanai .
, „

300,—

bērnu svētkiem
„ 600,—

skolu darbu izstādēm
„ 200,—

skolotāju jubilejām
„ 500,—

Dūnsberģa piemiņas plāksnei
„ 96,—

Kopā Ls 291.842,—

Pabalstu sadalīšanas projektus Kf-dam izstrādā Izglītības

ministrija saskaņā ar skolu lūgumiem un inspektoru atzinu-
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miem, un ir atbildīga par piespriesto sumu pareizu izlietošanu.

Lai gan skolu skaits ar katru gadu pieaudzis (1919. gadā 1265

pamata un 68 vidusskolas, 1927. gadā 1904 pmt. un 129 vidussk.),
iesniegtie norēķinu pārskati tomēr rāda, ka tīklā ietilpstošo ie-

stāžu neatliekamākās vajadzības caurcaurim apmierinātas.

Zemāk ievietotās tabeles rāda, kā un kādiem apriņķiem un

iestādēm sadalīti Kultūras fonda pabalsti atsevišķos budžeta

gados.

Vidus- un arodu skolām piecu gadu laikā, t. i.

sākot ar 1923./24. b. g. līdz 1927./28. b. g. (ieskaitot), Kultūras
fonds izsniedzis trūcīgo skolēnu pabalstiem, mūzikas instru-

mentu un mācības līdzekļu iegādāšanai un citām skolas vaja-
dzībām kopsumā Ls 53.972,—.

Šī suma sadalīta šādi: trū-

cīgo skolēnu pabalstam Ls 48.672, mācības līdzekļiem Ls. 2.100,
mūzikas instrumentu iegādāšanai Ls. 2.900, botāniskā dārza un

sporta laukuma ierīkošanai Ls. 300, kopā Ls. 53.972. Pa atsevi-

šķiem gadiem un dažādām skolām augšā minētās sumas sa-

dalītas sekoši (latos):

• Valsts vidussk. Pašv. vidussk. Biedr. un pr. vid. Skolot, instit. Citās ar. sk.

H a n £k tx

Q- CL . o. o. h - cl L-

m
— m ._

~ m
._ _ vi — — m — — Kopa

o tj g 13
N' "

a
" " š no ,° n d

'E 3 ira 3 iro '2 3 w '? 3 m '2 3 m

880 — 120 — — 8.940 60 10.000

250 — 1.700 — — 2.200 500— 350 5.000

500 500 —
100

— 300 — 2.600 1.000 — 5.000

2.500 300 — 200 2.042 — 1.200 4.600 4.600 15.442

4.780 900 — 1.400 — 300 3.050 — 400 3.825 3.875 18.530

8.910 1.400 — 1.800 — 800 6.912 — 1.600 22.165 1.500 — 8.885 53.972

Piezīme. Pašvaldību vidusskolu mācības līdzekļu sumās

ieskaitīti ari Rīgas apr. vidusskolai 1925.126. g. izsniegtie
300 lati botāniskā dārza un sporta laukuma ierīkošanai.

Biedrību un privātu vidusskolu skaitā ieskaitīta ari Igau-

nijas Valkas latviešu vidusskola, kurai 1926./27. g. atvē-

lēti 400 lati trūcīgo skolēnu pabalstam un mācības līdze-

kļiem, bet 1927./28. g. Ls. 200,— trūcīgo skolēnu pabal-
stam.

Izglītības ministrija lūgusi Kultūras fonda domi uzņemt

1928./29. g. budžetā latviešu vidus- un arodu skolām pabalstiem

Ls. 20.000,—.

īsie pārskati rāda, ka Kultūras fonds sniedzis līdzekļus da-

žādām Latvijas skolu vajadzībām. Bet sevišķi atsaucīgi viņš



atvēlējis surnas skolnieku pabalstam, skolu bibliotēku, macī- •
bas līdzekļu un mūzikas instrumentu iegādāšanai.

Pabalsti skolā m 1923 24 mācības gadā.

Apriņķi Māc. līdz. Invent. Trūc. skol. Remont. Kopā

1. Rīgas 14.200.— 200.— 2.346.— 2.200.— 18.946.—

2. Bauskas 3.700.— 800.— 1.672.— 6.172.—

3. Ilūkstes 3.600.— 8.184.— 11.784.—

4. Jaunjelgavas 6.900.— 1.500.— 984.— 9.384.—

5. Jelgavas 5.000.— 500.— 1.336.— — 6.836.—

6. Tukuma 1.600.— 400.- 688.— 2.688.—

7. Daugavpils 1.700.— 1.012.— 2.712.—

8. Aizputes 100.— — 72.— 172.—

9. Valkas 400.— — 50.— — 450.—

10. Ventspils 200.— 96.— — 296.—

11. Valmieras 300.—
— —

300.—

12. Kuldīgas 200.— 200.—

15. Cēsu 60.— 60.—

Kopā Ls. 37.960.— 3.400.— 16.440.— 2.200.— 60.000.—

Pabalsti skolām 1 924. 25. mācī b a s ga d ā

Trūc. skol. Māc. līdz. Inv. v. rem. Kopā

1. Rīgas pilsētai 6.000.— — 6.000.—

2. Rīgas apr. 6.000.— 7.300.— 750.— 14.050.—

3. Cēsu ~
1.500.— 2.200.— 900.— 4.600.—

4. Valmieras „
1.500.— 1.000.— 500.— 3.000.—

5. Valkas
„

1.500.— 1.800.— 800.— 4.100.—

6. Jelgavas
„

1.500.— 3.000.—
—

4.500.—

7. Bauskas
„

1.000.— 2.500.— 800.— 4.300.—

8. Tukuma
„

1.000.— 1.000.— — 2.000.—

9. Talsu
„

1.000.— 500.— 200.— 1.700.—

10. Ventspils
„

1.500.— 1.500.— 1.000.— 4.000.—

11. Kuldīgas „
1.000.— 500.— 1.500.—

12. Aizputes „
500.— 700.— 200.— 1.400.—

13. Liepājas „
2.500.— 1.500.— 4.000.—

14. Jaunjelgavas
„

2.000.— 3.000.— 500.— 5.500.—

15. Ilūkstes
„ 1.500.— — 1.500.—

16. Daugavpils „
2.000.— 1.400.— 3.400.—

17. Rēzeknes
„

4.000.— 1.500.— 300.— 5.800.—

18. Ludzas
„

3.000.— 2.000.— 350.— 5.350.—

19. Valdības skolām 2.500.— 500.— 3.000.—

20. 2 kurlm. skoln. 300.— — — 300.—

Kopā Ls. 38.300.— 34.000.— 7.700.— 80.000.—

65



66

Pabalsti skolām 1925/26. mācības gada.

Trūc. skol Māc. līdz. Muz. instr. Bernu sv. KopS

!. Rīgas pilsētai 4.370.—
— 4.370.—

2. Rīgas apr. 6.500.— 2.500.— — 9.000.—

3. Cēsu „ 1.000.— — — — 1.000.—

4. Valmieras
„

500.—
— — — 500.—

5. Valkas „
1.000.— 700.— —

— 1.700.—

6. Madonas
..

1.000.— 500.— — 1.500.—

7. Liepājas
„

2.200.— 500.—
— 2.700.—

8. Aizputes
„

1.000.—
— —

1.000.—

9. Ventspils
„

1.500.— — 1.500.—

10. Kuldīgas „
1.000.— 1.100.— 300.— — 2.400.—

11. Tukuma-Talsu apr. 1.200.— 900.— — 2.100.—

12. Jelgavas
„

1.000.— 1.450.— 200.— — 2.650—

13. Bauskas
„

580.— — 580.—

14. Jaunjelgavas „
1.000.— — — 1.000.—

15. Ilūkstes „
2.000.— 600.— 2.600.—

16. Daugavpils 1.000.— 800.— 1.800.—

17. Rēzeknes 1.500.— 600.— 2.100.—

18. Ludzas
„

1.300.— 200.— 300.— 200.— 2.000.—

19. Valdības skolām 2.200.— 2.200.—

20. Skolotāju institūtiem 2.600.— 1.000.— 3.600.-

-21. 1 kurlm. skolniekam 200.— 200.—

22. 4 vidusskolām 600.— 300.— 500.— 1.400.—

23. Skolu virsvaldei 20.000.— —
20.000.—

24. Skolotāju savienībai 2.000.— — 2.000.—

25. Tautskolu direkcijai 100.— — —
100.—

Kopā 33.050.— 35.450.— 1.300.— 200.— 70.000.—

No šīm sumām izsniegts inspektoriem izdalīšanai pamatskolu trū-

cīgiem skolēniem Ls. 26.070.—.

INo kopsumas Ls 5000,— atvēlēti vidus- un arodskolu pabalstiem.
(Sk. vidus- un arodskolu tabeli.)
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Pabalsti

skolām

1926.127.

mācības
gada.

1.

Rīgas

pils.

300.————————
300.

2.

Rīgas

apr.

2.100.—

1.700.—

100.——————— 3.900—
%

Cesu

„

300.—

800.— —______
1.100.—

4.

Valmieras
„

—1.200.—

1.000.—

200.—

200.—

500.— ————
3.100.—

5.

Valkas

„

1.025.—

2.200.—

500.— —————'_
3.725.—

6.

Madonas

„

—50.—

900.— —______
950.—

7.

Aizputes

„

—200.—

200.—

—

______
400.—

8.

Ventspils

„

—400.—

1.100.——————__
1.500—

9.

Kuldīgas

„

—200.—

600.— —______
800.—

10.

Talsu

„

300.—

300.— ———
____

60oi—

11.

Jelgavas

„

—1.680.—

300.— ————____
1.980.

12.

Bauskas

„

—

900.—

900.——————__
1.800.—

13.

Jēkabpils

„4-

300.—

400.—

150.—————-1_
85oi—

14.

Ilūkstes

„

—

1.200.—

900.——400.——————
2.500—

15.

Daugavpils
„

175.—

2.350.—

———200.—

200.—

——
2.925.—

16.

Rēzeknes

„

ļ

IO

4"

700.—

1.500.——______
2.200!—

17.

Ludzas

„ļ

—75.—

900.—

200.———200.———_
1.375]—

18.

Jaunlatgales,,
ļ;

—

—800.———————
800.—

19.

Valsts

skolām
;

l**-4-

1.300.—

3.000.——1.500.—— ——300.——
6.100.—

20.

1

kurlm.

skoln.

"

200.—
———______

200.—

21.

Centr.

Paid.

inst.

—1.000.——_ ——
___

1.000.—

22.

Ilūkstes
apr.

skol.

arodbiedrībai

——————— ——200.—
200.

23.

Sv.

Jāzepa
b-bas

skolai

300.——————————
300.—

Kopā

800.—

12.105.—

20.850.—

1.150.—

2.100.—

500.—

400.—

200.—

300.—

200.—

38.605.—
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Pabalsti
skolām

1927.
28.

mācības
gad
a.

A

.c=

l.

ravi• ira
N

O

0)

m

O—c
E

O.

3

ira

>

o._:3
aj

O

1.

Rīgas

pilsētai

.300.—

300.—————600.—
2.

Rigas

apr.

2.100.—

4.500.

500.—

7.100.—

5.

Cēsti

„

1.600.—

200.—

200.——
2.000.

—
4.

Valmieras

.. 1.600.—

800.—

2.400.—

5.

Valkas

„

1.100.—

100.—

100.—

1.300.—

6.

Madonas

„

1.430.—

350.—

1.780—

7.

Liepājas

„

300.— — —— 300.—
8.

Aizputes

„

—300.—

200.—

500.—

9.

Ventspils

„

1.800.—

500.—

500.

96.—

2.896.

10.

Talsu

„

400.— ————400.—
11.

Tukuma

„

700.— ————700.—
12.

Bauskas

'

„

1.600.—

400.—

2.000.—

13.

Jēkabpils

„

600.—

400.———
1.000.—

14.

Ilūkstes

„

1.500.—

800.—

150—

2.450—

15.

Daugavpils
„

100.—

1.200.—

300.—

300.—

400.—

2.300.—

16.

Rēzeknes

„

1.350.—

400.—

200.——
1.950.—

17.

Ludzas

„

300.—

1.936.—

300.—

200.—

1.250.—

3.986.—

18.

Jaunlatgales
„

1.000.—

500.—

1.500.—

19.

Valdības
skolām

1.700.—

700.—

400.———
2.800.—

20.

1

kurlm.

skolu.

200.————— 200.—
21.

Latv.

taut.

konserv.
muz.

bērnu

dārzam

300.————— 300.—
22.

Sv.

Jāzepa

b-bas

skolai

200.——
200.—

23.

īzglīt.

m-jai

" ——4.575.—————4.575.—
Kopā

900.—

22.816.-

15.225.—

1.300.—

1.400.-1.500.—

96.-

43.237.—
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Stipendijas augstskolu audzēkņiem.

Augstāko mācības iestāžu audzēkņi tiešu pabalstu no Kul-

tūras fonda saņem stipendiju veidā. Šīs sumas skolas izglī-
tības nozarei ir devums, kas jūtami atvieglo valsts budžetu.

Pārtikušu ģimeņu, kas savus bērnus spēj izvadīt tālāk par

vidusskolu, patstāvīgā Latvijā skaita ziņā nesalīdzināmi vai-

rāk, nekā pirms kara. Bet līdztekus tikpat jūtamu pieau-

gumu uzrāda tieksme pēc augstskolas izglītības mazturīgākos

slāņos, tā ka trūcīgo studentu kontingents samērā diezgan liels.

Tāpat, salīdzinot 1920. ar 1927. gadu, studentu skaits Uni-

versitātē pavairojies dubulti (no 3474 uz 7567).

Kultūras fonds stipendiju sumas izsniedz L. Universitātei

(tek. budžets gadā 95.000 ls), mākslas akadēmijai (5000 ls) un

konservatorijai (5000 ls).

Ārpus šām budžetā paredzētām sumām minēto iestāžu

audzēkņiem nekādu atsevišķu stipendiju nepiespriež. Tāpat

stipendijas netiek dotas privātu augstskolu apmeklētājiem.

Universitātes studentiem paredzēto stipendiju izsniegšana
uzticēta Universitātes padomei, kura saņemto pabalstu sumu

ieskaita savā vispārīgā stipendiju fondā. Stipendiju sadalī-

šanas projektus izstrādā īpaša stipendiju komisija, nodibināta

pie Universitātes padomes 6 locekļu sastāvā: trīs tanī sūta

pati padome no mācības spēku vidus, trīs nāk no studentu pa-

domes. Mācības spēku pārstāvjus ievēlē katra mācības gada
sākumā (septembrī), studentu padomes pārstāvjus — katra

jauna studentu padomes darbības gada sākumā (janvārī). Tik-

lab viena, kā otra padome cenšas ievēlēt arvienu no jauna tās

pašas personas. No mācības spēkiem ievēlēti sakumā docents

L. Adamovičs, doc. Jūlijs Auškāps un docents Kārlis Dišlers,

pēdējo divu vietā vēlāk prof. Juris Plāķis, prof. Arnolds Speke
un privātdocents Pauls Galenieks. Studentu pārstāvji biežāk

mainījušies. Pašreizējs stipendiju komisijas sastāvs: prof. Plā-

ķis, docents Adamovičs, privātdocents Galenieks, stud. jur.

Teod. Cīrulis, stud. oec. Jānis Jerkins, stud. theol. Pet. Med-

nis. Komisijas priekšsēdētāju ievēl no mācības spēkiem, se-

kretāru no studentu pārstāvjiem. Par priekšsēdētāju visu lai-

ku bijis doc. L. Adamovičs. Stipendiātu sarakstu apstiprina
Universitātes padome, bet galīgo sankciju par Kultūras fonda

sumu sadalīšanu dod Kf. Dome. Stipendiju piešķiršanas kār-

tību nosaka īpaši Universitātes padomes noteikumi, izdoti jau

1921. gada 5. oktobrī:

i. Stipendijas no Kultūras fonda atvēlētām sumām L. Univer-

sitāte izsniedz aizdevumu kārtā Universitātes studentiem (-tēm) Lat-

vijas pilsoņiem (-nēm).
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2. Stipendiju suma izsniedzama Ls 60.— lielumā ik mēnešus,

izņemot vasaras brīvlaiku. Kārtēji stipendijas tiek piespriestas visam

mācības gadam (9 mēnešiem), izņēmuma gadījumā īsākam laikam.

Piezīme: Ja izrādās, ka stipendija piespriesta uz iesniegtu

nepareizu ziņu pamata, tad stipendijas komisijai ir tiesība

lemt par stipendijas pārtraukšanu.

3. Stipendiāts nevar izpildīt pastāvīgu algotu vietu valsts, pri-

vātā vai komunālā iestādē.

4. Stipendijas izsniedz uz mazturības un sekmju pamata, pie

kam priekšroka dodama diplomandiem, vecāko kursu studentiem un

Latvijas armijas karavīriem, kas piedalījušies Latvijas atbrīvošanas

kaujās.

5. Stipendiju izspriešanai dibina atsevišķu komisiju, kurā ieiet

3 mācības personāla pārstāvji un 3 studentu padomes pārstāvji.

6. Pieprasītās stipendijas tiek izsniegtas reizi mēnesī pret parādu

zīmes parakstīšanu.

7. Sākot ar otro gadu pēc studiju beigšanas aizņēmuma sumai

tiek pieskaitīti 6% gadā.

8. Stipendijas un viņu % jāsāk nomaksāt ne vēlāk kā ceturtā

gadā pēc studiju beigšanas, un katru gadu jāatmaksā ne mazāk kā y3

no pilnas gada stipendijas.

Piezīme: Ja stipendiāta ienākums nesasniedz ar valsts ie-

nākurna nodokli apliekamo minimumu, tad atsevišķos gadī-

jumos var lemt par gada atmaksas samazināšanu.

9. Ja Universitāti sekmīgi beidzis stipendiāts tiek atstāts pie
Universitātes gatavoties uz akadēmisku darbību, fakultātes noteiktā

laikā iztur attiecīgos pārbaudījumus un paliek strādāt pie Universi-

tātes kā mācības spēks, tad katri divi akadēmiskās darbības gadi,

ieskaitot sagatavošanos uz akadēmisku darbību, dzēš viena gada sti-

pendijas parādus līdz ar %.

10. Stipendiātam % nav jāmaksā un parāds nav jālīdzina pa

slimības un karadienesta laiku.

11. Stipendiāts, kas atstāj Universitāti to nenobeidzis, sāk atlī-

dzināt saņemto stipendiju ar attiecīgiem % ne vēlāk kā ceturtā gadā

pēc izstāšanās no Universitātes.

12. Ja stipendiāts pēc vienas fakultātes beigšanas sāk studēt

citā fakultātē Latvijas Universitātē, vai ari — Latvijas Universitāti

beidzis vai nebeidzis turpina izglītību ārzemju augstskolās, tad 8. un

11. §§ minētieatmaksāšanas termiņi tiek atlikti uz 3 gadiem.

13. Stipendijas saņemšana neizslēdz atsvabināšanu no lekciju,

laboratoriju un citu praktisko darbu maksas.

14. Ja stipendiāts nomirst, parādu nenomaksājis, tad parādu var
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iekasēt no viņa atstata īpašuma, bet no viņa radiniekiem nekāda at-

līdzība nav prasāma.

Stipendiju lūgumu skaits ar katru gadu pieaudzis un visu

pārskata laiku aizvien stipri pārsniedzis stipendiju skaitu:

1922./23. māc. gadā iesniegti 182 lūgumi, stip. piespriestas 116 personām

1923./24.
„ „

195
„ „

131

1924./25. „ „ „
189

„ „ „
164

1925. /26.
„ „ „

237
„ „ „

158

1926./27. „ „ „
255 „ „ „ 171

1927./28. „
266

„
194

1928./29. „
347

„ 184

Pēdējos gados stipendiātu skaits palielinājies vienīgi tādā

kārtā, ka cenšoties apmierināt pēc iespējas lielāku reflektantu

skaitu, komisija sākusi piespriest pilnu stipendiju vietā vairā-

kas pusstipendijas (Ls 30 mēnesī).

Lai cik necik vieglāk tiktu galā ar iesniegtiem lūgumiem,
komisija nodibinājusi zināmas tradicijas lūgumu šķirošanā.
Priekšroku dod vecāko kursu studentiem, bet izvairās piešķirt

stipendijas pirmo kursu studentiem, kaut ari tiem būtu sa-

mērā grūtāki materiāli apstākļi. Ar to panāk, ka top dota

iespēja drīzāk nobeigt studijas tiem trūcīgiem studentiem, kas

savas studiju sekmes jau pilnā mērā parādījuši; un tā stipen-

dijas atkal drīzāk atsvabinās. Pirmā kārtā studentiem, kas

vēl nemaz nav varējuši parādīt spējas un sekmes studijās, sti-

pendijas nepiespriež. Kas vienu gadu stipendiju saņēmis, tam

mēdz to piespriest ari uz priekšu, ja vien viņš sekmīgi strā-

dājis. Un jāatzīmē, ka parasti ieskaitījumu (t. i. absolvēto

priekšmetu un uzdevumu) skaits stipendiātu vidū turas no 8—

20 un vēl vairāk viena mācības gada laikā. Studiju sekmes

pārbauda pēc katra reflektanta studiju grāmatiņas vai tās ap-

stiprināta noraksta.

Dabūt pareizu ainu par reflektantu materiālo stāvokli nav

viegli. Anketas viens otrs reflektants mēdz izpildīt nenoteikti,
biedru apliecinājumus par attēloto apstākļu pareizību, šķiet,
var dabūt ari tad, ja apliecinātājs šos apstākļus pazīst tikai pēc

paša reflektanta stāstījumiem; pašvaldības iestāžu apliecības
bieži vien sastādītas vispārīgos izteicienos bez konkrētiem da-

tiem. Komisija tomēr cenšas dabūt, it īpaši pie pirmo reizi

iesniegtiem lūgumiem, noteiktas ziņas par katra lūdzēja ģime-
nes un mantas apstākļiem, un var liecināt, ka daža laba paga-

sta valde, kā ari viens otrs policijas iecirknis ļoti apzinīgi un

precizi sastāda attiecīgos dokumentus.

Bēdīgas ainas atklājas par Latvijas Universitātes studentu

materiāliem līdzekļiem viņu iesniegtos lūgumos. Ir studenti,
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kas ar fizisku darbu sagādā sev uzturas līdzekļus. Ir rok-

peļņu un kalpoņu bērni, kuru vecāki atrauj sev pēdējo kumosu

no mutes, lai bērni varētu iesākt universitātes studijas. Vienā

otrā gadījumā pat rodas jautājums, vai tā nav vieglprātība —

iesākt studijas ar tik šauriem līdzekļiem. Un tas pats jāsaka

par vienu otru ģimeni, kas citādi nebūtu tik trūcīgos apstākļos,
ja nesūtītu studēt 2, 3 un pat četrus bērnus. Visos šādos ga-

dījumos stipendiju komisijai bij jāatzīst reflektantu tiesības uz

pabalstu, bet labu tiesu lūgumu viņa tomēr nevar izpildīt lī-

dzekļu trūkuma dēj.

Šķirojot jauno reflektantu' lūgumus, kas gājuši caur sti-

pendiju komisiju katra mācības gada sākumā, pēc reflektantu

sabiedriskā stāvokļa, komisija atzīmējusi šādas grupas:

Piespriestas stip. pilnā vai pus apmērā: 1925. 1926. 1927. 1928.

Tādiem, kam na\ tuvinieku 3 6 5 6

Tādiem, kam vecāki bez īpašuma un peļņas 5 13 11 10

Vienkāršu strādnieku bēerniem 7 18 18 20

Amatnieku bērniem -7 6 8 3

lerēdņu (ari skolotāju, mežsargu un privat-
iestāžu kalpotāju) bērniem 4 6 10 9

Mazu pilsētas mājiņu un zemes gabaliņu

īpašnieku bērniem 2 7 4 2

Rentnieku un graudnieku bērniem ....

2 6 4 3

Jaunsaimnieku bērniem resp. brāļiem un

māsām 2 12 23 2

Lauksaimnieku bērniem resp. brāļiem un

māsām 12 11 29 6

Veikalnieku bērniem 1 — 2 —

Personām ar nenoteiktu ģimenes un mantas

stāvokli 1 3 3 5

Personām, kuru vīrs vai sieva pelna ...
— 1 I

Personām, kas pašas pelna — — — —

Palikuši neievēroti lūgumi : 1925 1926. 1927. 1928

Tādiem, kam nav tuvinieku 4 1 1 5

Tādiem, kam vecāki bez īpašuma .... 12 5 2 5

Vienkāršu strādnieku bērniem 13 3 5 10

Amatnieku bērniem 5 3 6 7

lerēdņu (ari skolotāju, mežsargu un privat-

iestāžu kalpotāju) bērniem 6 6 5 20

Mazu pilsētas mājiņu un zemes gabaliņu

īpašnieku bērniem 4 5 2 10

1 Šinīs skait|os neietilpst personas, kas iepriekšēja mācības gada
stipendijas saņēmušas un lūdz tikai tās atjaunot.
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Palikuši neievēroti lūgumi: 1925 1927. 192*.

Rentnieku un graudnieku bērniem . . .
3 2 2 9

Jaunsaimnieku bērniem resp. brāļiem un

māsām 8 11 3 20

Lauksaimnieku bērniem resp. brāļiem un

māsām 17 24 13 49

Veikalnieku bērniem 1 2 2 5

Personām ar nenoteiktu ģimenes un mantas

stāvokli 1 —
5 3

Personām, kuru vīrs vai sieva pelna ...
11

Personām, kas pašas pelna —
1

—
5

Tiūcīgu un neapgādātu reflektantu lūgumus (īpaši pirmās

trīs rindas tabulā) stip. komisija noraidījusi vai nu tādēļ, ka

reflektants nav uzrādījis pietiekošas sekmes savās studijās vai

atkal atradies vēl jaunāko studiju semestros un viņa univer-

sitātes darba sekmība vēl rādījusies problemātiska.

Stipendiātu skaitā ietilpst dažādu tautību studenti.

Dažas stipendijas no šā paša fonda tādā pat kārtā, tikai

lielākās sumās, piespriež latviešu studentiem ārzemju univer-

sitātēs. Tā jau trešo gadu saņem Ls 500—720 gadā trīs lat-

viešu jaunekļi Francijas augstskolās.

īpaša suma Kultūras fonda budžetos, sākot ar 1923. gada
rudeni paredzēta Universitātes studentiem no Latgales, kuri
tad ari stipendiju komisijas sarakstos netiek ietilpināti. Tā,
jau minētā gada 24. oktobrī, Kultūras fonds Latgales kultūras

kongresa padomei Latgales studējošo pabalstiem piespriedis
Ls 10.000, bet tekošā 1928./29. b. g. šim stipendiju fondam

atvēlēti Ls 25.000, ieskaitot te ari lielākus pabalstus tiem lat-

galiešiem, kas katoļu semināru beiguši komandēti uz ārzemēm

sagatavoties augstākiem garīdzniecības amatiem. Šo stipen-
diju sadalīšanas projektus izstrādā īpaša komisija, kurā ietilpst

Latgales pārstāvji no Saeimas un izglītības resora (J. Ran-
cāns, J. Trasuns, K. Būmeisters un Skolu departamenta vice-

direktors Latgales lietās). Stipendiju normas Latgales stu-

dējošiem Universitātē svārstās no Ls 60—240 pusgadā.

Kautgan Latgales studējošo Universitātē ir tikai nepilna
10-tā dala no visa kopskaita, turpretim atvēlētā stipendiju

suma Kf. budžetā parasti iztaisa vairāk kā Va dalu no visas sti-

pendiju kopsumas. Tomēr Kf. šādu samēru ietura, ņemot vērā

vispār latgaliešu trūcīgos apstākļus.

Ārpus parastās kārtības līdz šim izcilāk Latgales studenti

nostādīti ari taī ziņā, ka viņiem izsniegtās sumas nav padotas

noteikumam, ka pēc studiju beigšanas saņemtā stipendija at-

maksājama Universitātes stipendiju fondam.
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Mākslas akadēmijai un Konservatorijai

paredzētās sumas sadala šo iestāžu padomes, izsniedzot tās

mazturīgiem audzēkņiem neatmaksājamu stipendiju vai vien-

reizīgu pabalstu veidā. Tā Mākslas akadēmijā parastā nor-

ma ir 20—501s mēnesī; 1922./23. māc. gadā pabalstīti 11 audzēk-

ņi, 1923/24. — 21, 1924 25. — 25, 1925 /26. — 19, 1926 27. —

32, 1927./28. — 35. Ari šeit stipendijas piespriešanas galvena
mēraukla ir mācību sekmes un trūcības pakāpe.

Mācības iestādēm 1920.—28. g. piespriesto pabalstu
procentualais samērs.
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5. Tautas namu izbūve.

Rosīgie pirmskara kulturālās pašdarbības gadi ievadīja
lauku sabiedrības domu spirgtā veselīgā gultnē. Strauji pie-

auga kulturālo izrīkojumu skaits, cēlās priekšnesumu idejiskā

vērtība, līdzi tiem auga neatliekama vajadzība pēc ērtākām

biedrošanās telpām. Bet tikai nedaudzām biedrībām izdevās

Straupes lauks. b-bas nams,

celts 1907.

Ērgļu izgl. b-bas nams.

Plāteres b-bas „Austrums"

nams, celts 1912.

Raunas lauks. kooper. "Rauna"

nams, celts 1909.

savus nodomus izvest līdz galam, tikai nedaudzos lauku cen-

tros paceļas stalti biedrību nami ar plašu zāli, glīti iekārtotu

skatuvi, dekorācijām un pietiekošām blakus telpām. Vairums

biedrību rīkojās ar diezgan šauriem līdzekļiem un tā tad neva-

rēja tikt pie kautcik ērtām savām telpām. Tā latvju kultur-
dzives sākotne viscauri spiesta mitināties īrētās gadījuma tel-

pas, kuras bieži vien loti nepiemērotas sabiedriskām vajadzī-
bām. Iziedama no muižu dzīves, pāraugusi muižniecības aiz-

bildniecību, lauku kulturālā pašdarbība pagājuša gadusimta
beigas spiesta risināties vasaras periodā zem klajas debess
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Līvbērzes sadr. b-bas "Dziesmu kronis" nams, celis pirms kara.

vai muižas labības šķūnī, bet ziemā pagasta skolā. Tas, sa-

protams, ārkārtīgi traucēja biedrību darbību. Stāvoklis vēl

pasliktinājās, kad Vidzemes laukskolu virsvalde 1872. gadā

aizliedza sarīkot teātra izrādes Vidzemes lauku skolās. Saim-

nieciskas organizācijas — lauksaimniecības kooperativi, krāj-
aizdevu sabiedrības v. tml. drīzāk atrada iespēju, nostāties uz

patstāvīgiem pamatiem tel-

pu ziņā. Tā piem., Straupes
lauksaimniecības biedrība

jau 1873. gadā nopirkusi no

Mazstraupes muižas īpaš-
nieka, barona Meiendorfa

gruntsgabalu ar krogus tel-

pām. Šīs telpas biedrība

1907. pārbūvēja, iekārtojot
tajās veikala telpas, ekono-

ma dzīvokli v. t. t., bet līdzās

taī pašā gadā no jauna uz-

Nīgrandas sadr. b-bas nams,

celts pirms kara.

cēla ērtu izrīkojumu zāli ar 500 sēdvietām un skatuvi

(jaunbūve izmaksāja 22.000 zelta rubļu); Smiltenes-Pals-

manes-Aumeistera-Gaujienas lauksaimniecības biedrība no

1892. gada īrēja Smiltenes muižas īpašnieka gruntsgabalu,
uz kura sākot ar to pašu gadu pakāpeniski līdz 1913. izbū-

vēja plašas telpas pašas biedrības un citu saimniecisku organi-

zāciju vajadzībām (izrīkojumu zāle ar 1000 sēdvietām, sapulču
zāle ar apm. 200 sēdv.). To pašu var minēt par Džūkstes lauks.
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Stukmaņu kulturas b-bai piešķ. pils drupas tautas nama izbūvei.

Skrīveru tautas nams, kopā ar lauksaimn. skolu, pab. 1927.

b-bas namu, kura gruntsgabals iegūts 1892. g., bet biedrības

nams uzcelts 1895.—97. No kulturālām organizācijām, kas

pirmā tikusi pie patstāvīgām telpām, minama Vietalvas labda-

rības biedrība, kurai 1870. gadā kāds lauksaimnieks dāvājis
Vt pūrvietu zemes. Samērā ērtais, šis viens no pirmajiem
latvju biedrību namiem, tagad jau nolietojies. Ari Limbažu sa-

viesīgā biedrība pag. gadusimteoa pēdējos gados tiek pie sava

nama, kurš pēc tam vairākkārtīgi pārbūvēts un paplašināts.
Dažos gadījumos pagasta pašvaldības, nākdamas preti biedrību

rosīgai darbībai, piemēroja pagasta nama augšas stāvu

kulturālās dzīves vajadzībām, vai atļāva skolā sarīkot teātra

izrādes, bet nebij maz to gadījumu, kur pagasta vietnieku pulks,

nicinādams „blēņu teātri" un nesaprazdams biedrību audzinošo

nozīmi, gāja cīņā pret progresīvajiem skolotājiem, kas, paši

ņemdami līdzdalību sabiedriskā dzīvē, saistīja biedrību darbību
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Umurgas lauks. b-bas nams (betona), 1928.

Ogres apvienoto b-bu nams.

ap skolu. Tādi gadījumi, protams, neapturēja lauku biedrību

rosību, kura arvien noteiktāk tiecās uz lauku kulturālas paš-
darbības saistīšanu vienā centrā — tautas namā. Ar jauno gad-

simteni vairojās biedrību īpašumi: Lazdonas bezmaksas biblio-

tēkas biedrība 1904. g. noīrē Praulienas baznīcas krogu, kuru

taī pašā gadā pārbūvē, piemērojot biedrības vajadzībām ar

zāli uz 280 sēdvietām. 1905. gadā Paltmales saviesīgā biedrība

uzcel biedrības namu ar zāli (300 sēdv. un 100 stāvv.) uz muižas

īpašnieces dāvāta gruntsgabala. 1907. gadā savu namu sāk Kul-

dīgas sadraudzīgā biedrība, 1909. gadā kulturālām vajadzībām
tiek nodots Raunas plašais lauksaimniecības kooperativa nams
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Olaines lauks. b-bas nams (jaunbūve).

ar 2 zālēm un daudzām citām telpām. 1910. gadā nobeigts Jelga-
vas latviešu biedrības nams ar 824 sēdvietām teātra zālē un

300 sēdv. mazajā zālē. 1910.—13. gados savus namus uzceļ un

iekārto izrīkojumu vajadzībām Liezeres labdarības biedrība —

400 sēdv., Ventspils latviešu biedrība —■ 650 sēdv., 300 stāvv.

(70.000 zelta rubļi), Plāteres biedrība „Austrums" — 350 sēdv.,
100 stāvv. (6000 zelta rbļ. ar daļu ziedota materiāla), Nīgrandas

sadraudzīgā biedrība — 300 sēdv., 200 stāvv. (18.000 zelta rbļ.),
Alojas lauksaimniecības biedrība — 150 sēdv. (20.000 zelta

rbļ.), Rūjienas saviesīgā biedrība — 2 zāles — 800 un 400 sēdv.

(50.000 z. r.), Salacgrīvas saviesīgā biedrība — 250 sēdv.

(20.000 z. r.), Bīriņu bibliotēkas biedrība — 300 sēdv., Cerauk-

stes saviesīgā biedrība — 360 sēdv. (4000 z. r.), Talsu sadrau-

dzīgā biedrība — 420 sēdv. (36.000 z. r.), Jaunjelgavas savie-

sīgā biedrība — 400 sēdv. v. c. Tā viens pēc otra ar drudžainu

steigu radās nams pēc nama.

Tikai pasaules kara sākums, ierakumu rindas, evakuācija
un bēguļošana apturēja biedrību namu jaunbūvi un grāva to,

kas līdz tam bij uzcelts. Pasaules karam beidzoties, grūti bij
atrast tādu sabiedrisku telpu, kura nebūtu tik tāļu sabojāta no

karaspēka vai frontes, ka bez jauniem lieliem izdevumiem kul-

turālo darbību tajā nevarēja atjaunot. Biedrību nami un priekš-
nesumu zāles kā ērtas un plašas telpas ilgāku vai īsāku laiku
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Galgauskas dziedāšanas b-bas nams, 1927.

bij aizņemtas no karaspēka dalām, zāles tika pārvērstas zirgu

staļļos, logi un durvis sabojāti, samainīti un nolaupīti, dekorā-

cijas iznīcinātas, skatuves priekškars nozagts. Nacas visu ie-

gādāt no jauna un sākt jaunu darbības posmu. Pec kara uz sa-

Allažu pagastsk. drupas 1917.

Allažu tautas nams, celts uz

pagastsk. drupām 1924.

biedriskās dzīves drupām sa-

kās atkal intensivs kultūras

darbs, kurš uz katra soļa tika

kavēts no dažādiem traucē-

kļiem. Vēl 1925. g. 41,5% no

visam biedrībām norada kā uz

galveno darbības traucēkli tel-

pu trūkumu. Šī traucēkļa dēļ
40% no visām biedrībām nav

varējušas sarīkot priekšlasīju-

mus, bet 62% teātra darbība

ierobežota nepiemērotu telpu

dēļ. Tas pats zīmējas uz kon-

certiem, plašākiem svētkiem

ar māksliniecisku programmu
v. c. izrīkojumiem. Lasāmgal-
dus uz laukiem ne visur var ie-

rīkot, lai gan Kultūras fonds

pēdējos gados lasītavas apgā-
da ar žurnāliem, jo trūkst šim

nolūkam piemērota un vienmēr

pieejama stūrīša. Pat tautas

bibliotēkas, kuras Kultūras

fonds izdalīja biedrībām gandrīz katrā pašvaldības vie-

nībā un kuras visiem pieejamas kā vienīgais iespiesta vārda

avots, daudzos gadījumos nevar savu darbību ievirzīt plašumā
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Nurmižu lauks. b-bai "Līdums" piešķirtie muižas klēts un ratnīcas

mūri.

Nurmižu lauks. b-bas „Līdums" izbūvētā izrīkojumu zāle; līdzās

izbūvē telpas lasītavai un kooperativam.

aiz telpu trūkuma. Biedrības neprasa pēc lielām ērtībām sa-

vām bibliotēkām, bet tikai visnepieciešamāko, tā piem. vairā-

kām biedrībām trūkst telpas pat otra bibliotēkas skapja novie-

tošanai.

Nodibinoties valsts zemes fondam, zemi un dažādas muižu

saimniecības ēkas no zemes fonda varēja pieprasīt nevien lauk-

saimniecības, bet ari rūpniecības un kultūras vajadzībām. Šo

gadījumu nepalaida neievērotu sabiedriskās organizācijas.
Katrā pagastā spēcīgākās biedrības pieprasīja zemes ierīcības

komitejai fonda zemes gabalus ar dažādām ēkām vai to drupām,

paredzot no saņemtā objekta izbūvēt tautas namu. Daudzos

pagastos tādu pieprasījumu bij vairāk. 1921.—27. gadam jāuz-

skata par tādu lauku biedrību darbības posmu, kurā biedrību
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Kursīšu lauks. b-bas tautas nams 1928.

galvena doma, darbība un līdzekļi saistīti pie patstāvīgi vai

kopīgi ceļamu telpu izbūves.

Jākonstatē, ka agrārreforma visas biedrību prasības vaja-

dzīgos apmēros un kā to varbūt varēja vēlēties, neapmierināja.
Pretendentu uz labākajiem fonda objektiem — ēkām, pilīm —

bij ļoti daudz un prasībās izvirzījās dažādi motivi un priekš-
rocības. Daudzām kulturālām organizācijām nācās piekāpties

pagasta vai apriņķu pašvaldību (skolu telpām, patversmēm),
spēcīgāku saimniecisku organizāciju un dažādu iestāžu priekšā,

apmierināties ar to, ko izdevās iegūt. leskatoties 1923. un 24.

gados biedrībām piešķirto objektu sarakstos, likās pilnīgi ne-

ticami, ka biedrībām pie pilnīga līdzekļu trūkuma no iegūtās
maz piemērotās ēkas vai ēkas mūriem izdosies ko panākt. Bie-

drībām bij pat piešķirti: muižas rijas, govju staļļi, brūži, muižas

ķēķis un pat nodegušu zirgu staļļu mūri. Un tomēr šīm organi-

zācijām bij radies liels mērķis tuvāko gadu darbā. Tās bie-

drības, kuras vai nu ar zemes pieprasījumu aizkavējās, vai pie-
prasīja kā otrās un trešās savā pagastā, palika bez panāku-
miem. Ne visur zemes ierīcības komitejas vienādi respektēja
biedrību pamatotās prasības. Tā piem. Mežotnes izglītības
biedrība pieprasīja pagastā magazinas klēti, — viņas prasību

noraidīja; pēc tam biedrība pieprasīja caur apriņķa zemes ie-

rīcības komiteju L. Mežotnes bij. spirta dedzinātavu „bran-
kūzi", — lūgums ari noraidīts. Un tomēr vēl 1928. g. vasarā

biedrība turpina cerēt uz pēdējo objektu un savu tuvāko

gadu darbā par svarīgāko uzskata iegūstamo telpu izbūvi bie-

drības namā, bez kura katra kulturāla darbība pagastā neie-

spējama. Tas nav vienīgais gadījums, kur šādas organizācijas

un līdz ar to visa pagasta kulturālā darbība paralizēta aiz telpu
trūkuma.
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Rikteres patērēt. b-bas ceļamais tautas nams 1927.

Ar piešķirtiem zemes gabaliem un drupām sākās raizes

par līdzekļiem, lai rezultātā ideja realizētos. Intensivs telpu
izbūves darbs no nepiemērotām ēkām vai mūriem tautas namu

tīklā sākas apmēram ar 1924. gadu. Šis darbs iegūto objektu

ziņā noritējis, vienā virzienā pārbūvējot un izremontējot

krogus, magazinu namus un dažādas muižu ēkas, otrā virzienā

— gatavojot būvplanus un materiālus jaunu namu celšanai.

Darbs pirmajā virzienā līdz šim ir pārsvarā aiz viegli saprota-
miem iemesliem — ēku pārbūvi biedrības uzskata kā reālu sa-

sniegumu pagaidu stāvoklī, pie kura iespējams uzsākt praktisku

darbību un sagatavoties lielākiem jaunizbūves darbiem. Kaut

cik izdevīgākās ēkas ar veselākiem mūriem pēc lielāka remonta

pārvērstas izrīkojumu telpās ar 100—200—250 sēdvietām, ska-

tuvi, garderobi v. c. nepieciešamām blakus telpām.

Ainu par tautas namu izbūvi no esošam ekam dod sekošie

pārskati:

Bijušo krogu telpas ar stadulu biedrības ieguvušas un jau

pārkārtojušas vai vēl pārbūvē: Skrundā izgl. b-ba (ar 140 sēdvietām), re-

monts Ls. 3000,—; Ventspilī, lauks, kooper. (200 sēdv.), Ls. 3800,—; Ļau-

donā, laukstr. sav. nod. (200), Ls. 6000,—; Stāmerienā, lauks, b-ba (600),

Ls. 22.000,—; Lazdonā, bezmaksas bibl. b-ba (280), Ls. 21.000; Cēsvainē,

kult. b-ba (500), Ls. 16.420,—; Alsviķos, bibliot. b-ba (500), Ls. 6200,—; Vij-

ciemā, mūzikas v. dzied, b-ba (400), Ls. 16.000,—; Veclaicenē, izgl. b-ba

„Vaiņags" (300), Ls. 5658,—; Pālē, lauks, b-ba (250), Ls. 18.585—; Drustos,

viesīgā b-ba (500), Ls. 23.400,—; Veismaņos, viesīgā b-ba (300), Ls. 10.000,—;

Ramkā, izgl. b-ba (450), Ls. 19.500,—; Bramberģī, sadraudz. b-ba (300), Ls.

50.000,—; Bārbelē, lauks, b-ba „Tīrums" (500), Ls. 30.716,—; Lielzalvē, izgl.
b-ba (300), Ls. 2000,—; Daudzevā, savies, b-ba (350), Ls. 22.000,—; Susejā,
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Alūksnes saviesīgai b-bai piešķirtais brūzis, kura mūros (kreisajā
spārnā) izbūvē izrīkojumu zāli.

L. kult. veic .b-ba, Ls. 6400,—: Borkova, biškop. un darzkop. b-ba „Liepa"

(200), Ls. 4000,—; Nurmuižā, bibl. b-ba (200), Ls. 12.400,—; Asarē, ražot,

un patērēt, b-ba (400), Ls. 8025,— ; Bātā, savies, b-ba (180), Ls. 2600,—;

Rencēnos, lauks, b-ba (500), Ls. 60.000,—; Raiskumā, izglīt. b-ba (150), Ls.

5300.—; Baldonē, bezm. taut. bibl. b-ba (300), Ls. 8000,—; Ogrē, kult. veic.

b-ba (1000), Ls. 70.000—; Izvoltā, kult. veic. b-bas „Saule" nod. (400), Ls.

4000,—; Jaunpiebalgā, lauks, un dzied, b-ba (800 sēdv.), Ls. 72.000,—; tāpat
Sakā, Puzē, Embotē, Cīravā, Valtaiķos, Mežmuižā.

Muižas dzīvojamās ēkas (pilis) ieguvušas: Dundagā, sa-

draudz. b-ba (zālē iekārtotas 600 sēdvietas), remonts izmaksā Ls. 23.795,—:

Vecmuižā (250), Ls. 14.000,— ; lecavā, dziedāš. b-ba (175), Ls. 18.000,—;

Blīdiene, lauks, b-ba (300), Ls. 1400,—; Remte, Latv. jaun. sav. (300), Ls.

7595,—; Strutelē, bibl. b-ba (400), Ls. 7600,—; Spriņģos, bibl. b-ba (300), Ls.

2500,—; Upeniekos, izglīt. veic. b-ba (200). Ls. 1268,—; Ludvikovā, L. ka-

toļu jaun. sav. nod., Ls. 3300,—; Trikātā, izglīt. b-ba „Tālava" (200), Ls.

184">,—; Stukmaņos, kult. b-ba, Ls. 45.000,—; Vecsaulē, lauks. b-ba.

Magazinas klētis (pagasta labības krātuves) pārbūvē: Stelpē,
kultūras biedrība (ar 500 sēdvietām), pārbūve izmaksā Ls. 20.000,—;

Kalētos, saviesīgā b-ba „Vilnis" (325), Ls. 17.000,—; Purmsātos, izglīt. b-ba

„Ausma" (250), Ls. 2400,— ; Kraukļos, bibliotēkas b-ba (400), Ls. 4500,— ;

Kalsnavā, savies, b-ba (300), Ls. 4105,—; Annasmuižā, bezm. taut. bibl.

(300), Ls. 4231,—; Jaunpiebalgā, kult. b-ba (600), Ls. 40.000,— ; Ungur-

muižā, lauks, b-ba „Rūķis", Ls. 2600,—; tāpat Pampāļos, Ezerē, Bikovā,

Vējavā v. c.

Muižas labības klētis pārbūve: Zante, sadraudz. b-ba

(zāle ar 300 sēdvietām), pārbūves darbi izmaksā Ls. 5000,—; Lutriņos,
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Alūksnes sav. b-bas bij. brūža pārbūve.

kult. veic. b-ba
„
Ausma" (300), Ls. 2500,—; Žvārdē, izglīt. b-ba (200), Ls.

12.000,—; Vērgalos, savien. ~Tautas nams" (250), Ls. 4000,—: Dunalkā, L.

kult. veic. b. nod. (200), Ls. 2500,—; Mēdzūlā, bezmaksas bibl. b-ba (526),

Ls. 6320,—; Skultē, lauks, b-ba „Grauds" (300), Ls. 8000,—: Vānē, Gaviezē,

Lauberē, Jaunburtniekos, Ķēčos.
Labības šķūņus: Sēlpili, lauks. koop. „Sakne" (350 sēdvietas),

pārkārtošanas darbu kopsumma Ls. 5000,—; Kalnapedecē, bibl. b-ba (300),

Ls. 4000,—; Kolberģī, L. jaun. sav. org. (200), Ls. 5000,—; Bikstos, dzied,

b-ba (120 sēdv.). Muižu rijas: Zasā, lauks. veic. b-ba (500 sēdv.),

pārbūves darbu kopsumma Ls. 14.840,—; Stāmerienē, bibl. b-ba, Ls.

20.000,—; Skaistkalnē (400 sēdv.), Vilcē (350), Aizkrauklē v. c. Muižu

ratnīcas : Lestenē, bibl. b-ba (300 sēdv.), Ls. 17.000,—; Nurmižos, lauks,

b-ba „Līdums" (380), Ls. 25.000,—; Laidos, izglīt. b-ba (200), Ls. 3000,—.

Muižas kūtis un zirgu staļļus: Mežmuižā, lauks, b-ba „Vaga"
(300 sēdv.), Ls. 13.000,—; Jaunpilī, izglīt. b-ba, Ls. 12.488,—; Aucē, „Tautas

nama savienība" bij. draguņu zirgu staļļos (560 sēdv.), Ls. 30.000,—; Rem-

batē, L. kult. veic. b. nod., Ls. 20.000,—; Mālupē, Aderkašos, Kabilē, Briņ-

ķos, Ārciemā, Lielvārdē. Muižas brūža ēku: Alūksnē, savies, b-ba,

kopējie pārbūves izdev. 35.000,—; Pabažos, kult. veic. b-ba, Ls. 14.462,—.

Muižas ķēķi: Viļakā, izglīt. b-ba „Zvaigzne" pārkārtoš. izdev. Ls.

800,—.

Dažādas ēkas ieguvušas biedrības nama izbūvei: Madonā, izglīt.

biedrība — kareivju barakas: Allažos, lauks, b-ba — nodegušu skolu;

Koknesē, kultūras biedrība — traktieri; Domopolē, lauks, b-ba „Nākotne"

— nepabeigtu slimnīcu; Dzedros, mazsaimn. veic. b-ba — karā nopostītu

skolu; Elejā, izglīt. b-ba — skolas telpas; Dricānos, kult. b-ba „Auseklis*

— veikala telpas.
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Drustu savies. b-bas tautas nams bij. kroga ēkā.

Daudzo tautas namu būvju rindā grūti novilkt līniju, kur

beidzas vecas ēkas izremontēšana-pārbūve un kur sākas

nama jaunbūve. Mazākums ir to gadījumu, kur zemes fonda

piešķirtā ēka pēc neliela remonta spēj apmierināt vietējo orga-

nizāciju prasības pēc publiskām telpām, visā lielā vairākumā

biedrības rēķinās ar lielākām pārbūvēm un piebūvēm, kuras
izmaksā ne mazāk kā Ls 10.000 — Ls 30.000.

Liels organizāciju skaits na-

mus ceļ pilnīgi no jauna. Daudzos

gadījumos te par sākumu ari no-

derējis valsts zemes fonda mate-

riālu sākums — ēkas mūri. Citos

gadījumos organizācijas privātas
pirkšanas ceļā ieguvušas grunts-

gabalu, vai īrē to uz 99 gadiem.
Namu jaunbūves pirmā kārtā cel
saimnieciskas organizācijas (pa-
tērētāju kooperativi, krāj-aizdevu
sabiedrības) un lauksaimnieciskas

biedrības, vai nu katra par sevi

Bukaišu pag. b-bu nams.

atsevišķi, vai vairākas organizācijas kopā. Jaunbūves cel no

koka tur, kur biedrībām nav krājumā izejmateriāls (ķieģeli,
akmeņi no agrākiem mūriem) mūra ēkas celšanai. Izlietojot

priekšrocības, kādas mežu departaments piešķīris pie koku

pirkšanas sabiedrisku ēku jaunbūvēm, biedrībām iespējams
koka jaunbūves pašām uzcelt, veicot būvdarbus pāri gadu laikā

un neapgrūtinot būvi ar lieliem parādiem. Koka ēku samēri

nav sevišķi lielie, bet pirmām laikam pietiekoši labi apmierina
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atsevišķo organizāciju saimniecisko un izrīkojumu telpu pra-

sības.

Mūra namus cel ērtākus, lai tie kā tautas nami apmieri-

nātu vispusīgās lauku orasības. Jaunbūvju izmaksas suma

parasti svārstās starp Ls 40.000—Ls 100.000 L Pēc doc. arch.

Kundziņa aprēķina, katrs kubikmetrs mūra ēkas tilpuma pie

Embotes izgl. b-bas "Nākotne"

tautas nams, bij. baznīcas

kroga ēkā.

Dzērbenes tautas nams, līdz

ar kooperativu, kreditb., vies-

nīcu.

jaunam buvem maksa Ls 16.—
_.

Tāda jaunbūve kā Valdemāra
pils (bij. Sasmakas pilsēta) ar zaļi uz 350 sēdvietām, ar daudzām
citam ērtam blakus telpām izmaksā pēc uzstādītā budžeta Ls
80.000. Matīšu tautas nams ar 620 sēdvietām, ar speciālām

Pabalsti tautas namu izbūvei.
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Jaunpils (Zaubes pag.) tautas nama pamatakmens likšana 1928.

20 organiz. apv-bai piešķirti muižas zirgu staļļu mūri.

biedrību telpām v. c. blakus telpām līdz galīgai izbūvei iz-

maksās apm. Ls 100.000, pie kam nama būvei noder daļa ma-

teriāla no būvei piešķirtā bij. kroga.

Organizācijas izlietojušas visas iespējamības, lai tikai

drīzāk redzētu gatavu daudz ērtības sološo tautas namu. Bet

būvdarbi lēni virzās uz priekšu, reti izdodas nama būvi sākt

un galīgi nobeigt pāris gados. Parastos apstākļos namu iz-

būves darbi turpinās 5, 6 un vairāk gadus. Soli pa solim orga-

nizācijas izbūvēto ēkas daļu piemēro praktiskām vajadzībām,
izīrē v. t. t. No tā rodas nelieli ienākumi rīcības kapitāla pa-

plašināšanai. Citus ienākumus biedrības paredz no izrīkoju-
miem. Tā biedrības cer pašu līdzekļiem tikt pie vajadzīgā būv-

materiāla, atlīdzināt amatniekiem v. t. t. Darba spēku un daļu
būvmateriālu pie namu izbūves labprātīgi ziedo biedrību biedri

un citi labvēļi, gan sarīkodami talkas, gan dodami strādniekus

un zirgus materiālu apstrādāšanai un pievešanai, kas stipri sa-

mazina izdevumus. Vairākās vietās uz iepriekš izvestas anke-

tas pamata biedrībām nodrošināti no biedru puses bezprocentu

aizdevumi, būvmateriāli (kaļķi, akmeni, baļķi), materiālu ap-

strādāšana, pievešana, daļa darba spēka pie būves. Dažās
vietās pasākto darbu veicinājuši architekti un inženieri, izstrā-

dājot būvplanu un aprēķinus pilnīgi par brīvu, tāpat dzirnav-

nieki, ražojot koka materiālu (piem. lecavā). Viscaur novēro-

jama ļoti saimnieciska rīcība. Tomēr tautas namu izbūves
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Allažu tautas nama zāle (no skatuves).

darbs prasa lielus līdzekļus. No vienas puses nepieciešamo
rīcības kapitālu organizācijas nodrošinājušas ar aizdevumiem

no valsts vai vietējām kredītiestādēm. Kā parādu piemēru

sumas varētu minēt Ls 1700 (Veclaicenes izglīt. b-ba „Vai-
ņags"), Ls 3500 (Madonas izglīt. b-ba), Ls 4060 (Cesvaines kult.

b-ba), Ls 10.000 (Galgauskas dzied, b-ba), Ls 15.500 (Ramkas

izglīt. b-ba), Ls 17.000 (Dundagas sadraudz. b-ba
„Vārpa"),

Ls 22.600 (Pāles lauks, b-ba), Ls 60.000 (Burtnieku lauks, b-ba

„Līdums"), Ls 46.000 (Ogres kult. veic. b-ba) v. t. t. Šais su-

mās ietilpst ari valsts zemes fonda un ēku izpirkšanas maksas,
kas pārvērstas par parādu valsts zemes bankai.

Kultūras fonda Dome jau savas darbības sākumā rēķinājās
ar apsveicamo ideju, radīt lauku kulturālā darba pajumtes. Ar-

vien pieaugošās prasības pēc pabalstiem tautas namu jaun-

būvēm un pārbūvēm atrada par nopietni pamatotām un ar katru

gadu šīm vajadzībām nepieciešamā pabalsta suma Kf. budže-

tos augusi. Protams, piespriežamie neatmaksājamie pabalsti

nevarēja būt lieli, jo tautas namu tīkls ātri plētās plašumā. Va-

rētu minēt veselu organizāciju rindu, kur pēc pašu organizāciju
atzinuma, Kultūras fonda ap 1000—3000 latu lielais pabalsts
devis iespēju būvdarbus uzsākt un ierosinājis vietējo sabiedrību

uz intensivu pašdarbību pie tautas nama tālākas izbūves. Pāris

turpmākie Kultūras fonda pabalsti palīdzējuši ēkas skeletu pār-

vērst glīti iekārtotā telpā ar piemērotu zāli, skatuvi, dekorā-

cijām, priekškaru.
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Liepājas filharmonijas estrade, celta 1928.

Skatuves iekārtas un dekorāciju pagatavošanas lietā Kf.

ieteic griezties pie Mākslas akadēmijas. Uzdodot attiecīgo
darbu izvest saviem vecāko klašu audzēkņiem, tā tad ari uz-

ņēmās atbildību par izpildījumu. Tādā kārtā tiek nodrošināts

labs izpildījums par mērenu atlīdzību un jaunie mākslinieki

dabū darbu un peļņu.
Tautas nama ideja pirmā ierosināja biedrības uz savstar-

pēju tuvināšanos un kopdarbību. Pirmo pēckara gadu separā-

tās tieksmes katras atsevišķas biedrības rīcībā nedeva redza-

mus panākumus. Visas, organizācijas nevarēja dabūt objektus

no valsts zemes fonda sava nama izbūvei un ari piešķirtās ēkas

vai mūrus katra biedrība par sevi nevarēja pārbūvēt līdzekļu

un spēka trūkuma dēļ. Biedrības centās izlietot visas iespējas
— pabalstus, kreditēšanos, brīvprātīgu darbu. Bet dalīts darbs

nedeva drošību tam, ka pasākumu izdosies izvest līdz galam.
Plašāka sabiedrība un valsts bij ieinteresēta, lai pabalsti, kre-

diti un cita palīdzība tiešām ari aizietu tautas namu tīkla plān-

veidīgai izbūvei un lai izbūvētās telpas spētu sevī saistīt pēc

iespējas vispusīgu darbību. Tādēļ, saskaņā ar pieņemto lēmumu

1925.Ž26. budžeta gadam sākoties:

Lai veicinātu biedrību apvienību lielākos pasākumos, Kultūras

fonda Dome atzīst, ka biedrību resp. tautas namu celšanai prasīti

pabalsti pirmām kārtām un lielākos apmēros piespriežami tādām

organizācijām, kuras, darbodamās vienā apvidū, panākušas savstar-

pēju vienošanos nama celšanā. Dome uzstāda sevišķo noteikumu, lai
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šī apvienība būtu ari juridiski nodrošināta, tāpēc prasa pirms pie-

spriestās pabalsta sumas izsniegšanas, lai pabalsta saņēmēja orga-

nizācija stādītu priekšā līgumu, vai izrakstu no protokoliem par ap-

vienošanos, protams, kur tāda paredzēta. Tāpat iesniedzams izbūves

aprēķins un pēc iespējas ari plāns. Divām vai vairākām organizā-

cijām, ar vienu un to pašu vai tuvu darbības rajonu, katrai sava

nama celšanai vai lielākiem remontiem Kf. pabalstu neizsniedz.

Organizācijām, kam piespriests lielāks pabalsts nama celšanai, re-

montiemun skatuves ierīkošanai, jāiesniedz Kf. Domei garantija par

to, ka nams izrīkojumiem netiks liegts citām vietējām kulturālām

organizācijām, ari tādām, kas apvienībā neietilpst, ciktāl tās ar

mieru pildīt nama turētājas organizācijas telpu īres normālās pra-

sības.

Pakāpeniski ari biedrību doma daudzos pagastos nobrieda

uz ciešāku kopdarbību tautas nama izveidošanā. Tā radās

juridiskas organizāciju savienības A 1 š v a n gā (Alšvangas or-

ganizāciju savienība), Lielvārdē (Lielvārdes tautas nama

savienība), Subatē (savienība „Subates un apkārtnes tautas

nams"), Matīšos un daudzās citās vietās. Savienībā apvienojas
visas viena pagasta saimnieciskas, kooperativas, kulturālas v.

c. organizācijas, vai lielākā daļa no tām. Tautas namu savie-

nību izveidošanās vēl nav apstājusies un visjaunākā laikā nāk

klāt jaunas savienības.

Tautas namu celšana tik drīz vēl neizbeigsies. Tuvākais

gadu desmits vēl noritēs intensivā telpu izbūves darbā. Bet nav

šaubu, ka biedrības, to apvienības un visplašākā sabiedrība

tautas namu tīkla izveidošanu turpinās uzskatīt par tikpat sva-

rīgu faktoru tautas garīgā dzīvē, kā to līdz šim uzskatījuši tie,
kuri ar apbrīnojamu neatlaidību virs_ kara postījumiem un ak-

meņu kaudzēm pacēluši skaistus un ērtus namus ar plašām iz-

rīkojumu zālēm.
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6. Ārpusskolas izglītība.

Sabiedrisko organizāciju kulturālā darbība Latvijas laukos

un pilsētās vienmēr sev līdzi nesusi pašizglītības centienus. Lie-

lāka vai mazāka lauku bibliotēka, biedrības viens vai vairāki

publiski izrīkojumi atstājuši iespaidu uz plašāku masu tāļāku iz-

glītošanos. Atsevišķie darba pasākumi, atsevišķie cēlieni sai-

stījušies kopīgā pašdarbības sistēmā — ārpusskolas izglītībā.

Viņas pirmos organizētos sākumus Latvijas laukos varam

saskatīt nodibinoties pirmām biedrību bibliotēkām, rodoties pir-
majiem priekšlasījumiem, jautājumu vakariem, teātra izrādēm,
koncertiem v. tml. Tas ir laikmets starp 1860 —1880. gadiem.
Jauna rosība kulturdarbā rodas pag. gs. pēdējos gados, kad iz-

veidojās lauku kulturālo organizāciju tīkls. Pēc 1905. gada sa-

biedriskiem notikumiem, pretēji patvaldniecības tieksmēm, bie-

drību skaits iet vairumā un darbības lauks pakāpeniski paplaši-
nās. Atsevišķie līdz tam laikam publiskie izrīkojumi kļūst par

darba sistēmu jaunajās biedrībās un jau 1908/9. gadā katra iz-

glītības biedrība, kas šaī nozarē darbojusies, sarīkojusi 3, bet

1910/11. g. — 4 teātra izrādes. Ari publisku priekšlasījumu
ziņā biedrības taī laikā uzrāda redzamus panākumus — katra

biedrība sarīko caurmērā 5—8—12 priekšlasījumus gadā. Kursi

tad vēl notiek vienīgi lauksaimniecības nozarēs, tikai kā mazs

izņēmums minami dramatiski kursi, kurus lauku biedrību darbi-

nieki atrod par nepieciešamiem.

Pasaules karš pārtrauca biedrību kulturālo darbību no

1915. gada beigām līdz 1919. Šad tad ari šinī laikā ir bijuši mē-

ģinājumi kautko darīt ārpusskolas izglītības labā, bet kara
atmosfērai pastiprinoties, pasākumi apsīkst. Okupācijas varai

sabrūkot un pasaules karam izbeidzoties, rodas atkal iespēja
domāt par biedrību un publisku izrīkojumu atjaunošanu. Akti-

vākie sabiedriskie darbinieki jau 1918. gada rudenī privātā
kārtā organizē jauktu kori, sagatavo izrādes, apvieno muziķus.
Tagad, pēc desmit pagājušiem gadiem, nav vairs iespējams pil-

nīgi attēlot to tukšību un darbības grūtības, ko jaunajam kul-

tūras darba sākumam nācās pārvarēt. Tā piem. 1918. gada
ziemassvētkos Nīgrandē notika teātra izrāde ar sekojošiem

jaukta kora v. c. priekšnesumiem. Lai gan te tikko neilgi pirms
kara bij uzcelts jauns un plašs biedrības nams, tajā uz reizi at-
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jaunot darbību nebij viegli. Krāsnis izjauktas, logi izsisti un

aiznesti, durvis izceltas, apgaismošanas ierīce izpostīta, deko-

rācijas iznīcinātas, skatuves priekškars saplosīts, telpas pie-
vazātas; par jaunu tās vajadzēja padarīt publiski lietoja-

mas. Talkas un personīga izpalīdzēšanās tomēr deva iespēju
nodomu izvest. Ne mazākas grūtības bij ar māksliniecisko

programu. Tās nevarēja sagatavot ar tiem pašiem spēkiem,
kādi darbojās pirms kara, jo palikuši vai atgriezušies bij tik daži

no tiem, tādēļ pie priekšnesumiem bij jāpievelk jaunatne no

daudz plašākas apkārtnes. Garos ceļus uz mēģinājumiem darbi-

nieki mēroja kājām, programu sagatavoja izsalkumā. Bet vi-

sos dega vēlēšanās, entuziasms — atjaunot sabiedrisko darbību,
dot pirmo triecienu tukšumam un sabrukumam. Pirmais grū-

tais solis — labi sagatavotais un tikpat labi apmeklēts izrīko-

jums izveda sabiedrības domu no kara trokšņa, no okupācijas
varas smaguma, no bēguļošanas grūtībām. Jāliecina, ka šo

pirmo izrīkojumu iespaids visās vietās bij milzīgs un ar lielām

grūtībām spertais solis deva savā turpinājumā tāļas ejas kultū-

ras, mākslas un zinātņu popularizācijas laukā.

Vairums biedrību dibinājās no jauna, citas atjaunoja dar-

bību uz agrāko statūtu pamata, pārreģistrējot tos. Biedrību

spilgtākie organizēšanās gadi ir 1919.—1922. Šaī laikā rodas

visdažādākā tipa un rakstura organizācijas. Dibinās gan vie-

tējās biedrības ar darbības rajonu vienā pagastā vai pilsētā,

gan centralizētas organizācijas ar nodaļām un darbības rajonu

visā Latvijā, gan biedrību savienības. 1923. gadā gandrīz jau

katrā pašvaldības vienībā darbojās 2—3 kulturāla rakstura bie-

drības vai biedrību nodaļas, dažādas kooperatīvas organizāci-

jas, arodbiedrības, agronomiskās palīdzības biedrības v. t. t.

Turpmākos gados klāt nāk samērā neliels skaits kulturālo or-

ganizāciju.

Kultūras fondam jau savas darbības sākumā bij jārēķinās

ar biedrību vispusīgajām vajadzībām. Bez lielāka vai mazāka

morāliska un materiāla atbalsta biedrības nevarēja izkļūt no

savas šaurās darbības un darbību traucējošiem apstākļiem.
Kf. pirmām kārtām atbalstīja to organizāciju darbību, kuras
varēja uzrādīt zināmus priekšnoteikumus savai sekmīgai dar-

bībai, t. i. kuras negaidīja tikai pabalstu sumas, bet pēc iespē-

jas pašas ar savu idejisko darbību veicināja vienu vai otru ār-

pusskolas izglītības nozari un uzrādīja panākumus. Tāpat Kf.

pirmie pabalsti lauku kulturālām biedrībām paredzēti tikai sva-

rīgākām darbības nozarēm, kā priekšlasījumu, kursu un teātru
izrāžu sarīkošanai. Vēlāk nāca klāt pabalsti mūzikas instru-

mentu iegādāšanai (neminot šeit sumu bibliot. ierīcībai), bie-

drības namu būvei, skatuves un dekorāciju iekārtošanai.
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Cik liels Latvijā patlaban tādu sabiedrisku organizāciju
tīkls, ar kādām Kultūras fondam nācies vairāk rēķināties viņu
dažādos kulturālos pasākumos, rāda sekoša tabele:

Apriņķi Kultūras Palīdzības Kooperatīvi Arodbiedrī- Sporta Kopi

b-bas b-bis bas b-bas

Rīgā 668 326 302 295 113 1704

Vidzemē:

Rīgas 241 13 282 10 29 575

Cēsu 171 37 260 12 13 495

Valmieras
...

172 49 233 16 15 483

Valkas
....

145 3 194 11 9 362

Madonas ...
150 19 205 5 11 390

879 121 1174 54 77 2305

Kurzemē:

Talsu 85 11 107 13 7 223

Kuldīgas ...
117 8 87 8 11 231

Ventspils ... 92 12 79 11 12 206

Aizputes ...
78 6 58 4 17 163

Liepājas ....
213 48 129 62 44 496

585 85 460 98 91 1319

Zemgalē:

Jelgavas ...
222 18 213 30 26 509

Tukuma
....

73 6 76 4 4 16i

Bauskas .... 64 — 80 4 9 157

Jēkabpils
...

73 3 104 5 5 190

Ilūkstes
....

38, 14 56 2 3 113

470 41 529 45 47 1132

Latgalē :

Daugavpils
. .

111 13 97 12 10 243

Rēzeknes
. .- .

74 3 65 4 1 147

Ludzas
....

70 1 57 2 2 132

Jaunlatgales
. .

48
— 46 2 1 97

303 17 265 20 14 619

Kopā 2905 590 2730 512 342 7079
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Piespriesto pabalstu lielāka daļa, protams, krīt uz pirmā
rubrikā ietilpstošām sabiedriski-kulturalām vienībām.

Ārpusskolas izglītības darba centralizacija.

Pēckara apstākļi ienesuši zināmas pārgrozības lekciju
laukā. Lekciju lieta koncentrējusies ap dažām centrālām ārpus-

skolas izglītības organizācijām, pie kurām saistīti kā lektori vai-

rums no tiemrakstniekiem, paidagogiem, publicistiem, sabiedri-

skiem darbiniekiem un studentiem, kuri šaī nozarē darbojušies
un grib ari uz priekšu strādāt. Ar to lekciju rīkošanai dots la-

bāks, organizētāks pamats. Centralizēto biedrību nodaļas uz-

tur ciešus sakarus ar savu centru Rīgā un pirmā kārtā

griežas pēc idejiskas palīdzības pie savām centrālām valdēm.

Pēdējās pēc iespējas uzņemas dažu darbu izvešanu vai spēlē
starpniecības lomu pie jautājumu nokārtošanas. Centralizēto or-

ganizāciju nodaļas, kā piem. Latv. kultūras veicināšanas bie-

drības, Latv. jaunatnes savienības, Latv. nacionālās jaunatnes
savienības, Latv. laukstrādnieku savienības nodaļas pa daļai

apkalpo attiecīgais centrs. Grūtākā stāvoklī atradās atse-

višķas organizācijas, kurām vēl līdz tam nekad nebij bijušas
savas apvienības, un kam tā tad mazākas saistības ar kultūras

centriem, lektoriem v. c. darbiniekiem. Tādēļ jau 1921. gada
26. un 27. augustā Rīgā sanāca (izgl. koop. „Kulturas Balss" sa-

sauktā) pirmā ārpusskolas izglītības konference, kurā pieda-

lījās delegāti no 28 organizācijām. Tajā nolasīja referātus:

1) ārpusskolas izglītība, 2) tautas augstskolu tīkla izveidošana,

3) tautas nami. 4) bērnu klubi, 5) ceļojošās bibliotēkas kā biblio-

tēku pamats, 6) ekskursijas kā izglītības faktors. Konferences

nolūks bij pašķirt ceļu organizācijām uz ciešāku apvienošanos
un sadarbību kultūras darba nozarēs. 1922. gadā nogrupējās
divi gājieni ārpusskolas izglītības laukā: pirmais, no 24.—26.

martam sanākušais pirmais ārpusskolas izglītības kongress,

kurš pulcē ap sevi galvenokārt kreiso organizāciju 165 dele-

gātus, izvēl Latvijas ārpusskolas izglītības kongresu padomi,

kura kā juridiska persona uzņemas darba koordināciju ap viņu
saistītās organizācijās, turpmākos gados sasauc nākošos ārpus-

skolas izglītības kongresus un uzsāk praktisku darbību ā. i.

veicināšanā; otrais, 10. aprilī skolu departamenta sasauktais

ārpusskolas izglītības darbinieku kongress nodibina Centrālo

ārpusskolas izglītības savienību.

Jaundibinātās organizācijas cenšas virzīt uz priekšu bie-

drību darbību dažādās ā. i. nozarēs: organizēt lektoru kadrus

lektoru izsūtīšanai uz dažāda rakstura priekšlasījumiem
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lauku biedrībās, palīdz organizēt teātra pulciņus, ievada vis-

pārizglītojošus kursus. Kultūras fonds atbalstījis šās centrālās

organizācijas no viņu darbības sākuma līdz pēdējam laikam,

piešķirot gada sumas galvenokārt lekciju rīkošanai.

Lai ārpusskolas izglītības darbu un centrālo organizāciju
darbību koordinētu, pie Izglītības ministrijas 1925. gadā nodi-

binājās ārpusskolas izglītības padome, kurā iegāja pārstāvji no

Izglītības ministrijas un viņai padotām iestādēm, un pa vienam

pārstāvim no centrālajām ā. i. organizācijām. Ar 1927. gadu
šīs padomes vietā nāca ārpusskolas izglītības komisija. Abas

tās, diemžēl, nav varējušas attīstīt rosīgākas darbības, bet
taisni ārpusskolas izglītības nozarē nepieciešama planveidība,
darbības koordinācija. Centrālās organizācijas līdz šim strā-

dājušas katra savā novirzienā, sekmējot dažādus pasākumus.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība, sākot ar

1920. gada maiju, nodibinājusi plašu nodaju tīklu (ap 200), pabalsta to

darbību, izsūtīdama savus lektorus, režisorus, kino filmas, grāmatas v. c.

uzskatāmības un pašizglītības līdzekļus. Centrālā valde Rīgā uztur va-

kara vidusskolu, rīko priekšlasījumus un kursus, organizē kino, lasām-

galdus, ekskursijas, dažādus izrīkojumus un izlozes. Kā atsevišķa darbī-

bas nozare jāuzskata skolu jaunatnes organizēšana dažādos pulciņos. Uz

laukiem biedrība sarīkojusi 1924. gadā 96 lekcijas ar 20.615 apmeklētā-

jiem, 1925. — 68 ar 9914 apm., 1926. — 125 ar 25.186 apm. un 1927. — 95

lekc. ar 19.959 apmeklētājiem. Dramatiski kursi uz laukiem sarīkoti 1926.

gadā 29, bet 1927. 25 vietās. Bez dramatiskiem kursiem biedrība rīkojusi

biškopības, vispārējus lauksaimniecības, augļu pārstrādāšanas, lopkopības

un mājturības kursus. Biedrība izdevusi vairākus žurnālus un grāmatas

par kulturdzīves jautājumiem.

Latvijas ārpusskolas izglītības kongresu pa-

ti o m c radusies kā izpildu orgāns ikgadus sanākušiem ārpusskolas izglī-

tības kongresiem, kuri pieņēma pamatlīnijas strādniecisko organizāciju

kultūras darbam. Sākot ar 1923. gada rudeni tā uzņēmās un izsūta lek-

torus, režisorus, deklamatorus provinces organizācijām. 1924. gadā pa-

domes lektori nolasījuši 289 lekcijas ar 51.312 apmeklētājiem, 1925 — 267

ar 53.799 apm., 1926. — 515 ar 92.185 apm., 1927.
—

439 lekcijas ar 91.070

apmeklētājiem. Deklamatori izsūtīti uz 64 izrīkojumiem, režisori doti

lauku biedrībām pie lugu iestudēšanas. Provinces organizāciju darbinieku

papildināšanai noorganizēti 9 vietās sabiedrisko darbinieku kursi. Rīkotas

ekskursijas Rīgā un provincē. Padome sasaukusi lielāku skaitu apspriežu

atsevišķās ārpusskolas izglītības nozarēs un ņēmusi līdzdalību dažādās

sēdēs un komisijās kopā ar citām ā. i. organizācijām. Padome izdevusi

metodisku literatūru sabiedriskā un kulturdarba jautājumos. Ar 1927. g.

sākumu Kongresu padome pārveidojās savienībā „Latvijas ārpusskolas iz-

glītības padome" un turpina darboties agrāk uzsāktās darba nozarēs.



97

Centrālā izglītības savienība kā kulturālo biedrību sa-

vienība noorganizējās līdztekus L. ārpusskolas izglītības padomei ar stipri

līdzīgām darbības nozarēm. Savienība sarīkojusi 1924. gadā 286 epizodi-
skas un kursu lekcijas, 1925. — 208, 1926.

— 375, 1927. —
660. No darbības

sākuma 1924. gadā līdz 1928. 1. janvārim sarīkoti 31 dramatiski kursi, 52

koncerti, 28 mākslas izstādes. Pēdējos gados savienība piegriež^uzmanību

pašizglītības pulciņu noorganizēšanai. Tādu pašlaik skaitās ap 280, no

kuriem apm. 100 darbojas ar lauksaimnieciski-praktisku darbības progra-

mu (lauksaimniecības, lopkopības, mājturības pidciņi). Savienība sasau-

kusi dažādas apspriedes centrā un rajonos un pati ar saviem pārstā-

vjiem piedalījusies dažādās apspriedēs un komisijās, kur apspriesti ārpus-

skolas izglītības un ar to saistīti jautājumi. Savienība no 1924. gada iz-

dod mēnešrakstu „Arpusskolas izglītība".

Latgalē ārpusskolas izglītības laukā galvenām kārtām

darbojas 3 centrālas organizācijas: Latgales latv. rom.-kat.

kult. veic. b-ba „Saule" Daugavpilī, Latgales kult. veic. b-ba

„Jaunā Straume" Rēzeknē un Ludzas latg. kult. veic. b-ba

Ludzā.

Latgales latv. kult. veic. b-b a i „S aul c" ir ap 30

nodaļas ar apm. 1300 biedriem Daugavpils, Rēzeknes un Jaunlatgales

apriņķos. B-bas darbība izpaudusies analfabētu, vispārizglītojošu un

mājturības kursu sarīkošanā Daugavpilī un nodalās. Kursantu, skaits

no 20—90, kā pasniedzēji darbojušies pa lielākai daļai vietējo pamat-

skolu skolotāji. Bez tam lasītas lekcijas jautājumos par zemkopību, lop-

kopību, kooperāciju. Dažas nodaļas veicinājušas muzikālo izglītību,
nodibinot dziedātāju korus un pūtēju orķestrus. Centrālā valde Dau-

gavpilī uztur sieviešu arodu skolu, kuru apmeklē 62 audzēknes no dažā-

diem Latgales apvidiem.

Latgales kult. veic. b-ba
„J aunā Straume", kurai

21 nodaļa, pulcina ap sevi 580 biedrus. B-ba sarīkojusi grāmatvedības

kooperācijas un latviešu valodas kursus. Apdzīvotākās vietās uz lau-

kiem nolasītas lekcijas par tautsaimniecību, mājturību, Latvijas valsts

iekārtu un izveidošanos, sabiedrisko audzināšanu, vēsturi, ģeogrāfiju

v. t. t. Bez tam b-ba izdevusi mācības grāmatas.

Ludzas latg. kult. veic. b-ba darbojas no 1920. g. ar 24

nodaļām Ludzas un Jaunlatgales apriņķos. Centrālās valdes dramati-

skais pulciņš un koris periodiski sarīkojuši teātra izrādes un koncertus

Ludzā, kā ari nodaļās. Pa nodaļām noorganizēti latviešu valodas un vis-

pārējas izglītības kursi pieaugušiem. Kā centrā, tā ari nodaļās ir biblio-

tēkas un lasītavas. Pie b-kas pastāv archaioloģisku un vēsturisku lietu

muzejs.

Organizāciju rinda ar plašāku darbības apjomu minamas

vēl filantropiska rakstura biedrības un profesionālās apvienī-
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bas: Latv. bērnu draugu biedrība, Latv. bērnu palīdzības sa-

vienība, Latv. tuberkulozes apkarošanas b-ba, Latv. sieviešu

nacionālā liga, pretalkohola biedrības, Sark. Kr. žēlsirdīgo
māsu savienība, Latv. sporta organizāciju apvienība, Savienība

«Strādnieku sports un sargs", skolotāju, valsts darbinieku un

citas arodbiedrības. Visām viņām Kf. nācis pretī lielākā vai

mazākā mērā, kautgan aizgādība par tām pilnīgi piekristu tau-

tas labklājības resoram un sociālai apgādei.

Latv. bērnu palīdzības savienība, dibināta 1921. gadā,

apvieno 51 sabiedriskas un kulturālas organizācijas un 4 nodaļas Jelgava,

Valmierā, Liepājā, Daugavpilī. Uztur bērnu vasaras kolonijas un atpū-

tas namu, bērnu brīvbibliotekas-lasītavas čiekurkalnā, Ilģeciemā, Sarkan-

daugavā, Latgales priekšpilsētā (grām. 3600 sēj., lasītāju ap 2000); rīko

„bērnu dienas", higiēnas izstādes un izsniedz pabalstus trūcīgiem bēr-

niem, izdod propagandas literatūru par pareizu bērnu audzināšanu un

kopšanu.

Latvijas bērnu draugu biedrība, nodibināta 1923. gada

kā organizāciju un atsevišķu personu apvienība, lai veicinātu un popu-

larizētu modernas audzināšanas metodes, reizē rūpējoties par mātes tie-

siskā un materiālā stāvokļa uzlabošanu; uztur Rīgas jūrmalā (Buļļos)

bezmaksas atpūtas namu apm. 100 bērniem, uztur 3 bērnu dārzus Rīgā;

ierīkojusi 4 bērnu stūrīšus ar bibliotēkām un lasītavām, no kurām lie-

lākā Ķēniņa ielā 41 ar vairāk kā 3000 sējumiem un 2000 lasītājiem, ceļo-

jošu skolu kino; sarīkojusi ap 200 bērnu rītus Rīgā ar muzikālu pro-

gramu, stāstiem, pasakām v. t. t.: noorganizējusi juriskonsultaciju mā-

tes un bērna aizsardzības jautājumos; izdod mēnešrakstu bērniem Cīru-

lītis" un brošūras veselības jautājumos.

Līdzīgi šiem piemēriem, darbs un sasniegumi redzami ari

citu pārējo lielāko Kf-da pabalstīto organizāciju pārskatos.

Lekcijas un kursi uz laukiem.

Lauku biedrību sarīkoto lekciju skaits un apmeklē-

tāju caurmēra daudzums nav lielais: ap 1000—1500 publisku

priekšlasījumu gadā. Šaī skaitā neietilpst lauksaimnieciski

praktiskie priekšlasījumi (agronomiskā palīdzība), politiskās

runas tautas un vēlētāju sapulcēs un slēgtās biedru sapulcēs no-

lasītie referāti. 1925. gadā katra biedrība, kas lekciju laukā

darbojusies, sarīkojusi caurmērā 2,5 lekcijas. Tas nav liels

skaits un pirmskara salīdzinājumi dod lielāku koeficientu uz

katru biedrību, bet jāņem vērā tas, ka caurmēra lekciju skaits
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uz katru atsevišķu lauku un pilsētu pašvaldības vienību tomēr

augstāks kā pirmskara gados, jo tagad daudz lielāks to organi-
zāciju skaits, kas lekcijas rīko. Jāņem vērā ari traucēkļi, kas

ierobežo lekciju sarīkošanu, kā telpu, līdzekļu un lektoru trū-

kums, tālums no centriem, kas kavē lektoru izaicināšanu, tāpat
iedzīvotāju pasivitāte. lepriecinošs tas apstāklis, ka daudzas

biedrības no atsevišķām epizodiskām lekcijām pakāpeniski pār-
iet uz lekciju cikliem.

Vispārizglītojoši kursi provinces apstākļos grūti realizējas.
Bez jau minētiem lekciju traucēkļiem, pie kursu rīkošanas ceļā
stājas satiksmes neērtības klausītājiem apmeklējot kursus, ne-

iespēja nodoties uz ilgāku laiku kursu darbam. Labāk attai-

snojas speciāli kursi, piem. dramatiskie, sabiedrisku darbinieku

kursi v. t. t. Lielākos centros izveidojas tautas augstskolas un

tautas universitātes nodaļas, kuras organizē semestra kursus

un lekciju ciklus.

Lai veicinātu organizāciju sadarbību šaī ārpusskolas izglī-

tības nozarē, 1925. gada sākumā Kf. pieņēma principiālu atzi-

numu, ka

lekcijām un kursu sarīkošanai Kf. vispirmām kārtām ievēro

to organizāciju lūgumus pēc pabalstiem, kuras, darbodamās tuvākā

apkārtnē, šā pasākuma izvešanā apvienojušās. Vienāda tipa kursiem

divām vai vairākām tuvām organizācijām (izņemot Rīgu) Kf. pa-

balsti katrai par sevi netiek izsniegti. Tāpat kursiem un lekcijām

atsevišķu pabalstu Kf. nedod to biedrību un savienību nodaļām

resp. biedrenēm, kuru centriem šim mērķim izsniegti lielāki pabalsti.

Piespriežot pabalstus savienību centrālēm kursu un lekciju sarīko-

šanai, Kf. piešķir viņām tiesību dot norādījumus nodaļām attiecībā

uz paredzēto programu un par kursu sarīkošanu vienā otrā vietā sa-

karā ar šo nodaļu pieprasījumiem K. fondam.

No 327 kulturāli sabiedriskām un arodnieciskām biedrī-

bām, kuras iesūtījušas Kultūras fondam pārskatu par paveikto
darbu un savas darbības apstākļiem, kursus pēckara gados

sarīkojušas 187 biedrības un organizācijas resp. 57,2%. No šī

biedrību un organizāciju skaita 176 biedrības sarīkojušas pa

vieniem kursiem, bet 11 biedr. vairākus kursus (2, 3 un 4). Pa-

visam sarīkoti 207 kursi, resp. 1,11 kursi uz katru rīkotāju bie-

drību, vai 0,63 kursi uz katru biedrību, kas iesūtījusi pārskatu.

Kursu ilgums 3—5—7 dienas, vai ari 2, 4, 8 nedēļas. Šaī pār-

skatā nav ieskaitītas agronomiskās palīdzības biedrības

(lauks., lopkop., piensaimn., dārzkop. v. c), kuras skaitliski

vairāk kursus rīkojušas, bet gandrīz bez izņēmuma agronomi-

skās nozarēs. Ari pārskatā ietilpstošās 187 kulturālās un
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arodnieciskās organizācijas kursu nozarē lielu vērību piegrie-
zušas mājturībai, lauksaimniecībai, vispār saimnieciskās dzī-

ves jautājumiem. Tā, piem., kursi noturēti:

par mājturības un lauksaimn. jaut. . . . 101

vispārizglītojoši, analfabētu, tautas augstsk. 53

dramatiski kursi un kursi citās māksi. noz. 4?

dažādās techniskās nozarēs 6

Kopā 20?

Visyairā.k pēc skaita sarīkoti dramatiskie kursi (42), tiem

seko mājturības (35), tad vispārizglītojošie (21), lauksaimnie-

cības (13), rokdarbu (11), dārzkopības (11), lopkopības (10),
biškopības (9), analfabētu (8), valodu (6), augļu pārstrādāšanas
(5), atturības (4), sabiedrisku darbinieku (3), veselības kopša-
nas (3), tautas augstskolas (2), skolotāju papildu (2), sanitāru

(2), grāmatvedības (2), cūkkopības (2), radio (2). Pa vie-

nam sarīkoti mūzikas, dziedāšanas, dejas, literatūras, putn-

kopības, daiļdārzniecības, veselīga piena iegūšanas, gaļas pro-

duktu pārstrādāšanas, akmeņu spridzinātāju, meliorācijas, būv-

zīmētāju, mašīnbūvzīmētāju, rakstniecības un fotogrāfu kursi.

Pabalsti biedrībām lekcijām un kursiem.

Raksturīgi, ka daudzas tīri kulturālas biedrības sarīkoju-
šas kursus par lauksaimniecības jautājumiem, tā piem.,
kursus par cūkkopību sarīkojušas Mežmuižas Izglītības bie-

drība un Pūres Sadraudzīgā biedrība, bet Vecmuižas Kultūras

veicināšanas biedrība sarīkojusi pat lauksaimniecības izstādi.

Analfabētu un latvju valodas kursi noturēti visvairāk Latgalē.

Vidējais apmeklētāju skaits lauksaimniecības kursos 86

pers., vispārizglītojošos 51, mājturības 41, dramatiskos kursos

28 pers., dažādu citu kursu apmeklētāju skaits ļoti svārstīgs

un atkarīgs no daudziem blakus apstākļiem. Ka tuvāka nā-

kotnē visnepieciešamākos un visiespējamākos kursus biedrī-

bas uzskata dramatiskos un lauksaimniecības nozaru kursus,
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pie kam dramatisko kursu vajadzību uzsver 127 biedrības; no

tām Vidzemē 76, Zemgalē 29, Kurzemē 17, Latgalē 5.

Publiski priekšlasījumi un lekcijas kļuvuši par svarīgu ār-

pusskolas izglītības veidu. Pēc tam, kad centrālās ārpussko-
las izglītības organizācijas nodibina pie sevis plašus lektoru

kadrus un ar Kultūras fonda pabalstiem sedz lektoru hono-

rārus, priekšlasījumi lauku biedrībās nav vairs retums. Ari

tagad vēl publisku priekšlasījumu rīkošana prasa no biedrības

piemaksas un to sarīkošana saistīta ar daudzām grūtībām, to-

mēr neviens vairs nevar apstrīdēt priekšlasījumu nozīmi. Zie-

mas periodā visvairāk sarīko lekcijas pašas par sevi, bez ci-

tiem priekšnesumiem un bez dejas un daudzās vietās tā rīko-

tām lekcijām apmeklētāju netrūkst; vasarā turpretī gandrīz
bez izņēmuma lekcijai seko citi priekšnesumi (kultūras, bērnu

v. c. svētkos) vai priekšlasījums ietilpst parastā zaļumu ballē.

Pabalstibiedrībāmskatuveiundekorācijām.

Lekcijas visvairāk lasa par literatūru, sabiedriskas un

kultūras dzīves jautājumiem. Apmeklētāju skaits publiskās
lekcijas dažāds un svārstās atkarībā no laika, izrīkojuma rak-

stura, vietas un daudziem citiem apstākļiem. Daudz noteik-
tāka ir priekšlasījumu kopskaita svārstība pa mēnešiem un tā
stāv tieša sakara ar kulturālās darbības pieaugumu un atslā-
bumu da.žados gada laikos visas garīgās dzīves nozarēs. Vis-

intensivak priekšlasījumus rīko februārī un martā, bet klusākie
mēneši ir jūlijs, augusts un septembris.

Teatra izrādes u. c. priekšnesumi.

Teātra izrādes pēckara gados rīko ne tikai tādas biedrības

vien, kā kultūras, izglītības, bibliotēkas, arodbiedrības un skolu

padomes, bet ari visdažādākā rakstura organizācijas un grupas
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Pabalsti biedrībām muzikas instrumentu

iegādāšanai.

ar tīri saimnieciskām funkcijām, kā kooperativi, ugunsdzēsēju,
mašīnu koplietošanas biedrības, piensaimnieku sabiedrības. Tas

viss ienesis lielu dažādību uzvedamo lugu saturā, kopsumā
devis lielu izrāžu skaitu (ikgadus uz biedrību skatuvēm Latvijā
uzved ne mazāk kā 3000 lugu izrādes), bet uz teātra mākslas

izveidojumu atstājis diezgan nelabvēlīgu iespaidu. Daudzas no

Straupes Lauks. b-bas teatra pulciņš
(Linduļa lugā «Vecais Gaigals«) 1927.

Straupes Lauks. b-bas skatuves

priekškars.

uzvestām lugām nebūt neatbilst teātrim kā kultūras padziļinā-

tājam, tāpat paviršs, pat nemākulīgs viņu izpildījums. Uz lauku

skatuvēm grūti pacelt teātri tādā augstumā, lai visam pāri pa-

celtos lugas ideja. Vēl vienmēr jārēķinās ar apmeklētāju trū-

kumu. Bieži vien ir tā, ka skatītāji atturas apmeklēt nopietnas,
labi izmeklētas un sagatavotas teātra izrādes. Pēc vidēja ap-

rēķina katra biedrība, kas darbojas teātra laukā, katru gadu
sarīko 3 teātra izrādes. Tas tādēļ, ka taisni teātra nozarē no-

vērojama vislielākā konkurence starp vietējām biedrībām.

Kf. ir sekmējis dramatisku kursu sarīkošanu, ērtāku ska-

tuvju izbūvi ar piemērotāku ierīci, lai būtu iespējams uzvest ne

tikai viencēlienu joku lugas, bet visdažādākos latvju un cittautu

rakstnieku dramatiskos darbus, bet biedrībām vēl daudz jā-
strādā, lai paceltu izrīkojumus satura un izpildījuma ziņā.
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Ne tik daudzi pēc skaita, kā teātra izrādes, notiek svētki,
koncerti un citi mākslas un zinātnes priekšnesumi, nerunājot

par izrīkojumiem bez nopietnas mākslinieciskas programas.

Kultūras un bērnu svētki pakāpeniski kļūst vispārīgāki, no

gada gadā pulcē apmeklētājus arvien lielākā skaitā no tuvākās

apkārtnes un pat attālākiem

apgabaliem. To pašu var at-

tiecināt uz apvidus dziesmu

dienām, kurās ņem dalību

liels dziedātāju skaits. Di-

sputi, rakstnieku vakari, bēr-

nu rīti pamazām no kultūras

centra — Rīgas — pāriet uz

provinci, iegūst pastāvīgas

auditorijas, atsvaidzinot vien-

muļību lauku sabiedriskā dzī-

vē. Koru un mākslinieku kon-

certus rīko tās biedrības, ku-

rām labāki materiālie apstā-

kli, ērtāki satiksmes celi ar

Pabalsti % lauku b-bu vajadzībām.

centriem. Tas sevišķi sakāms par solistu koncertiem. Gleznu,

grāmatu v. c. izstādes sarīkotas retās vietās un piedzīvojumi

rāda, ka atsevišķi rīkotas tās ari provinces centros maz po-

pulāras. Citu nozīmi tās iegūst, sarīkotas plašāku svētku ga-

dījumā.

Atsevišķi jāatzīmē zaļumu svētki, tā sauktās zaļumballes,
kas skaitliski sarīkotas ļoti daudz, bet neko izglītojošu nav va-

rējušas dot. Labākā gadījumā tādi izrīkojumi saistīti ar kora

dziesmām, bet vairākumā bijušas tikai dejas pie ragu orķestra.
Tā piem. pēc izvestās statistikas vienā pašā Valmieras apriņķī
1925. g. vasarā sarīkoti 144 zaļumu svētki, no tiem 67 ar, bet

77 bez dziesmām. Tāpat sabiedriskās kultūras ideju banalizē

apkārtceļojoši uzņēmēji ar cirkus un sporta izrādēm, kas uz

laukiem atradušas diezgan lielu piekrišanu, un tīrs atlikums no

tām stipri augsts.

Biedrības norāda uz veselu rindu traucēkļu, kas kavē vēr-

tīgu priekšnesumu sarīkošanu. Kā svarīgākie un vispārīgākie
no tiem atzīmējami: 1) telpu un 2) sagatavotu darbinieku trū-

kums, kas jo sāpīgs biedrībām lauku pagastos; 3) līdzekļu trū-

kums, jo izrīkojumi daudzreiz nedod atlikuma, pat prasa pie-
maksas; tādēļ visās vajadzībās tās griežas pie Kultūras fonda,
lai tas atbalstītu viņu svarīgākos pasākumus; 4) iedzīvotāju
pasivitāte, sevišķi nomaļākos apvidos; bet vietām tai cēloņi
ari biedrību izrīkojumu mazvērtīgajos un bezgaršīgajos priekš-
nesumos; 5) biedrību daudzums un kopdarbības trūkums, kas

sasmalcina darāmo darbu, ienes šķelšanu sabiedrībā. Gadās, ka
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Dziesmu diena Ēvelē 1927. vasarā.

viena pagasta organizācijas dara vienādu darbu, bieži vien

vienās un tās pašās publiskās telpas; stāvokli šai jautājuma

atrisina jaunradušās organizāciju apvienības rajonos, kuras dau-

dzos gadījumos nevien kopīgi rūpējas par tautas nama izbūvi,

bet ari par savas tekošas darbības saskaņošanu; 6)_ vispārēja

iedzīvotāju nabadzība; 7) neērta satiksme; 8) skolotāju pasivi-

tāte sabiedriskā laukā, no kam biedrībām uz vietām trūkst kora

vadītāja, režisora, ko rosīgs skolotājs daudzos citos gadījumos

aizpilda ar sekmēm.

Lai paralizētu traucēkļus biedrību darba un sastingumu

pārvarētu, biedrības uzstāda savam centrālam, valsts un paš-

valdību iestādēm dažādas prasības, no kuram ka nopietnākas

atzīmējamas:

1) Atcelt izpriecas nodokli uz nopietni kulturāliem izrīko-

jumiem, vai to ļoti jūtami samazināt; 2) izsūtīt no centriem uz

lauku biedrību priekšlasījumiem un izrīkojumiem lektorus pēc

atvieglotiem noteikumiem, režisorus teātra izrāžu sagatavo-

šanai; 3) izsniegt pabalstus izrīkojumu telpu iekārtošanai, kul-

turālo pasākumu vajadzībām — bibliotēkām, kursiem, koncer-

tiem; 4) atlaist zīmognodokli uz biedrību iesniegumiem valsts

iestādēs kultūras darbības jautājumos; 5) izdot likumu par tau-

tas namiem, kas nodrošinātu visam organizācijām vienlīdzīgas

tiesības uz sabiedrisku namu lietošanu izrīkojumu vajadzībām;

6) gādāt, lai autoru honorāri par izrīkojumos uzvestiem dar-

biem tiktu segti citādā ceļā, bet netiktu piedzīti no biedrībām;

tāpat organizēt lugu apgādāšanu uz īres noteikumiem; 7) sūtīt
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uz vietām instruktorus biedrību darbības saskaņošanas un or-

ganizēšanas nolūkos; 8) dibināt kulturali-sabiedrisko organizā-

ciju rajonu savienības; 9) piešķirt lektoriem un māksliniekiem

atvieglotus dzelzceļa noteikumus viņu braucienos ar priekš-
nesumiem uz provinces organizāciju izrīkojumiem; 10) paze-
mināt radiofona abonēšanas maksas normu kulturālām un

arodbiedrībām.

Dažas no šām prasībām centies nokārtot Kultūras fonds,
tomēr lauku biedrību darbības pacelšanai līdz lielākam plašu-
mam un lielākam satura dziļumam vajadzīgs ilgs un neatlaidīgs
darbs, jauni līdzekļi, vajadzīgi jauni papildu spēki, kas novērsīs

vispārējos trūkumus un vienos ieguvumus.

Ārpusskolas izglītības mācības iestādes.

Rīgā un lielākos provinces centros, kur satiksmes, telpu
v. c. apstākļi kulturālai darbībai labvēlīgāki, organizācijas no-

dibinājušas pastāvīgas mācības iestādes gan ar vispārizglīto-

jošu, gan technisku vai speciālu programu. Tādas iestādes

pārspēj epizodiskā kultūras darba un īso kursu nozīmi. Mācī-

bas programa tajās sadalās divos vai trīs mācības gados,
mācības gadi savukārt sadalās semestros. Šādu mācības ie-

stāžu darbība notiek vakaros; to raksturigā iezīme un nošķi-

rība no obligatorisko skolu tipa tā, ka tajās uzņem klausītājus
līdz neierobežotam vecumam un pie uzņemšanas priekšzinā-
šanas nepārbauda, vai ari tikai prasa speciālai nozarei nepie-
ciešamās klausītāja īpašības (mākslās). Ari klausītāja dalības

(mācību) maksa nolikta pēc iespējas minimālā, lai trūcīgai

darba jaunatnei un inteliģencei nomaksas nebūtu par traucēkli

iestādes apmeklēšanai.
Latvijā ārpusskolas izglītības mācības iestāžu vairums

dibināts uz sabiedriskas bāzes, t. i. ka iestādes nodibinātāja un

uzturētāja skaitās kulturāli sabiedriska organizācija, kura ra-

dīta šim speciālam uzdevumam. Atsevišķas studijas un insti-

tūtus nodibinājuši un uztur ari atsevišķi mākslinieki, kuri gan-

drīz vienmēr ir ari šīs iestādes programas vadītāji.

Ārpusskolas izglītības mācības iestāžu uzturētājas orga-

nizācijas pa daļai ir centralizēta tipa ar centru Rīgā un no-

daļām provinces centros. Pie tādām var pieskaitīt Latvijas
tautas konservatoriju, Tautas augstskolu biedrību. Tautas uni-

versitāti. Otra daļa organizāciju darbojas sava rajona robe-

žas un balstās uz vietējām sabiedriskām organizācijām un dar-

biniekiem. Kā mācību pasniedzēji tādās mācības iestādēs dar-

bojas pret ļoti nelielu atlīdzību augstskolu un obligatorisko
skolu paidagogi, mākslinieki un sabiedriski darbinieki. Tekošo
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darbu gaita ārpusskolas izglītības mācības iestādēs norit divos

virzienos — vienā audzēkņi un klausītāji piesavina lekcijās un

kursos pasniegtos priekšmetus, otrā audzēkņi sagatavo priekš-

nesumus pašu un citu organizāciju atklātiem izrīkojumiem.
Tādiem izrīkojumiem iestāde cenšas pievilkt ari vēl no ārpuses

papildu spēkus.

Kā piemēru pievedīsim Jelgavas tautas konservatoriju. 1927./28. g.

tur mācījās 86 audzēkņi, apmeklēdami pa grupām 16 mācības priekš-

metus (dziedāšanu — 22 audz., klavieres — 44, ērģeles — 1, vijoli — 11,

čello
— 4, citus stīgu instr. 1, obligat. klavieres — 38, muzik. elementar-

teoriju — 55, solfedžio I —55, harmoniju 14, solfedžio II — 14, harmo-

niju ll—9, enciklopēdiju 7, muziķu 7, itāļu valodu 22. Priekšmetus pa-

sniedza 8 paidagogi. Ārpus mācības programas tautas konservatorija

1927./28. m. g. sarīkojusi 8 koncertus, to starpā ari atsevišķu mākslinieku

koncertus. Konservatorijas augstākā kursa audzēkņi gada laikā pieda-

lījušies 21 gadījumā citu organizāciju sarīkotos koncertos un izrīkoju-

mos Elejā, Dobelē, Bauskā, Svētē, Garozā, Vecmuižā.

Tautas konservatorijas darbojas vel Rīga, Daugavpilī, Tu-

kumā, Ventspilī, Liepājā.
Tautas augstskolu kustība, kurai vecākās kultūras zemēs

ir gara vēsture, Latvijā sākusies tikai pēc kara, pēc Dānijas
tautas augstskolu tipa un pirmiem sākumiem. Pirmā tautas

augstskola Rīgā nodibināta 1920. gadā, "bet pirmā tautas uni-

versitāte 1921. gadā. Līdz šim Latvijā vēl nav izveidojies pie-
tiekoši plaši t. a. tīkls, kam par iemeslu lielā mērā jāpieskaita
materiālo līdzekļu trūkums, jo tādu iestāžu normāla darbība

saistīta ar lieliem izdevumiem.

Tautas augstskolas un tautas universitātes ar centriem

Rīgā darbojas Rīgā un dzīvākos provinces centros. Tās orga-

nizē saviem klausītājiem vispārizglītojošus un valodu kursus,
mākslas studijas v. t. t. Līdzās mācību gaitai no audzēkņiem

noorganizējas ansambļi, izveidojas lektori, lugu iestudētāji, de-

klamatori, kuri ņem līdzdalību citu biedrību izrīkojumu priekš-
nesumos. Bez semestru kursiem tautas augstskolas organizē
īsus techniskus kursus (radio), sabiedrisko darbinieku kursus

un sarīko lekciju ciklus par atsevišķiem sabiedriskiem un māk-

slas jautājumiem.

Latvijas tautas universitāte kā ārpusskolas izglītības
mācības iestāde organizēta pēc brīvas universitātes tipa un sagatavo

klausītājus teorētiski un praktiski valsts, pašvaldību, kooperācijas rūp-

niecības un tirdzniecības nozarēs. Mācību priekšmeti sagrupēti pa fa-

kultātēm un kursiem: 1) tiesību un tautsaimniecības fakultāte, 2) māk-

slas-filozofijas fakultāte, 3) elektro-teehnikas fakultāte, 4) trīsgadēji sa-

gatavošanas kursi uz abituriju, 5) fiziskās audzināšanas institūts, 6) va-

lodu kursi latviešu, angļu, vācu, krievu, franču un latīņu valodām, 7) at-
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sevišķas lekcijas. Pasniedzamos priekšmetus lasa tā, ka klausītājiem

iespēja 2—4 gados noklausīties visu sistemātisko kursu. Klausītājiem,
kas kursu noklausījušies un izturējuši pārbaudījumus, izsniedz apliecī-
bas. T. univ-tes nodajas darbojas Pārdaugavā, Jelgavā un Valkā.

Tautas augstskolu uztur Tautas augstskolu biedrība kā

strādniecisko organizāciju savienība. Par savu galveno uzdevumu šī

ārpussk. izglītības māc. iestāde uzskata jaunu sabiedrisku darbinieku

sagatavošanu un zināšanu papildināšanu vecajiem darbiniekiem, apmie-
rināt plašākas sabiedrības prasības pēc mākslinieciskās un zinātniskās

kultūras. Rīgas tautas augstskolā ietilpst 1) sabiedriskais technikums,

2) lektoru un oratoru studija, 3) literatūras un kritikas studija, 4) dra-

matiskā studija, 5) zīmēšanas un gleznošanas studija, 6) tautsaimniecības

studija, 7) valodu kursi, 8) atsevišķas lekcijas un lekciju kursi tautas

augstskolā un Rīgas nomalēs. Kursa ilgums dažādās studijās un iestā-

dēs 1, 2 un 3 gadi. Pēc sistemātiska kursa noklausīšanās sabiedriskā

technikumā un dažās studijas audzēkņiem jāiztur pārbaudījumi un pār-

baudījumus izturējušiem izsniedz apliecības. Pie tautas augstskolu bie-

drības Valkas, Liepājas, Jelgavas, Tukuma, Daugavpils un Daudzevas

nodalām darbojas atsevišķas tautas augstskolas. Dažas no tām darbojas
visos iepriekšējos gados, sarīkojot dažādus kursus un lekciju ciklus, pā-

rējās atklājušas savu darbību tikai pēdējā gadā.

Mākslas studijas un privāti institūti darbojas galvenokārt

Rīgā, sagatavodami speciālām mākslas, zinātņu un techniskam

nozarēm darbiniekus. Jāliecina, ka ari šo iestāžu atzīstama

darbība visos gados noritējusi loti ierobežotos apmēros un

daudzos gadījumos materiālā krize stipri apdraudējusi viņu

tālāku pastāvēšanu.

Kultūras fonda Dome, ņemot vērā tautas konservatoriju,
tautas augstskolu un universitatu, citu studiju un institūtu vaja-

dzīgo paidagoģijas un kultūras darbu, pēc apstākļiem atbalstī-

jusi materiāli viņu darbību, izsniegdama ikgadējus pabalstus,

kuri sastāda redzamu daļu no vispārējiem šo iestāžu budže-

tiem.
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7. Teatri.

Latviešu teātris jau priekš kara ieguva un nostiprināja sev

tālākas pastāvēšanas tiesības, pateicoties audzinošam iespai-

dam, kādu tas atstāj uz garīgo dzīvi. Jo lielāka viņa

idejiskā nozīmē taī ziņā, ka pati sabiedrība arvien ņēmusi ak-

tivu līdzdalību skatuvju uzturēšanā un vadībā. Pat tādi lieli

pasākumi, kā ilggadīgais Rīgas Latviešu biedrības teātris un

vēlāk nodibinātais Jaunais Rīgas latviešu teātris balstījušies
uz sabiedrības pašdarbību, katrs veicinot sava laikmeta nacio-

nālās kultūras centienus.

Mākslas dzīvei atjaunojoties pēc kara, nodibinās Nacionālā

opera un Nacionālais teātris, kā valsts uzņēmumi, nodrošināti

budžeta kārtībā. Sabiedrības iniciativei tomēr vēl palika plašs

darba lauks privāto skatuvju ierīkošanā. Rīgā agrākā Jaunā

latviešu teātra vietā un gandrīz ar to pašu ansambli tad ari sa-

biedriskās organizācijas nodibina Dailes teātri, kā tādu iestādi,
kam sava noteikta programa, savi uzdevumi skatuves māk-

slas izkopšanā. Pāris gadus atpakaļ nodibinājās vēl Strādnieku

teātris, kura galvenais nolūks — izkopt šķiras apziņu darba

laužu masās.

Dailes teātris dibināts 1920. gadā. Pirmie uzvedumi — Raiņa

„Indulis un Ārija", „Uguns un Nakts" ienesa latvju skatītājam nepara-

stus jauninājumus skatuvē, dekorācijā, apgaismojumā, aktieru spēlē.

Teātra mākslinieciskās daļas priekšgalā visu laiku stāvējis Ed. Smilģis

ar palīgspēkiem — J. Munci un citiem. Pakāpeniski šis teātris iznī-

cinājis skatuves līdzeno grīdu, pārveidojis prosceniju, ietaisījis sāņus

skatuvītes, nojaucis rampu, tā savienodams skatuves priekšpusi ar zāli

un dodams iespēju visādiem pārkārtojumiem skatuves inscenējumā.

Savā darbības laikā līdz 1928. g. pavasarim Dailes teātris iestudējis
vairāk kā simts lugu. Daudzas no tām atkārtotas vairāk desmits izrādēs

piem. Seši mazi bundzinieki uzvesti 55 izrādēs, Uguns un nakts 54, Venē-

cijas tirgotājs 53, Sarkanās dzirnavas 44, Skroderdienas Silmaeos 44,

Indulis un Ārija 41, Divpadsmitā nakts 38 izrādēs v. t. t. Līdz 1928. g.

pavasarim Dailes teātris devis 2006 izrādes pie 988.991 apmeklētājiem.
Caurmērā uz katru izrādi nāk 493 apmeklētāji.

Izrāžu un apmeklētāju skaits pa budžeta gadiem resp. darbības se-

zonām sadalās sekoši:
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1920./21. 146 izrādes 77.728 apmekl.
1921./22. 246

„
116.879

1922./23. 259
„

125.055

1923./24. 285
„ 137.107

1924./25. 274
„

135.348

1925./26. 278 „
131.296

1926./27. 298
„ 120.598

1927./28. 240
„

144.982 •„

Kopa 2006 izrādes 988.991 apmekl.

Pie Dailes teātra saistītas apm. 40 pers. mākslinieciskā ansambli un

30 techniski darbinieki.

Teātris ar saviem ienākumiem sedz apm. pusi no visiem

izdevumiem, otra puse segta ar pabalstiem (līdz 1927./28. b. g.,

90—115.000 ls gadā) no valsts %, pārējo daļu devis Kf. un Rī-

gas pilsēta. 1928. gadā Kf-da pabalsts paredzēts 100.000 latu

apmērā, jo valsts budžetā sumu latviešu privātiem teatjiem
vairs neuzņēma.

Kā pasākums ar plašākas darbības apjomu minams Ceļojo-
šais teātris, valsts un Kultūras fonda pabalstīts ar krietni lie-

lām sumām. Viņa savādība izpaužas ne tikdaudz mākslinieci-

skos meklējumos, kā taī veidā, kādā tas skatuves mākslu cen-

šas nest tautā, proti braucot ar pastāvīgu ansambli un sagata-

votām izrādēm no skatuves uz skatuvi.

Ceļojošais teātris darbību uzsāka 1922./23. gada sezonā,

Latviešu teātra b-bas nodibināts. Trupa sagatavojusi un 6 gadu laikā

devusi 635 izrādes, 40 pilsētās un 44 pagastos. Apmeklētāju skaits tanīs

kopā 154.860 personas. Repertuārā pazīstamākās lugas, kas uzvestas Rī-

gas teātros.

Pilnīgi uz sabiedriska principa pamatiem, gan atsevišķas

biedrības, gan to apvienības nodibināja patstāvīgus teātrus

provinces centros, sākot ar 1921. gadu: Jelgavā, Daugavpilī,

Cēsīs, Valmierā, Rūjienā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Saldū.

Šai privāto skatuvju grupai jāpieskaita ari Liepājas opera. Lai

gan šo mākslas iestāžu noorganizēšanās un darbības sākumi

visur balstās uz sabiedrisku pašdarbību, jauno teātru pirmie

patstāvīgie soļi atduras uz materiālām grūtībām un to stāvo-

klis ik brīdi nopietni apdraudēts. Līdz ar teatrālās darbības

apvienošanos pastāvīgā iestādē — teātrī, tā vadībai un darbi-

niekiem rodas lielākas prasības pie izrāžu mākslinieciskā un

techniskā līmeņa, lai jaunā mākslas iestāde savos priekšnesu-
mos atšķirtos no dažādo biedrību epizodiskā darba teātra no-

zarē, vai tā saucamā diletantisma. Rodas neatliekama vaja-
dzība saistīt mākslinieciskā vadībā speciālistu, darbu daudzums
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un spēles nopietnība prasa ari pēc citiem vai vismaz dažiem

atalgotiem skatuves darbiniekiem, kļūst nepieciešama ērtāka

un modernāka skatuves ierīce, jaunas dekorācijas, dažādība

kostimos. Nepietiek ar izrāžu apmeklētāju ieejas maksām,
biedru naudām un sabiedrisko organizāciju garantu sumām, —

daudzie un dažādie izdevumi dod stipru deficitu.

Tādēļ saprotami, ka ar daudz lielākām grūtībām bij jārē-

ķinās jaunajiem provincteatriem, tāpat kā Dailes teātrim. To

prasības samērīgi ievēroja Izglītības ministrija un Kultūras

fonds.

Pateicoties pie Izglītības ministrijas nodibinātai Skatuves

mākslas padomei, ar tās līdzdalību izdevās panākt ministrijas
un K. fonda pabalsta saskaņošanu un piešķirto sumu pēc iespē-
jas taisnīgu sadalīšanu starp atsevišķiem teātriem. Ar pado-
mes 1926. g. 7. jūnija lēmumu visi provinces teātri sadalīti 3

grupās:

Pirmā grupā ieskaitīti teātri, kuriem savā darbībā ļābūt

jau mākslinieciski nostādītiem un kuri darbojas galvenā kārtā

ar profesionāliem spēkiem. Tie pabalstāmi kā no Kultūras

fonda, tā no Izglītības ministrijas. Pirmā grupā padome ieskai-

tīja Liepājas teātri (darbības rajons Liepāja), Jelgavas teātri

(darbības rajons Jelgava) un Daugavpils dramatisko teātri

(darbības rajons Daugavpils, Latgale un Zemgales augšiene
līdz Jēkabpilij ieskaitot).

Otrā grupā ieskaitīti teātri, kuru darbība, ņemot vērā ie-

robežoto līdzekļu sumu, notiek galvenā kārtā ar vietējo volon-

tieru līdzdalību. Ari tie pabalstāmi no Izgl. m-jas un Kf-da,
tikai relativi mazākām sumām. Otrai grupai pievienoti Cēsu

teātris (Cēsis un apkārtne), Valmieras teātris (Valmiera un ap-

kārtne), Ventspils teātris (Ventspils) un Kuldīgas teātris (Kul-

dīga un apkārtne).

Trešā grupā ieskaitīti tie centri, kur teātra izrādes sarīko

pilnīgi ar vietējo pašdarbību, bet kur šī pašdarbība sasniegusi

jau tādu līmeni, ka viņas tāļākai izkopšanai vēlams algot kaut

vienu personu kā māksliniecisko vadītāju. Te izsniedzams pa-

balsts tikai no Kultūras fonda. Trešā grupā ieskaitīti Rūjienas
un Saldus teātris.

Pēc šāda Skatuves mākslas padomes grupējuma teātriem
1926./27. budžeta gadā piespriestos Izglītības ministrijas

Ls 80.000. —un Kultūras fonda Ls 60.000 (kopā Ls 140.000.—)

sadalīja sekoši: Liepājas teātrim Ls 42.000.—, Jelgavas —

Ls 32.000.—, Daugavpils — Ls 26.000.—, Cēsu — Ls 11.000.—,

Valmieras — Ls 11.000.—, Ventspils — Ls 6.000.—, Kuldīgas —

Ls 6.000.—, Rūjienas — Ls 3.000.—, Saldus — Ls 3.000.—.
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Apskatāmo provinces teātru 1925./26. un 1926.127. budžeta

gadi resp. darbības sezonas jāatzīst par rosīgākiem šo teātru
darbības laikā. Pēc tam seko darbības pagurums.

Viens no rosīgākiem provinces teātriem — Daugavpils dra-

matiskais teātris 1926./27. g. sarīkojis 74 teātra izrādes, to starpā
27 kārtējas, 25 garnizona un 22 izbraukumos. Kopējais apmeklētāju
skaits 31.641 pers. resp. 428 apmeklētāji katrā izrādē, pie kam caurmērā

apmeklētāju skaits izrādēs Daugavpilī vairāk kā trīskārt pārsniedz caur-

mēra apmeklētāju skaitu izbraukumos (kārtējās izrādēs Daugavpilī vidē-

jais apmekl. skaits 550, garnizona — 525, bet izbraukumos 165). Gada

laikā uzvestas 12 oriģinallugas (kopā 37 reizes) un 15 tulkotas lugas (ari
37 reizes). Teātris strādā ar 12 algotiem darbiniekiem tēlojošā perso-

nālā, 6 techniskiem darbiniekiem un 2 darbiniekiem admin. personālā.

Neraugoties uz ļoti apmierinošu apmeklētāju skaitu, Daugavpilī visumā

teātrim nācies ciest deficitu: kopējam gada ienākumam no izrādēm —

Ls 16.765.30 pretī jānostāda kopējie izdevumi —
Ls 46.394.09. Uz katru

teātra apmeklētāju no izdevumu sumas caurmērā krīt Ls 1,47, kas segta

ar ieņēmumiem no izrādēm Ls —.55, ar valsts un K. fonda pabalstiem

Ls —.83, ar garantu piemaksām Ls —.065, paliek nesegts deficits Ls —.025.

Liepājas Jaunais teātris darbību uzsāka 1919. gada; izrā-

des notiek 4—5 nedējā. 1919./20. gadā sarīkota 101 izrāde, 1920./21. —

167, 1921./22 — 70, 1922./23. — 162, 1923./24. — 141, 1924./25. — 151,

1927./28. — 146. Repertuārā pazīstamākās oriģinallugas.

Jelgavas Latviešu teātris atjaunojās 1920. gadā, sākumā

Jelg. Latv. b-bas, tad Jelg. Latv. teātra b-bas vadībā. 1922./23. gadā sarī-

kojis 95 izrādes ar 33.102 apmeklētājiem; 1923./24. — 115 izr., 37.178 ap-

mekl.; 1927./28. — 124 maksas un 3 bezmaks. izrādes, maksas izrādēs

49.417 apmeklēt., jeb caurmērā 391 apmeklētājs uz izrādi.

Ventspils Latviešu teātris strādā no 1920. gada un pār-

skata laikā sarīkojis 289 izrādes: izrādītas 179 lugas: apmekl. skaits

80.128, apm. caurmērā 288 apmekl. uz izrādi.

Trešā grupā ieskaitītais Saldus latviešu teātris 1925./26. darbības gadā

sagatavojis 42 teātra izrādes, no kurām pats uzvedis 30 (Saldus 23, ap-

kārtnē 7), bet 12 izrādes sniegtas citu organizāciju — biedreņu izrīkoju-

mos. Kopējais apmeklētāju skaits visās 42 izrādēs 12.395 pers. (10.755 pie-

auguši un 1640 skolēni), caurmērā apmeklētāju skaits uz izrādi Saldū 312

pers., apkārtnē 235 pers. Gada laikā uzvestas 10 oriģinallugas un 5 tul-

kojumi. Teātra mākslinieciskā daļā kā algots darbinieks strādājis tikai

režisors-instruktors, kas ari sagatavojis izrādes citos teātra pulciņos, lasī jis

pirms izrādes ievadreferatu par lugas saturu. Pārējie 24 aktieri-diletanti

un 12 koristi saņēmuši nelielus honorārus par katru izrādi.

1928. gada pavasarī jākonstatē, ka līdzšinējo teātru samērā

rosīgā darbībā iestājies sagurums un daži no provinces teā-

triem atslīdējuši atpakaļ tādā stāvoklī, ka tie pēc savas darbī-

bas apmēriem un rakstura ne ar ko neatšķiras no diletantu-mi-
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lotāju pulciņiem, kādi darbojas pie provinces kulturālām bie-

drībām. Izrādes notikušas nesistemātiski un no mākslinieci-

skās, tāpat idejiskās puses zemi kvalificējamas. Sakarā ar to

Skatuves mākslas padome savā 1928. g. 3. apriļa sēdē uzstāda

pastāvīgiem provinces teātriem noteiktākas prasības, atkarībā

no kuru pildīšanas turpmāk ari atkarāsies pabalsti:

a) Teātru mākslinieciskā vadībā saistītām personām jābūt

ar nepieciešamām zināšanām skatuves mākslā. Par saistāmām

personām teātra administrativā vadība informē Skatuves māk-

slas padomi.
b) I. kategorijas teātru tēlojošā sastāvā nevar būt mazāk

par 12 profesionāliem aktieriem un 11. kategorijas teātru sa-

stāvā — ne mazāk par 4 personām.
c) Izrādēm jānotiek sistemātiski un izrāžu skaits sezonā

no 1 sept. līdz 15. maijam nedrīkst būt caurmērā mazāks I. ka-

tegorijai par 2 izrādēm, bet 11. kategorijai par 1 izrādi nedēļā.

Teātru grupējumu pa kategorijām izdara Skatuves māk-

slas padome, ņemot vērā teātra darbību par iepriekšējām di-

vām sezonām, gadījumos pielaižot izrāžu skaitu uz mazuma

pusi līdz 10%.

Saskaņā ar iepriekš pievesto principu Skatuves mākslas

padome 1928. g. pavasarī I. kategorijā ieskaitījusi Liepājas, Jel-

gavas un Daugavpils teātrus, bet 11. kategorijā Ventspils un

Kuldīgas. Pārējie provinces teātri (Valmieras, Cēsu, Rūjie-

nas, Saldus, Limbažu, Mīlgrāvja, Valkas) pēc savas darbības

uzskatāmi kā atsevišķu biedrību vai organizāciju apvienību
dramatiski pulciņi un to pabalstīšanu padome paredz vienīgi
no Kultūras fonda sumām kulturālo biedrību pabalstam, izejot
no tā, cik Kf. dome atzīst šo organizāciju vispārējo kulturālo

darbību, bet ne tieši kā teātri.

Provinces skatuvju rindā īpašu vietu ieņem Liepājas

opera, kura savu darbību uzsāka 1922. gadā, sarīkojot izrādes

Liepājā un ari dažās vietās Lejas-Kurzemē. Katru gadu saga-

tavoti ,5—7 jaunuzvedumi, kopskaitā pārskata laikā 38. Ne-

raugoties uz diezgan krietno valsts un Kultūras fonda pabalstu,

operas darbību stipri traucējis līdzekļu trūkums; 1928. gada

pavasarī, apgrūtināta parādiem, Liepājas opera bij spiesta dar-

bību līdzšinējā veidā pārtraukt. Viņā savas pirmās māksli-

nieku gaitas uzsākuši daudzi vēlāk plaši pazīstami dziedātāji.

Rīgas teātru grupā Kultūras fonds nelielas pabalstu sumas

izsniedzis vēl minoritatu — krievu, vācu, žīdu — teātriem, tā-

pat latviešu teātriem Rīgas priekšpilsētās — 1926. gadā skatu-

ves darbinieku nodibinātajam Torņakalna tautas teātrim, kas

strādā Pārdaugavā (Bieriņu, Mārupes, Bišumuižas v. c. nomaļu
rajonā), sarīkojot pāris izrādes mēnesī, un Mīlgrāvja Pretalko-

hola b-bas «Ziemeļblāzma" teātrim Mīlgrāvī.
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8. Latvijas pētīšana.

Pētnieku interese par Latviju nekad nav bijusi tik dzīva,
ka pēdējos gados. To sekmē gan iestādes, kuru tiešajos uzde-

vumos šads darbs ietilpst, gan speciālistu institūti, tāpat atse-

višķi zinātnieki. Vispusīga šī pētniecība ari priekšmetu ziņā,
sakot ar latviešu aizvēsturi, beidzot ar dabas un citām eksak-

tam zinātnēm.

Šo pētniecības darbu Kultūras fonds atbalstījis dažādā

veidā. Pabalsti piespriesti tiklab pētniecisku institūtu speciā-
lam vajadzībām, muzejiem, archiviem, krātuvēm, zinātņu bie-

drībām, kā ari zinātnieku individuāliem pasākumiem un pētnie-
cisku materiālu publicēšanai. Budžetā katru gadu paredzēta
īpaša suma Latvijas pētīšanai un (sākot ar 1926. gadu) ārzemju
archivu pētīšanai Latvijas lietās; bet vēl lielāki līdzekli šai no-

zarei par labu nāk no citiem posteņiem, piem. no pabalstiem
ārpusskolas izglītībai (institūtiem, muzejiem v. c. krātuvēm),
zinātņu biedrībām Rīgā, grāmatu izdošanai, zinātnieku stipen-
dijām.

Pateicoties tam, pētnieciskais darbs vienā otrā nozarē

diezgan noteikti virzās uz priekšu; īpaši valodniecībā,
folklorā, vēsturē.

Pilnīgi nodrošināta iznāk K. Mulenbacha Latviešu valodas

vārdnīca, prof. J. Endzelīna rediģēta un papildināta. Šis izde-

vums, kas tuvojas jau beigām, aptvers bagātīgu leksikoloģisko

materiālu, vāktu un pētītu ilgus gadus. Tāpat Kultūras fonds

sekmējis prof. J. Endzelīna pasākto vietu vārdu vākšanu un

izlokšņu pētīšanu. Latvijas vietu vārdi iznākuši divos krāju-

mos; dialektoloģijā pētītas un Filologu biedrības rakstos aprak-
stītas Preiļu, Limbažu, Sabiles, Lejasciema, Vecgulbenes,

Ciblas, Ivandes, Praulienas, Ugāles, Zlēku, Rucavas, Susējas,

Apukalna, Liepupes, Skrīveru, Sarkanmuižas izloksnes; iespie-
šanai sagatavoti apraksti par Skrundas, Liezēres, Sarkaņu,

Bērzes, Kārsavas, Zvirgzdienes, Vārkavas v. c. izloksnēm. Fi-

lologu biedrības raksti, kas. Kultūras fonda pabalstīti, iznākuši

jau 8 sējumos, liecina par visai redzamiem sasniegumiem teo-

rētiskās un praktiskās valodniecības laukā.

Loti sistemātiski nostādīta tautas tradiciju krāšana, ieva-

dīta ar 1922. gadu. Kamēr vēl nebij noorganizējusies Latviešu

folkloras krātuve, pabalstus saņēma Kr. Barona biedrība. 1925.

gada vasarā tā sarīkoja īpašus kursus krājējiem un izsūtīja pir-
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mo vākšanas ekspedīciju, kura deva svarīgus novērojumus

īpaši par darba techniku. Kr. Barona biedrības savāktais tau-

tas tradiciju krājums, kas glabājas Latviešu folkloras krātuvē,

tagad aptver 50.863 var. (37.824 dziesmu).

Latviešu folkloras krātuves noteikumi izstrādāti un publicēti 1924.

gadā, izglītības ministra doc. K. Strauberga laikā. Savu darbību tā

uzsāka 1925. gada rudenī, sākumā tikai Kultūras fonda pabalstīta. At-

vēlētās sumas deva iespēju pieaicināt pastāvīgus darbiniekus folkloras

materiālu kārtošanai un reģistrēšanai, izlaist īpašu brošūru ar aizrādīju-

miem krājējiem un paskaidrojumiem par krātuves mērķiem un nozīmi,

tāpat maksāt nelielu atlīdzību tādiem folkloriskā materiāla vācējiem,

kam citādi nav iespējams ziedot šim darbam savus vajās brīžus. Vēlāk

krātuvei paredz līdzekjus ari valsts budžetā, tomēr tie ir par šauriem, un

tikai pateicoties Kultūras fondam, iespējams savāktos materiālus sakārtot

tā, ka tos varētu citēt un kaut cik pārskatīt.

Līdz 1928. gada 1. oktobrim krātuvei nodoti pavisam 455.925 var. da-

žādu tautas tradiciju:

a — pasakas un teikas 17.940

b — nostāsti 3.505

c — mīklas
,

43.172

d
—

sakāmvārdi 21.993

c —
vecākās tautas dziesmas

....
220.290

f — jaunākās tautas dziesmas ....
15.775

g —
bērnu dziesmas un panti .... 44.985

h
—

albuma panti 3.687

ik — rotaļas 5.670

1 — ticējumi un burvības 39.696

m — parašas 2.963

n — dzīvnieku balsis 2.531

o — meldijas 3.016

p — vietu un personu vārdi 1.594

r — dzīvnieku un augu nosaukumi
. .

698

s — māju zīmes un kapu uzraksti . .
6

t —
dažādi vārdi un izteicieni

....
14.256

v —
vēsturisku vietu un tipu apraksti 164

v — zīmējumi un fotogrāfijas .... 49

z — tautas ārstniecība 13.394

— cittautu folklora 541

455.925 var.

Bez tam krātuvei nodoti J. Fridricha Jaunlatgales apriņķī sakrāto

krievu tautas tradiciju noraksti: 6166 īsās un 559 garās dziesmas, 34

albuma panti, 6 burami vārdi, kopā 6765 varianti.

Speciāli rādītāji iesākti buramiem vārdiem, rotaļām, dzīvnieku va-

lodas un citu dabas skaņu iztulkojumiem, ticējumiem un bērnu dzie-
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smam, galvena kārta ar nolūku iegūt norādījumus jautājumu lapu sastā-

dīšanai.

Sistemātiski turpināts rādītājs pasakām, kas īpaši Latgalē ļoti
intensivi krātas, lai varētu redzēt, par kādām pasakām še ievācamas pa-

pildu ziņas. īsām četr- un sešrindu tautas dziesmām tiek pagatavoti no-

raksti. Tos salīdzinās ar Kr. Barona, Latvju Dainām, līdzīgos variantus

apzīmēs ar Latvju Dainu numuru un kartotēkā šo numuru kārtībā pēt-
niekam būs viegli pārliecināties, kādi jauni materiāli nākuši klāt. Pie
šādas dziesmu kārtošanas krātuve nevar agrāk stāties, kamēr nav gatavs

Latvju Dainām lietu vārdu rādītājs. Kr. Barona sakārtotais tautas dzie-

smu krājums ir kā liels dziesmu mežs, kur pat labam zinātājam grūti at-

rast tās lietas, kas tam tieši vajadzīgas. Mūsu īsās dziesmas bieži ir tik

daudzpusīgas, ka satura ziņā tās viegli piemērojas visdažādākiem dzīves

gadījumiem, un tādēļ vienas un tās pašas dziesmas varianti var būt izkai-

sīti pa visiem sešiem biezajiem sējumiem 217.996 variantu starpā. Rādī-

tājam patlaban jau nobeigts Latvju Dainu otrais sējums. lespiests, šis

rādītājs būs visai pasaulei pieejama atslēga mūsu bagātajai dziesmu klē-

tij, jo Kr. Barona Latvju Dainas sava plašuma dēj paliks ari visu turp-
māko latviešu tautas dziesmu izdevumu pamatā.

Ar šāgada vasaru krātuve sākusi vākt materiālus apvidu vārd-

nīcai. Pēc krātuves kolēģijas priekšsēdētāja prof. J. Endzelīna norā-

dījumiem, Latvija sadalīta 28 izlokšņu apgabalos, kur no katra vajadzētu

sakrāt visus vārdus, kādi te no veciem laikiem lietoti. Par katru vārdu

noskaidrojama tā izruna, nozīme, galvenāks locīšanas formas, lietošana

tautas valodā, īpaši sastingušos izteicienos, sakāmvārdos, parunās. Vār-

diem, kas apzīmē priekšmetus un to dajas, pievienojami klāt zīmējumi

vai fotogrāfijas. Vārdnīca dos skaidru pārskatu nevien par atsevišķu

novadu valodu, bet ari par viņu seno kultūru un savstarpējām attiecībām.

Tā palīdzēs noteikt ari mūsu tautas tradiciju izplatīšanās ceļus, izcelša-

nās vietu un laiku un tā vērot dzijās kultūras straumes, kas gadusimte-

ņiem plūdušas no viena apgabala uz otru, no vienas tautas uz otru, un ko

galīgi apturēt nav varējuši nekādi politiski, ne sabiedriski spaidi. Lat-

viešu apvidu vārdu krāšanā pagājušā vasarā piedalījās 14 studenti no

dažādām fakultātēm. Caurmērā trīs mēnešus ilgais darbs devis labu

tiesu vārdu materiāla, bet galvenā kārtā rādījis, cik nepieciešami ir

sagatavoti krājēji šādam darbam un cik daudz tas nākotnē prasīs pūļu

un ari līdzekļu.

Nevien dziesmu, ari pasaku un dažādu ticējumu latviešiem

ir vairāk kā jebkurai citai tautai. Viuu vākšanā, kārtošanā un

izdošanā, kas nostādīta uz ziniskākiem pamatiem nekā agrāk,

Kultūras fonds nācis pretī gan atsevišķiem zinātniekiem, gan

apgādniecībām. Prof. P. Šmita sakārtojumā (Valtera un Rapas

apgādībā) iznāk pasakas un teikas. Pēc Latvju Dainām tas

būs lielākais tautas gara mantu kopojums; Lercha-Puškaiša

krājumu tanī jaunsavāktais materiāls pāraug 2—3 reizes. Bez
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tam prof. P. Šmits izdošanai sakārtojis latviešu mānus, skaitā

ap 30.000. Kā atliekas no mūsu bagātās mitoloģijas, tie sniedz

ainu par tautas ticību, dzīves uzskatiem; liela nozīme tiem kul-

tūras vēstures pētīšanā un tautas tradiciju izpratnē. Šinī pašā
sakarā minami P. un A. Birkertu savāktie brachioloģismi:
latvju tautas anekdotes, mīklas, sakāmvārdi un parunas. Dala
no tiem jau sakopota un izdota. — Vācējiem šīs tautas tradicijas
iesūta plašos apmēros visdažādākās aprindas; tas liecina, ka

tautā vēl nav aizmirstas tradicijas, īpaši Latgalē.

Nodzilināšanās Latvijas vēsturē galvenokārt izpaudu-
sies senlaiku dzīves un atbrīvošanās cīnu dokumentācijā. Pie-

eja vecajiem archiviem pētniekam devusi iespēju izmantot vēl

maz pazīstamus materiālus; bez tam diezgan cītīgi vākti vē-

sturiskie priekšmeti jaundibinātām krātuvēm. Līdz ar archaio-

loģiskiem atradumiem mūsu senču mītnēs, tie, zinātnieka aplū-

koti, citādākā gaismā nostāda latviešu attīstības gaitu, nekā to

pratuši vienpusībai padevušies cittautieši. Pirmā laikmeta sen-

mantas un vēlākie sadzīves dokumenti arvien skaidrāk norāda

uz pārmaiņām, kādas ilgajos gadusimtos pārlaidusi tauta kā

aktivs spēks Baltijas jūras piekrastē.

Plaši un svarīgi latviešu vēstures materiāli glabājas ār-

zemju archivos — Vatikānā, Zviedrijā, Polijā, Igaunijā. Nepie-
ciešamāko dokumentu reģistrācijai, norakstīšanai un fototipē-
šanai tāpēc Kultūras fonds, sākot ar 1926. gadu, paredz īpašas

sumas, komandējot turp speciālistus uz ilgāku laiku. Tādā uz-

devumā jau trešu lāgu Romā uzturas vēsturnieks prof. L. Ar-

buzovs. Rēveles pilsētas archivā strādājis Dr. phil. Bauers.

Zviedrijas archivu pētīšanai vajadzīgie līdzekļi izsniegti prof.
A. Tentelim, tāpat strādājis te savu vēsturisko darbu («Pagasta
vēsture" v. c.) publicēšanai A. Švābe. levāktos dokumentus,
sarakstus un uzņēmumus Kf. nodod Valsts archivam.

Vatikāna archivā prof. L. Arbuzovs jau izņēmis pāvesta Kle-

mensa VI. reģistrus \in aktis līdz 1352. gadam; papīru reģistrus Regesta
Avenionensia no 56 līdz 120. sējumam, Regesta Vaticana — līdz 218. un

Klemensa VI. reģistru fragmentus — līdz 305. sējumam. Bez tam pētīti
Innocenca Vt. reģistri, Eņģeļa pils archivā dokumenti, „Instrumenta

Miscellanea", finanču nodaļā Collestoriae 281, 282, 284, 286—8, 384—7,

468, 475. Kopskaitā iegūtas 415 fotogrāfijas, lielākā skaitā noraksti ui>

piezīmes. Tādu pat pētniecības darbu jau no 1922. gada Vatikānā izdara

Skandināvijas zinātnieku ekspedicija attiecībā uz archivā materiāliem

par Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Somiju. Ar Šiem pētniekiem prof. Ar-

buzovs noslēdzis darba kopību tādā veidā, ka viņi izvelk lasīdami no»

aktīm visas tur sastopamas ziņas par Livoniju un prof. Arbuzovs atkali

no savas puses atzīmē ziņas par Skandināvijas vēsturi.
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Dr. A. Bauera pētījumi Tallinā-Rēvelē un Karalauču bij. vācu or-

deņa archivā vedami sakarā ar dokumentu vajadzību grāmatai „Livlān-

disches Urkundenbuch".

Jaunāko laiku posmā, 17., 18. un 19. g. s., vēsturnieki pie-
griežas zemnieku tiesiskajam un materiālajam stāvoklim, kā
to savā laikā pasāka jau J. Krodznieks. Publicēti jauni dati par

zemnieku dumpjiem. Tad seko 1905. gads, kas atstāja dziļas
pēdas un zināmā mērā sagatavoja ceļu patstāvībai. Jo šinī

kustībā latvietis pirmo reiz pierādīja savu drosmi, varonību,
reizē ar to dabūdams apzināties neapslāpējamu neatkarības

tieksmi, ko ilgā apspiestība bij novedusi snaudā. Par šo ku-

stību materiālus vākuši, ierīkojot plašāku muzeju, Latv. vēstu-

res pētītāju b-ba. Kultūras fonds tai līdzekļus devis šā muzeja

ierīkošanai, 1905. gada revolūcijas materiālu izdošanai un Krie-

vijas policijas departamenta archivā materiālu iegūšanai.

Tāpat iesākta dokumentu, to norakstu vai citu materiālu

vākšana par mūsu stāvokli, nacionālās armijas veidošanos pa-
saules kara laikā. Veco strēlnieku biedrība kārto un gatavo

publicēšanai materiālus par strēlniekiem, kas pareizi apgai-
smotu viņu lomu. Dokumenti, aculiecinieku atmiņas un drošas

ziņas vēsturiska avota nokrāsu piešķir vairākiem iznākušajiem
darbiem par laiku no 1916. gada līdz Satversmes Sapulces sa-

nākšanai. Bermonta dēku pareizam apgaismojumam Valsts

archivs stājies pie norakstu pagatavošanas no Bermonta ar-

chivā materiāliem, kas atrodas Krievu ārzemju vēsturiskā ar-

chivā Prāgā.

Eksakto zinātņu nozarē pētniecisko darbu sekmē-

juši gan atsevišķi zinātnieki, gan zinātņu biedrības un institūti

ar diezgan redzamiem panākumiem.

Ģeogrāfiski pētījumi pro f. R. I 5 utn i ņ a v<idi l> ā

notiek šādos galvenos virzienos: a) orografiski-hodrografiski darbi dabā

Latvijas teritorijā (reljefa pētījumi, ezeru un upju baseinu pētījumi,

ūdens šķīrēju noteikšana v. c.), b) ģcomagnetiski darbi dabā (deklinācijas

un citu zemes magnētisko elementu noteikšana, anonaliju rajoni v. t. t.,

c) Latvijas raksturīgāko ģeogrāfisko ainavu uzņemšana un d) savākto

materiālu apstrādāšana, zinātniska novērtēšana un sagatavošana publicē-

šanai un izlietošanai. Darbi iesākti no Latvijas austrumu un ziemeļu da-

ļas, kā vismazāk izpētītiem apgabaliem. Darbos piedalās Fiziskās ģeo-

grāfijas institūta personāls un daži vecāko kursu studenti. levākti ap

SOO negativu, daudzu ainavu uzņēmumi un diapozitivi, ezeru dibena

grunts, iežu paraugi un citas kolekcijas. Visi iegūtie materiāli un kolek-

cijas uzglabājas Fiziskās ģeogrāfijas institūtā.

Botānikā, prof. N. Maltas vadībā, L. U. botani-
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skās laboratorijas un botāniskā dārza darbinieki izdara Latvijas aļģu,
sūnu, sēņu un ziedaugu floras pētīšanu. Vākti materiāli Latvijas
starp- un pēcšļūdoņa laikmeta floras vēsturei. Plašāku salīdzināmo ma-

teriālu iegūšanai Latvijas rietumu piekrastes floras un veģetācijas ap-

strādājumam, apceļotas Baltijas salas, ievācot tur plašu zemāko augu

materiālu. Izdarīti Daugavas zemūdens floras pētīšanas darbi. Botāni-

skās ekskursijās ievākts plašs materiāls, kurš pa daļai jau apstrādāts un

publicēts L. U. botāniskā dārza rakstos.

Latv. minerālvielu pētīšanas b-bas darbība izpau-
žas Latvijas mineraļvielu un ģeogrāfiskās uzbūves pētīšanā. Izvesti sekosi

darbi: veselības ūdeņu un dūņu pētīšana, naftas iespējamības pazīmju

pārbaudīšana, dzelzrūdas un Devona degslānekļa atrodņu apceļošana,

pārkaļka (ģipša) rajonu apceļošana un analizē un derīgu izrakteņu ap-

lūkošana. Bez tam izdarītas dažādos Latvijas apvidos augsnes ūdeņu
analizēs un ozu, gala morēnu un citu kvartera veidojumu kartēšana.

Latvijas bioloģijas b-ba sarīko atklātas zinātniskas sē-

dējs, kurās nolasīti ap 85 ziņojumi par biedru oriģinalpētījumiem. Lie-

lākā daļa no šiem darbiem iespiesta Parīzes Bioloģijas b-bas rakstos

„Comptes rendus des Sēances dc la Societē dc Biologie", pārējie Latv.

Universitātes rakstos un dažādos skandināviešu un vācu speciālos žur-

nālos. Tā radusies iespēja mūsu zinātniekiem nodibināt sev vārdu un

sakarus zinātnes pasaulē.

Latvijas ķīmijas b-ba izdarījusi Latvijas avotu pētīšanu,

noskaidrojot, vai starp tiem netrodas avoti ar balneoloģiskiem mērķiem

noderīgu ūdeni, un pētījumus par ārstniecībā lietojamām Latvijā augo-

šām papardēm, kā ari par mūsu mežu koku pārstrādāšanas produktiem.

Analizēti Latvijas lini un Kurzemes brūnogles. Darbi publicēti Latvijas
farmaceitu žurnālā un L. U. rakstos.

Pētnieciskie institūti, saistīti pa lielākai daļai pie augst-

skolas, tāpat zinātņu biedrības, muzeji un krātuves Kf. pabal-
stus pieprasa un saņem noteiktiem nolūkiem — rakstu publicē-

šanai, instrumentu iegādāšanai, kolekciju papildināšanai, pašam

pētniecības darbam. Dažu pētniecības instrumentu iegādāša-

nai, piem., vajadzīgos līdzekļus Kf. piešķīris botāniskai labora-

torijai, hidrobioloģijas stacijai, medicinas anatomikumam, fizi-

kas laboratorijai. Architekturas fakultātei — latv. būvniecības

materiālu izdošanai; Valsts bibliotēkai — Langija vārdnīcas

nofotografešanai, Kr. Valdemāra rokrakstu iegūšanai; Latv.

būvinženieru b-bai — pētījumu publicēšanai; Latv. dabaszi-

nātņu b-bai — muzejam; Dabaspētnieku b-bai (Naturforscher-

verein) — meteoroloģiskām tabelēm un muzeja iekārtai, v. t. t.

Dažas vērtīgas senmantas ieguvis Valsts vēsturiskais muzejs,

tāpat Kurzemes muzejs Liepājā, apvienots no četru, agrāk at-

sevišķu krātuvju bagātām etnogrāfiskām, archaioloģiskām un
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mākslas darbu kolekcijām. Pavisam no jauna diezgan īsā laikā

Teātra biedrība Rīgā noorganizējusi mūsu skatuves mākslas

muzeju. Pētniecisko rakstu virknē bez jau minētiem publicēti:
Rīgas vēst. un senatnes pētītāju b-bas izdotā „Livlāndisches

Urkundenbuch", Latv. senatnes pētītāju b-bas (vēlāk Piemi-

nekļu valdes) izdodamais „J. Broce", E. Brastiņa „Latv. pils-

kalni", Dr. J. Kurca (Kurtz) „Jahresbericht der Gesellschaft

Ješu", Latv. literariskās biedrības sagatavojamie Mannhardta

raksti. Rakstniecības vēsture, māksla, kulturālā attīstība do-

kumentējas gan monogrāfijās un atmiņu kopojumos par lat-

viešu presi, rakstniekiem, laikmetiem, senatni, gan tādos perio-
diskos specializdevumos kā „Latvju Grāmata", JLatvijas

Saule", „Latvju raksti".

Tā diezgan intensivā un produktīvā pētnieciskā darbā su-

mējas materiāls agrākās dzīves pareizai izpratnei un pamats
arvien veidojamai latviskai kultūrai.



9. Grāmatu izdošana.

Grāmatniecībai jau Kultūras fonda bibliotēku ierīcība gadu

no gada dod ļoti jūtamu atbalstu. Tāpat šo bibliotēku papildi-
nāšana no pašu organizāciju puses pavairo labāko izdevumu

tirāžu. Droši var sacīt, ka skaita un kvalitātes ziņā mūsu grā-

matniecības līmenis nestāvētu tādā augstumā, kādu tas strauji

un tik īsā laikā Latvijas patstāvības laikā sasniedzis, pateico-
ties tautas un skolu bibliotēku tīkla izveidošanai tādos plašos
apmēros. Sevišķi sākot ar 1923. gadu klajā nākusi vesela rinda
labi izdotu kopotu rakstu: Pumpurs, Auseklis, Esenberģis, Po-

ruks, Ed. Veidenbaums, K. Veidenbaums, Doku Atis, Zvaigznīte,

Māters, Deglavs, Blaumanis, Apsīšu Jēkabs; tad Aspazija,

Rainis, Anna Brigaders, Ed. Treumanis, Akuraters, Skalbe,

Birznieks-Upīts, Jaunsudrabiņš, Līgotņu Jēkabs, Plūdons, Andr.

Upīts, Saulietis, Andr. Niedra, A. Birkerts, V. Olavs, Jansons-

Brauns, Kronvalda Atis. No vērtīgākiem tulkotās literatūras

kopojumiem minami: Andersena pasakas 6 sējumos, Servan-

tesa Don Kichots, R. Tagore, Kostēra Tils Pūcesspieģelis.

Atsevišķu beletristisku izdevumu plaukts papildinājies ar loti
solidu komplektu, tāpat teorētisko un praktisko zinātņu nodaļā

sastopami pētījumi, plaša apmēra rokas grāmatas, vadoņi.
1920. gadā izdotas 820 grāmatas ar 59.332 lapas pusēm, bet

turpmākos gados skaitlis pastāvīgi pieņemas un 1927. jau stati-

stika uzrāda 1637 izdotas grāmatas ar 181.001 lp. Latviešu

grāmatu pieaugums šinīs skaitļos sekošs (atsk. 1918. un 1919.

gadu, par kuriem statistisku ziņu trūkst):

1920. gadā 396 grāmatas,

1921.
„

751

1922.
„

1058

1923.
„

1232

1924.
„

1471

1925.
„

1466
„ •

1926.
„

1370

1927.
„ 1415

Tādā kārtā Latvijas patstāvības laikā iznācis vairāk grā-

matu, nekā visā pirmskara 30 gadu posmā. yertigakie izde-

vumi uzņemti Kf. bibliotēku sarakstos un izplatīti tauta ievēro-

jamā skaitā.

Populāro bibliotēku katalogos tomēr neietilpst zinātniskā

120
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pētniecība, speciāla rakstura darbi, vai vispār tādi izdevumi,
kas prasa lielus līdzekļus sagatavošanas un iespiešanas ziņā.
Tādu darbu iznākšanu Kf. pabalsta tieši, izsniedzot naudas pa-

balstus. Pabalstus piespriež gan pašiem autoriem, gan izdev-

niecībām. Pašiem autoriem sumas bieži vien izsniedz kāda

darba pabeigšanai, sevišķi zinātniskā pētniecības nozarē, pie
kam autoram tiek uzlikts par pienākumu, gādāt par sava darba
iznākšanu. Zinātnisku un literarisku sacerējumu, tāpat muzi-

kaliju izdošanai pabalstus piespriež uz priekšā stādītā manu-

skripta un iespieduma kalkulācijas pamata. Piespriežamā pa-

balsta apmērs parasti ir Vz vai V2no iespiešanas aprēķina, vai

ari autora honorāra daļa.
Pārskata laikā Kf. grāmatu izdošanai izsniegti Ls

728.274,80, muzikalijām Ls 42.400. Pabalstīto izdevumu skaits

sniedzas pāri par 200, starp kuriem izcilāko vietu ieņem vē-

stures, valodniecības, folkloras, eksakto un praktisko zinātņu

darbi; tālāk literatūras un mākslas vēsture, mūsu rakstnieku

darbu tulkojumi cittautu valodās. Praktisko un eksakto zinātņu
nozarē sevišķa vērība piegriezta augstskolu vajadzībai pie-
mērotām grāmatām. Tīri beletristiska satura izdevumi

līdz šim nav tikuši pabalstīti, atskaitot pāris izņēmumu, kā

Apsīšu Jēkaba tulkotās Andersena pasakas. Tāpat neizvests

palicis pašā sākumā paceltais ierosinājums, gādāt par to, lai

parādītos ievērojamāko klasiķu kopoti raksti latviešu valodā.

Bez tam Kf. parakstījies uz Barona Latvju Dainu jauno (Valtera

un Rapas a/s.) izdevumu, šinī pašā apgādniecībā izdoto Dom-

brovska Latvju mākslu, P. Šmita Latviešu tautas pasakām,

Valstspapīru spiestuves izd. Latvju rakstiem, „Letas" izdoto A.

Prandes Latvju rakstniecību portrejās, lai izsūtītu tos ārzemju

un iekšzemes zinātniskām bibliotēkām un piespriestu kā atzi-

nības balvu zinātniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, pai-

dagogiem.

Saskaņā ar 1925. gada maija lēmumu, grāmatām un muzi-

kalijām piespriestos pabalstus Kf. uzskata kā subskripciju uz

pabalstāmo izdevumu. Pabalstu saņemot, autors vai izdevējs

apņemas par izsniegto sumu nodot Kultūras fondam pabalstītā
izdevuma ekvivalentu pabalsta sumas apmērā, aprēķinot to pēc
izdevuma nominalcenas. Ja grāmata neiznāk divu gadu laikā,
Kf. tiesība izsniegto pabalstu pieprasīt atpakaļ. Sacītais neat-

tiecas tikai uz tiem izdevumiem, kuriem pabalsts piespriests
pirms minētā lēmuma pieņemšanas.

Kultūras fonda paša apgādībā vai subsidēti pilnos apmēros

iznāk tādi kapitāli izdevumi, kā Mūlenbacha un prof. Endzelīna
Latv. valodas vārdnīca (izn. jau 31 burtn.), A. Gintera Latv.

zinātne un literatūra, bibliogrāfisks rādītājs no mūsu preses
sākumiem līdz visjaunākiem laikiem; Bulmerinka Vier Būcher
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der Landvogtei; tāpat izdota Bibliotēku padomes gada grā-

mata un daži latv. rakstnieku darbi cittautu valodās.

Pārskata laikā Kf. pabalstīti iznākuši.

Izdevuma nosaukums: Kf-dam nodotā ekvival.

eksempl. skaits:

Akten und Recesse der Livlāndischen Stāndetage. Iz-

devusi Rīgas vēst. v. sen. pēt. b-ba I. sēj. 1., 2., 3., 4.

burtn. ā 10; 111.

sēj. ā 10

Andersena pasakas, tulk. Apsīšu Jēkabs. I—IV. Iz-

devis A. Gulbis —

Apiņš, Dr. X., Vergleichende Betrachtung der Tono-

meier, 1926 10

Ārons, M., Bāka, 1923 —

Ausējs, L., Finanču matemātika, 1927. L. U. stud. pad.

grāmatnīca .
84

Balodis, J., Jānis Zālītis, 1925. Izd. Zālīša fonda valde 200

Bārda, Fr., Vēstules, 1926 214

Baron, L., Krišjāņa Barona atmiņas, 1924. Izd. Kr. Ba-

rona b-ba 200

Bebris, Dr. A., īss normālās histoloģijas kurss, 1928. —

Bērents, P., Āraiiu baznīcas un draudzes savā 700 ga-

du gaitā, 1927 —

Bērziņš, R., Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā, 1928. Izgl.

m-jas izdevums 666

Das Bildungs- und Schulmesen Lettlands (Latvijas), 1928. 100

Latvijas bioloģijas b-bas darbības pārskats un rakstu

krājums, 1927 —

Birkerts, P., un M. Birkcrte, Latv. tautas anekdotes, 1925 —

Rūdolfs Blaumanis 1901.— 1913. Izd. Blaumaņa piemi-

nekļa fonda kom-ja —

Brastiņš, E., Latvijas pilskalni, Kuršu zeme, 1923. Izd.

Latv. sen. pēt. b-ba —

„ Latvijas pilskalni, Zemgale un Augšzeme, 1926.

Pieminekļu valdes materiālu krājumi 30

„ Latvijas pilskalni, Latgale, 1928. Pieminekļu val-

des materiālu krājumi —

Brēms, Kr., Ceļojums pa Latgolu, 1924. Izd. Latg.

Kat. kult. centr. b-ba —

Bruiningk, Dr. H., Livlāndische Guterurkunden, 11. sēj.

1922., 1923 —

Cīrulis, E., Agrārā iekārta —

Emils Dārziņš, 1925 300

Emiļa Dārziņa kopoti darbi, 1927. 1., 11. (muzikālijas) ā 167

Dombrovskis, J.. Latvju mākslu, 1925. Izd. a/s. Valters

un Rapa 100
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Izdevuma nosaukums: Kf-dam nodotā ekvival.

eksempl. skaits:

Ekert, V., Kurland unter dem Einfluss des Merkanti-

lismus, 1927 100

Endzelīns, J., Lekcijas par baltu valodu salīdzināmo

gramatiku. Uzrakst. M. Grimma, 1927 175

Latvijas vietu vārdi, 11. d., 1925
—

Ergebniss 50-jāhriger meteorologischer Beobachtungen
zu Riga. Izdevusi Rīgas dabaspētn. b-ba

...
50

Felsbergs, E., Akropole un Partenons, 1926 238

~ Grieķu vāzu gleznas, 1927 222

Fērmanis, Dr. mcd. E., Higiēna, 1927 300

Filologu b-bas raksti. I—VIII I. — 50

IV., V. - 70

VI-VIII. - 100

Franču lirika XIX. g. s. Atdz. Ed. Virza, izd. „Leta" .
.

—

Graubiņš, J., Skolēnu kori, 11. krājums 20

Grienfelds, J., Kurla un pakurla pedagoģiska dziedinā-

šana
, , ,

1080

„ Ābece kurlmēmiem 450

Ilistaryčny narys piačihodzia Džvinskai Dziar-

žaunai belaruskai himnazii, 1927. Izd. Baltkrievu

grāmatizdevn 140

Kalevala, tulk. L. Laicēns, 1924. Izd. «Latvju Kultūra» —

Kalniņš, A., Klavierpavadi jumi 50 latv. tautas dzie-

smām latg. izloksnē. Izd. Izgl. min-ja —

„ (Muzikalijas atsev. lapās.) 1) Latvija. 2) Dejas
pasakai Mušu ķēniņš. 3) Tercets Aizvien. 4) Ter-

cets Lidu, lidu. 5) 3 dueti. 6) 3 dueti iz Mušu

Ķēniņš. 7) Dziesmu burtn. XXIV—XXIX.
...

—

Karlson, A., Ulrich Fuetrer und sein Iban, 1927 ... 25

Kiķauka, P., Grieķu gramatika, 1926 100

Koku un krūmu noteicējs. Izd. Mežu dep-ts
....

—

Konversācijas vārdnīca, IV. sēj. 1921. Izd. Rīgas latv.

b-bas Derīgu grām. nod —

Kuģniecības Gada Grāmata, 1926., 1927., 1928 1 — 50

II — 200

111
-

150

Kurtz, Dr. phil. E., Die Jahresberichte der Gesellschaft

Ješu, 1925 —

l.astovskis, V., Historyja belaruskai kņihi, 1926. Balt-

krievu grāmatizdevn. Latvijā izd 30

Latviešu pasakas un teikas, prof. P. Šmita kop. Izd.

a/s. Valters un Rapa, I—IV. ā 100

Latvijas Saule, mēnešraksts. Nr. Nr. 1—36, 1923, 1924,

1925 ,50 kompl,
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Izdevuma nosaukums.- Kf-dam nodotā ekvival.

eksempl. skaits:

Latvijas vēstures pirmavoti, 1926. Izd. Latv. skolot, s-ba —

Latvju Dainas, Kr. Barona. Izd. a/s. Valters un Rapa
.

I —
V 422

I
-

VI 64

Latvju prese 10 gados. Izd. Latvju rakstn. un žurn.

arodb-ba. 1928: —

Latvju raksi i, Valsts papīru spiest, izdevums
....

Ī-XXIV 100kompl.

I-XXXV 50
„

XXV—XXXIV 42
„

Lauksaimnieka rokas grāmata, I—IV, 1925., 1926., 1927.

Izd. Latv. lauks. darb. b-ba ā 125

Lautenbachs, prof. J., Latviešu literatūras vēsture, 11. d. 15

Lenc, Z., Latviešu valodas darbības vārdi, 1927
...

150

Leppiks, A., Lauksaimniecības mašīnas, 1926 200

I.esik, J., Naša Krijņica 1927. Baltkrievu grāmatizdevn.

izd. 300

Lettische Literatur, A. Gulbja izdevumā:

J. Rainis, Joseph und seine Brtider.

K. Skalbe, IVintermarchen.

R. Blauman, Die Indrans.

J. Akurater, Novellen.

R. Blauman, Novellen.

J. Rainis, Das goldene Ross.

J. Poruk, Die reinen Herzens sind.

A. Brigader, Sprihditis.
R. Blauman, Durch den Sumpf.

J. Jaunsudfabin, Aija.

Lettische Lijrik.

J. Rainis, Dūnawind.

K. Skalbe, Skaski.

Lettlandbiicherei, „Rigna" izdevumā:

Garlieb Merkel, Die Letten 12

G. Wihgrabs, Das lettische Schriftium 240

Ausgemahlte Stūcke aus der lett. Literatur . . . 220

A. Bihlmans, Ein Vorlaufer G. Merkels: Dr. Gund-

ling 685

J. Sanders, Die Urheimat der Baltischen Vdlker
.

230

A. Salts, Die politischen Parteien Lettlands
. . .

770

Seltin-Goldfeld, Die JVahrheit über mich und

Andere 305

Verfassung der Republik Lettlands 135

Līcīt, P., Dziesmas Sēņojot un Nakts tauriņš (muzika-

lijas) ā 25
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Izdevuma nosaukums i Kf-dam nodotā ekvival

eksempl. skaits i

Materiāli par Latvijas būvniecību, 111. v. IV. kop. 1925.,

1925. Izd. L. U. architekt. fak
—

Mazvērsīts, J., Der Kleebau m Alt-Lettland, 1928.
.
. 100

Nukke, P., Praktiski darbi kv. ķim. analizē, 1924.
...

10

Olavs, V., Kopoti raksti. Izd. Olava fonds —

Opincāns, J., Dzeives reits, 1923
—

Ošiņš, A. &P, Mantnieks, Ģeogrāfijas atlants, L, 11.
. .

400

Ozoliņš, V., Dziesmu sauja tautskolām, 1928 50

Paucītis, X., Pūtēju orķestra vadonis, 1927 150

Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem, 1926.

Izd. Brāļu kapu kom 200

Pihuļevskis, V., Naš krai, 1928. Izd. Baltkrievu izgl.

pārv. , .
600

Plāķis, prof. J., Leišu valodas rokas grāmata, 1926
.

334

Poruk, J., La Couronne d'airelles, tulk. R. Resselis, 1926. 10

Prandc A.. Latvju rakstniecība portrejās, 1926. Izd.

„Leta" 106

Rancāns, N., Latvijas vēsture 11. d., 1924. Izd. Latg.
kat. kult. centr. b-ba —

Reliģiski-filozofiski raksti, I. 1925. Izd. Filol. v. reliģ.

zinātņu b-ba —

Rīgas dabas pētn. b-bas Meteoroloģiskās stacijas no-

vērojumi, 1926 100

Jānis Rozēniāh, 7 reprodukcijas, 1927. Izd. Rozentāla

mākslas salons 100

Russovs, 8., Livonijas kronika. Tulk. E. Veispāls. 1926. 250

Sabiedriska darbinieka enciklopēdija, I—IV. 1927 . Izd.

Latv. ārpusskolas izgl. padome ā 500

Serģis, C, Metodisks vadonis fizikā, 1927. Izd. 11. vidus-

skolu skolot, b-ba 150

Servantess, Don-Kichots, tulk. A. Erss, 1921., 1922 . Izd.

~Vaiņags" —

Latv. Skolotāju savienības 10 g. darb. atcerei, 1927. . . 600

Skujenieks, M., Latvija. Izd. A. Gulbis —

Soikans, J., Senējo Latgola, 1924. Tzd. Ludzas latg. kult.

veic. b-ba —

Spekke, prof. A., Alt-Riga im Lichte eines humanisti-

schen Lobgedichtes, 1927 667

Straume, J., Mūsu mūzikas mākslinieki —

Šeniņš, agr. R., Ārstniecības augi, 1927 667

Švābe, A., Pagasta vēsture, 1926. Izd. J. Roze
.... —

Š\arcbachs, R. & E. Bištēviņš, Latiņu-latv. vārdnīca,

1928 12



126

Izdevuma nosaukums: Kf-dam nodotā ekviva|.

eksempl. skaits:

Štāls, A., Sargāsim savas tautas senatni, 1924 —

„ J. K. Broce, L—II. 1926 100

Štāls, M., Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā, 1927. 150

Šterns, R., Jānis Rozentāls, 1924. Neatkarīgo māksi.

vien. izd 187

Tautas audzināšana, 111., IV. 1926., 1927. Izd. Latv.

nac. skol. sav-ba 100

Tautu savienības veic. b-bas raksti, L, 11. 1928
.... I—II ā 125

L. U. Botāniskā dārza raksti 11. sēj. I—3 ā 25

L. U. Botāniskā dārza darbi Nr. 1 25

L. U. raksti
, , ,

I—V ā 5

Vadonis pa Rīgas Doma muzeja dabaszinātnisko no-

daļu, 1923 —

Valsts arehiva raksti: ā 38

Kāpostiņš, A., Vidzemes zemnieku nemieri Kau-

gurmuižā 1802. g., 1924.

Krodznieks, J., Vidzemes muižnieku un zemnieku

adreses ķeiz. Aleksandram 11., 1924.

Sloka, L., Vidzemes draudžu kronika, I.—111. d.,

1925., 1927.

Vīgrabs, J., Vidzemes zemnieku tiesiskais stāvo-

klis XVIII. g. s. I. pusē, 1927.

Valters, Dr. M., Lettland, seine Entmicklung zum Staat

und die baltischen Fragen, 1923 70

„ Le peuple Letton, 1926 65

„ Baltengedanken und Baltenpolitik, 1926.
...

30

Veidemanis, A., Myšļeņije i bytije, 1927 100

Vičs, A., Latvijas skolu vēsture, lI.—III. 1926 —

„
Jānis Kriškans, 1926 150

Latv. Vēstures pēt. b-bas raksti: I.—II ā 150

Revolucionārā kustība Latvijā, 1927.

Birkerts, P., 1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas

skolotāji, 1927.

Vīgners, E., Klavieru spēles un absolūtās dzirdes attī-

stības pamatkurss —

Vilcēni, 1926. Izd. Latv. skautu centr. org-ja
....

500

Virza, Ed., Pirmais Latvijas nac. karaspēku virspavēl-

nieks pulkvedis Oskars Kalpaks, 1927 —

Zēvers, Dr., Die deutschen Lehnmorter im Lettischen
.

—

Bez tam līdz 1926. gadam pabalstus saņēmuši žurnāli:

Daba,

Domas,

Jaunatnes Dzīve (laikraksts),
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Kultūras Vēstnesis,

Lāčplēsis,

Latgolas Škola,

Latvijas Ārstu Žurnāls,

Latvijas inženieru un techniķu kongresa biroja žurnāls,

Latvijas lopkopis un piensaimnieks,

Latvijas Saule,

Latvju Grāmata,

Latvju Muziķa,

Mūzikas Nedēļa,

Reits,

Ritums,

Skaidrība,

7Adūnis.

Kultūras fonda izdevumi, vai pilnos apmēros subsidēti

darbi, kas skaitās Kultūras fonda īpašums:
lesp. eks

skaits:

Latvijas Bibliotēku Padomes Gada Grāmata, 1., 1926 1500

Bulmerincq, Dr. jur. A., Vier Būcher der Landvogtei der Stadt

Riga, L, tt. 1923., 1925.
. . .

"

ā 600

The Builders of Nem Rome and other Lettish Tāles, 1924 2000

J. Rainis, Sons of Jacob, 1924 1400

K. Miilenbacha Latviešu valodas vārdnīca. I.—XXXI. b 3000

A. Ģinters, Latviešu zinātne un literatūra, 1763—1855 2000

Latviešu zinātne un literatūra, 1920. g. 11. puse. A. Ģintera red.
.

1000

V. Cauno, Autoru tabeles, 1927 1100

Saņemto ekvivalentu, kuru pilnos apmēros pieprasa vai-

rāk no tiem izdevumiem, kas piemēroti tautas un skolu bibliotē-

kām, Kf. izdala par brīvu šām bibliotēkām, iestādēm, organi-

zācijām, skatoties pēc izdevuma rakstura. Pārskata laikā šā-

dus devumus saņēmušas:

Latvijas pilsētu bibliotēkas: Aizputē, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī,

Ilūkstē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Ludzā, Rēzeknē, Talsos, Tukumā,

Valkā, Valmierā.

Valsts bibliotēka.

Rīgas pils. bibliotekas-lasītavas.

Rīgas pils. J. Misiņa b-ka.

Latvijas Universitātes b-ka.

L. U. filol. un filoz. fak. b-ka.

L. U. filol. un filoz. fak. paidagog. nod. b-ka.

L. U. medicīnas fak. b-ka.

L. U. dabas zinātņu stud. b-ba.



Filologu b-ba.

Rīgas latv. b-bas zinību kom. b-ka.

Latv. senatnes pētītāju b-ba.

Latv. vēstures pētīšanas b-ba.

Latv. kult. veic. b-ba.

Latv. bibliotekāru b-ba.

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodb-ba.

Verein fiir Geschichte und Altertumskunde.

Latv. arodb-bu centralbiroja apvienotā strādnieku b-ka.

Latv. skolotāju savienības b-ka.

Latv. nacionālo skolotāju savienības b-ka.

Folkloras krātuve.

Skolu departaments.

Izglītības muzejs pie Izglītības ministrijas.

Latvijas vidusskolas.

Latvijas arodskolas.

Latvijas 11. pak. pamatskolas.
Kultūras fonda tautas b-kas.
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10. Personalie pabalsti.

īpaša pabalstu fonda vajadzību mākslai, literatūrai, zināt-

nei pirmie atzina paši radošā garīga darba nesēji — rakstnieki,

mākslinieki, zinātnieki. Šinīs aprindās jautājums par to pacelts

jau Valkā, tāpat Liepājā, Nacionālās padomes un Pagaidu val-

dības laikā, kad Latvijā palikusē inteliģences daļa pulcējās šaīs

ienaidnieka neieņemtās provincpilsētās, modra par topošo ne-

atkarību, bet ari visai smagos apstākļos. Karam izbeidzoties,
katrs tīkoja atgriezties pie sava tiešā uzdevuma. Ilgi lolojuši
patstāvīgās Latvijas ideju, pašaizliedzīgi par to cīnījušies,
rakstnieki nacionālās mākslas uzplaukumu gribēja redzēt par

galveno valsts saturu līdzās saimnieciskai dzīvei; vēlējās re-

dzēt ātri sazaļojam savu darba lauku, pa okupācijas laiku un

kara pēdējos gados pavisam atmatā pārvērstu. Opera un teātri,

augstskola un citas mācības iestādes pulcināja katra savu

saimi, gatavu ziedot dzimtenei to labāko. Gluži dabīgi, ka sa-

gaidot materiālo un tiesisko atbalstu no valsts, sākumā Kultū-

ras fondu uzlūkoja par pabalstu avotu vai vienīgi radošam ga-

rīgam darbam, garīgai kultūrai šaurākā nozīmē, jo līdzekļi bij
vajadzīgi nevien pasākumiem, bet ari pašiem darbniekiem:

līdzās pienākuma apziņai auga prasības, papildināties savā

arodā, iepazīties ar metodēm un jaunākiem sasniegumiem ārze-

mēs, vecākās kultūras valstīs.

Kultūras fonda programā māksliniekiem, rakstniekiem, zi-

nātniekiem un citiem darbiniekiem pabalsti paredzēti: 1) ko-

mandējumiem uz ārzemēm, 2) ārzemju ceļojumiem studiju no-

lūkos, 3) iesāktu darbu turpināšanai, 4) ekskursijām. Sākumā

sumas piesprieda pa gadījienam, skatoties pēc nolūka un vaja-

dzības, vēlāk, sākot ar 1923. gadu ievesta īpaša piespriešanas
kārtība līdz ar saistošiem noteikumiem. Pēc tās budžetos ka-

tru gadu paredz: ārzemju stipendijas 1) L. U. zinātniekiem,

2) ārpus L. U. stāvošiem zinātniekiem, 3) paidagogiem; 4) pa-

balstus māksliniekiem un rakstniekiem ārzemju braucienam

studiju nolūkos, 5) no 1927. gada pabalstus ari lauksaimniekiem

un strādniekiem ārzemju ceļojumam atsevišķi vai ekskursijā.

Personālām stipendijām vai pabalstiem nolikto sumu sadalīju-

ma projektus Kultūras fonda Domei izstrādā, tāpat atsauksmes

pēc būtības dod lietpratēju komisijas.

Zinātniekiem par tadu pieņemta Universitātes padome, no

1923. gada 21. marta, kad Kf. Dome nolēma:
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nodot Universitātes padomei, kā ievēlētai lietpratēju komisijai jautā-

jumus par komandējumiem uz ārzemēm zinātniskos nolūkos, lai tā

uz attiecīgu lūgumrakstu pamata savos atzinumos izteiktos par to,

kuri no lūdzējiem stādāmi pirmā vietā, raugoties uz komandējuma
valslisku lietderību un steidzamību un kāda suma kuram piešķi-
rama.

Šī kārtība ar laiku izveidojusies tā, ka Universitātes pa-

dome katra budžeta gada sākumā saziņā ar fakultātēm sastāda

un iesniedz Kf. Domei savu komandējamo mācības spēku sa-

rakstus un dod atzinumus par pabalstu piešķiršanu ārpus Uni-

versitātes stāvošiem zinātniekiem; citiem vārdiem — izstrādā

šim nolūkam paredzēto sumu sadalījuma projektus. Dome pa-

rasti šos projektus sankcionē bez lielākām maiņām, uzliekot

pašai Universitātei ari atbildību par zinātnieku komandējumu
lietderību.

Rakstnieku un mākslinieku stipendijām paredzētā suma

(sākot ar 1924. gadu) arvien tiek dalīta četrās līdzīgās dalās,

pēc četrām nozarēm, paredzot pabalstus: 1) aktieriem, 2) glez-

notājiem un tēlniekiem, 3) dziedātājiem un muziķiem, 4) rakst-

niekiem un žurnālistiem.

Kas zīmējas uz pašiem pabalstiem, tad tie nav lieli. īpaši
māksliniekiem un preses darbiniekiem, sākot ar 1926/27. bu-

džeta gadu, — kad Dome nolika 16.000 ls par visām šām

četrām nozarēm, t. i. uz pusi mazāku sumu, nekā bij līdz tam,
— katrs piespriedums reti kad pārsniedz 1000 ls. Tāpat pa-

balstāmo personu skaits gadā svārstās no 4—7 uz katru no-

zari. Pārskata laikā astoņos gados Kf. ārzemju stipendijām

pavisam izsniedzis tikai 7,9 % no visiem saviem līdzekļiem.

Protams, šāda dala nebūt nesedz patiesās vajadzības, ja vēl

vērā ņem, ka mūsu kultūras darbinieku plašā saime cita veida

stipendiju no valsts nesaņem, atskaitot L. U. zinātnieku ko-

mandējumus uz ārzemēm.

Samērā lielākas sumas ārzemju braucieniem, tāpat iesāktu

darbu pabeigšanai vai citām vajadzībām personām Kf. izsnie-

dza sākumā, piespriežot pabalstus sporādiski, tiklab zinātnie-

kiem, paidagogiem, kā ari rakstniekiem un māksliniekiem. Pie

tam fizisku personu tad vēl nesaistīja noteikumi par norēķi-
niem. Tāda kārtība neizslēdza varbūtības, ka saņemtais pa-

balsts netiek izlietots lietderīgi tam nolūkam, kuram tas do-

māts. Vēlāk, sākot ar 1923. gadu, personālo pabalstu lietu re-

gulē dažādie nosacījumi. Zinātniskām un mākslas iestādēm,

tāpat organizācijām, sūtot pārstāvjus lietpratēju komisijās, dota

iespēja pabalstu piespriešanā izvest savus ieskatus gan princi-

piāli, gan praktiski. Tā Izglītības ministrija un skolotāju orga-

nizācijas nosaka paidagogu komandējumus; pabalstāmos kan-
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didatus no skatuves mākslinieku vidus uzstāda teātri un teātra

darbinieku apvienības; preses darbinieku stipendijām — li-

teratūras komisija saskaņā ar Latvju rakstnieku un žurnālistu

arodbiedrības atzinumiem; lauksaimnieku un laukstrādnieku

pabalstiem —■ redzamākās saimnieciskās un aroda organizāci-

jas, etc. Kf. Domes principiālais viedoklis ne tikdaudz izpau-
žas izstrādāto projektu grozījumos, cik dažos priekšnoteiku-
mos.

Tam paša 1923. gada speķa stājas noteikumi, pec kuriem
fiziskām personām, atgriežoties no studiju brauciena, jāiesniedz
Kf-dam pārskats par darbību,
tās ilgumu, apmeklētām vie-

tām un gūtiem panākumiem.
Šie pārskati rāda, ka mūsu

kultūras darbinieki galvenam
kārtām apmeklē svarīgos

mākslas un zinātniskās dzī-

ves centrus, pētot senās kul-

tūras pieminekļus un iepazī-
stoties ar jaunlaiku sasniegu-

miem. Pirmos gados zināt-

nieki turējuši par parocīgāku

doties vairāk uz Vāciju, vē-

lāk iemīļots ceļš ir uz Fran-

ciju, Angliju, Itāliju, Čecho-

slovakiju, Dāniju, Zviedri.'v.

Sī maiņa pilnīgi saskan ar Kf.

Pabalsti ārzemju stipen-

dijām % pa nozarēm.

Domes norādījumu (1923. gadā), lai pētniecības nolūkos pēc ie-

spējas tiktu ievērotas mums mazāk pazīstamas valstis. Rakst-

nieki un mākslinieki visvairāk apmeklējuši Berlīni, Parīzi, Romu,

Milānu, Prāgu, Vīni. Pamata, vidus un aroda skolu paidagogi tai-

sījuši ekskursijas uz Vāciju, Dāniju, Cechoslovakiju; tāpat lauk-

saimnieki un strādnieki 1927.gadā pirmo reiz ievesto sumu 15 000

ls (lauksaimnieki saņem %, strādnieki V3), izlietojuši braucie-

niem grupās uz Dāniju, Cechoslovakiju un citām saimnieciskās

kultūras ziņā priekšzīmīgi nostādītām valstīm. No pārējām

profesijām, kuru ekskursijas Kf. šad tad atbalstījis, minama vēl

Bibliotēku padomes un Latvijas bibliotekāru biedrības noor-

ganizētā 8 bibliotekāru ekskursija 1925. gadā iepazīties ar labi

nostādītām bibliotēkām Polijā, Cechoslovakijā, Austrijā, Vācijā.

Zinātnieki līdz ar vispārīgo pārskatu Kf-dam iesniedz ari

savus pētījumus zinātniska apraksta veidā. Piemēram:

Doc. E. Āboliņš: „Kūdras ar kurināmo materiālu un dažām viņas

ražošanas metodēm"; darbs sagatavots sakara ar studiju braucienu

1924. gadā, iepazīties 1) ar jaunlaiku ceļ- un transporta ierīcēm spe-
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ciali ostu noliktavas, 2) ar moderno tvaika katlu būves paņēmieniem,
kas pēckara gados nostādīti pilnīgi uz jauniem pamatiem, 3) ar

kūdras ražošanu.

Privatdoc. Leo Āboliņš: „Beeinflussung des Fischfarbabwechsels

durch Chemikalien" (S. a. aus demArchiv fūr Mikroskopische Ana-

tomie und Entvvicklungsmechanik, 1925. 3/4. Heft).

Prof. L. Arbuzovs: Herzogliches Briefarchiv D. V. (Liv- und Kurland)

Karalauču valsts archivā 16. gr. nodaļā, — pārskats par izdarītiem

pētījumiem.

Prof. M. Bīmanis: Ziņojums par World Power Conference 1924. un

par iepazīšanos ar kanalizāciju Anglijā.

Cand. jur. G. Fedders: „Dc Condicionibus", doktora disertācija līdz

ar ziņojumu par studijām Anglijā 1924. romiešu tiesību nozarē.

Doc. P. X a ņ c p s : „Italijas akas un viņu pamatveidi" (Latv. architektu

biedrības raksti 1925). Apraksts un skices par senbūvju architek-

turas formām Romā, Florencē, Ravennā, Venēcijā. Vīnē, Prāgā,
Parīzē.

Doc. P. Kundziņš: Pārskats 1924. par tautas būvniecību, pieminekļu

aizsardzību, bibliotēku būvēm, brīvdabas muzejiem Igaunijā, So-

mijā, Zviedrijā, Dānijā, Lietuvā, Austrumprūsijā.

Prof. E. Felsbergs: Ceļojuma apraksts pa Grieķiju.

Doc. A. Žaggers: Ziņojums par astronomu kongresu Helsinkos 1924.

Studiju ceļojuma pārskatus iesniedz ari mākslinieki, rakst-

nieki v. c. nozaru darbinieki. Šie pārskati, līdz ar iestāžu un

organizāciju iesniegumiem, uzkrājas Kf-da archivā, kas ar laiku

būs svarīgs mūsu pašreizējās kulturālās dzīves datu avots.

Bez tiešiem personāliem pabalstiem Kf. izsniedz vēl prēmi-
jas: 1) zinātniskiem, 2) daiļliteratūras, 3) skaņu mākslas un

4) tēlojošās mākslas darbiem. Katrai no šām nozarēm gada
budžetā tiek nolikta atsevišķa suma (3—4000 ls). Prēmijas pie-

spriež saskaņā ar noteikumiem, pieņemtiem Kf. Domes 1926.

gada 31. maija sēdē. Piespriežamo godalgu projektus Domei

iesniedz lietpratēju komisijas: par zinātniskiem darbiem — L.

U. padome, par belletristiku un publicistiku — literatūras komi-

sija, skaņu mākslā — mūzikas padome, tēlojošās mākslās — tē-

lojošo mākslu komisija. Savi atzinumi komisijām jāmotivē re-

cenziju veidā, norādot uz galvenām īpašībām, kuru dēļ attie-

cīgais darbs atzīts par prēmijas cienīgu.

Tiklab eksakto, kā ari humanitāro zinātņu nozarē godalgas

piespriežot vispirms vērā ņemami Latvijas zinātnieku darbi par

Latviju un viņas kultūru. Piespriešanas kārtībai bez Kf-da vis-

pārējiem noteikumiem, Universitāte izstrādājusi vēl sekošus

noteikumus, U. padomes pieņemtus 1925. gada 21. janvārī:
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1. Godalgojami zinātniski darbi ar patstāvīga pētījuma raksturu,

ari mācības grāmatu veidā.

2. Godalgas var piešķirt visiem Latvijas pilsoņiem, kā ari ārzem-

niekiem, kas darbojas Latvijas Universitātē.

3. Kultūras fonda piespriesto sumu var dalīt.

4. Godalgas iedalāmas 2 pakāpēs, kuru minimālais lielums ir Ls 750

un 500.

5. Godalgojamos darbus apspriež fakultātēs, kuras nodod savus at-

zinumus rakstītu motivētu recenziju veidā.

6. Fakultatu atzinumi kopā ar recenzijām iesniedzami sevišķai starp-
fakultatu komisijai, kura sastādama fakultatu atzinumu caurskatīšanai,

pa vienam delegātam no katras. Šīs komisijas sēdes vada Universitātes

rektors un viņas lēmumus apstiprina Universitātes padome.

7. Godalgu piespriežot priekšroka dodama pētījumiem par Latvijas
dabu un kultūru.

8. Visi lēmumi godalgu izspriešanai izdarāmi ar aizklātu balsošanu.

Daiļliteratūrā un publicistikā godalgas paredzētas oriģināl-

darbiem, kas parādījušies notecējušā kalendāra gada laikā —

1) romāniem un stāstiem, 2) liriskai un episkai dzejai, 3) drama-

tiskiem darbiem, 4) kritikai un publicistikai. Tēlojošās māk-

slās
— glezniecībai, tēlniecībai, grafikai un ari lietišķās mākslas

darbiem. Skaņu mākslā — gada laikā publicētiem vai vismaz

pāris reizes publiskā koncertā izpildītām vokālās un instrumen-

tālās mūzikas kompozicijām.

Pārskata laikā (līdz 1928. gada aprilim) Kf-ds godalgas pie-

spriedis:
Zinātnēs Kādā gada

Prof. L. Arbuzovam par rakstiem Die altlivlāndischen Bauern-

rechte un Ein Verzeichnis der bāuerlichen Abgaben. 1924.

Prof. J. Bergam par grāmatu Laukkopība. 1925.

Prof. H. Budulim par rakstu Psicholoģija. 1924.

Prof. J. Endzelīnam par darbu Lettische Grammatik, Riga 1922. 1923.

Prof. E. Felsbergam par grāmatu Grieķu vāzu gleznas. 1927.

Prof. V. Fišeram par rakstu Studien an übersāttigten Losungen I. 1926.

Doc. Fr. Gulbim par rakstu Elektrība un magnētisms. 1924.

Doc. P. Ķiķaukam par apcerējumu sengrieķu valodā par grieķu

metriku un par sastādīto Grieķu gramatiku. 1926.

Prof. A. Loeberam par darbu Latvijas tirdzniecības tiesību pār-

skats. 1927.

J. Misiņam par grāmatu Latviešu rakstniecības ruditujs 1585—1910. 1924.

Prof. V. Sinaiskim par rakstiem La citē quiritaire un La citē po-

pulaire. 1924.

Prof. A. Spekem par grāmatu Rīgas humānista Erenceļa poēma:

Par īsto dižciltību un zinību cieņu un par grāmatu Livonijas

dzejnieka humānista Eidecija poēma „Danubius". 1925.
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Kādā gadā

Prof. A. Spekem par grāmatu Alt-Riga im Lichte eines humani-

stischen Lobgedichtes vom Jahre 1595. 1927.

Dr. P. Strādinām par grāmatu Par tā saucamās „gangraena spon-

tanea" etioloģiju, kliniku un terapiju. 1927.

Prof. P. šmitam par grāmatu Latoiešu pasakas un teikas I. 1925.

A. Švābem par grāmatu Pagasta vēsture. 1926.

Prof. A. Vītolam par darbu Nouvelle thēorie dc l'ēcoulement des

eaux pluviales d un plan inclinē. 1927.

Literatūrā un kritikā

J Akurateram par stāstu krājumu Sapņotāji. 1927.

Aspazijai par dzeju krājumu Asteru laikā. 1927.

A. Austriņam par dzeju krājumu Dzīves burvība. 1925.

A. Brigaderei par dram. pasaku Lolitas brīnumputns. 1926.

R. Eglēm par monogrāfiju Ed. Veidenbaums dzīvē un darbos. 1927.

P. Ermanim par dzeju krājumu Es visur dzīvību redzu. 1925.

A. Ersam par dzeju krājumu Amora dārzs. 1925.

J. Ezeriņam par stāstu krājumu Leijerkaste, noveles īsam laikam

I. d. 1925.

J. Janševskim par romānu Dzimtene. 1925.

J. Pētersonam par komēdiju Sieviete ar sešiem prātiem. 1927.

P. Rozītim par romānu Uguns celi. 1924.

K. Skalbēm par dzeju krājumu Vakara ugunis. 1926.

K. Strālam par dzeju krājumu Zemes elpa. 1927.

A. Upītim par drāmu Mirabo. 1926.

J. Veselim par romānu Tīrumu ļaudis. 1927.

E. Virzām par dzejojumu krājumu Poēmas. 1924.

K. Zariņam par stāstu krājumu Gluži veltīga varonība. 1926.

Skaņu mākslā

A. Ābelēm par kompozīcijām Rudens skice un Ganu dziesmu. 1924.

J. Graubiņam par Spēlmanitis [11. burtnīcu. 1927.

A. Kalniņam par lautas dziesmu virkni. 1924.

„ par 6 dziesmu burtnīcām Nr. XXIV-XXl\. 1926.

Jānim Mediņam par simfonisko ainu Imanta. 1924.

„ par simfonisko gleznu Zilais kaltis un darbiem pūtēju orķe-

strim Dzimtene, Divi ievadi, Dancis. W2b.

Jāzepam Mediņam par simfoniju un suitu violončellam. 1925;

„ par operu Vaidelote. 1927.

E. Melhgailim par solo dziesmām Sūdzība, Maldi, Senu paziņa. 1027.

H. Orem par darbiem: 1) Sonatine, čello un klavierēm, 2) Variā-

cijas par Bēthovena temu 2 klavierēm, 5) 2 liriski gabali

klavierēm. 1()27.

Prof. J. Vītolam par simfonisko darbu Dārgakmeņi. 1924.

„ par darbiem pūtēju orķestrim Sēru maršs un Polonēze. 1926.
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Kādā gadā

Tēlojošās mākslās

Ansim Cīrulim par darbu Mintava. 1925.

G. Eliasam par gleznu Sēdoša sieviete. 1924.

J. Kugam par dekorācijām operai Boriss Godunoos". 1924.

„ par „Cara Saltana" dekorācijām. 1925.

L. Libertam par ainavu Torņkalns. 1923.

„ par dekorācijām operai „Simsons un Dalila". 1924.

„ par lugas „Sprīdītis" dekorācijām. 1927.

J. Maderniekam par kompoziciju izaustam paklājam. 1926.

E. Melderam par portreju grānitā. 1927.

K. Miesniekam par gleznu Jūliju vakaru. 1926.

O. Skulmcm par teātru dekorācijām. 1°25.

U. Skulmem par gleznu Portreja. 1927.

N. Strunkem par ilustrācijām grāmatā „Melnās pasakas". 1925.

..
par ~1001 nakts" ilustrācijām. 1927.

Prof. R. Tillberģam par gleznu čigāniete. 1926.

„ par E. kdzes portreju. 1923.

V. Tonem par mutes portreju. 1025.

K. Übānam par autora kundzes portreju. 1923.

„ par gleznu Pļaujas laikā. 1927.

S. Vidbergam par grafiskiem darbiem, ilustrācijām. 1923.

E. Vītolam par dekorācijām operai „Fra Diavolo". 1()24.

T. Zaļkalnam par medali Latvju VI. dziesmu svētku piemiņai. 1926.

J. Zeberiņam par ciklu griezumu koku. 1923.

Tiešu personālo pabalstu skaitā pieminamas vēl atzinības

balvas kultūras darbiniekiem jubilejas gadījumos, šad un tad

izsniegtas ari sumas saslimušiem un trūkumā nonākušiem zi-

nātniekiem, māksliniekiem, rakstniekiem. Tāpat nelielus so-

ciāla rakstura atbalstus reizēm izsniedz mazā dome no viņas

rīcībā nodotām sumām saslimušām un trūkumā nonākušām

mazāk redzamām personām.
Visā visumā tomēr, kā jau aizrādīts un kā to rāda viss Kul-

tūras fonda darbības pārskats, tiešo personālo pabalstu kop-
suma kultūras darbiniekiem, atskaitot pabalstus darbu izdo-

šanai vai citu pasākumu izvešanai, pēdējos gados samazinā-

jusies līdz minimumam. Rēķinoties ar dažādām mūsu kulturālas

dzīves vajadzībām, Kf-da gadskārtējais budžets neatļauj atli-

cināt tikdaudz līdzekļu, lai daudzmaz nodrošinātu radoša darba

nesējus tiklab noteiktos pasākumos, kā ari pensijas nozīmē.

Aiz šiem pašiem iemesliem, nemainot programas, Kf. līdz šim

nav varējis rezervēt zināmu dalu no sava budžeta speciālam
fondam (tāds ierosinājums Domē pacelts pāris reizes 1925. un

1927. gadā) kādam monumentālam pasākumam muzeja vai cita

vēsturiska pieminekļa veidā.
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11. Kf. likums, instrukcijas, rīkojumi.

Noteikumi par kultūras fondu.

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. Kultūras fonds sastādās no: a) 3% piemaksas pie pastāvošā tarifa

uz preču, bagāžas un pasažieru pārvadāšanas pa visiem Latvijas dzelz-

ceļiem, izņemot preču un pasažieru pārvadājumus uz valsts rēķina, par

kuriem piemaksas nav ņemamas; b) ziedojumiem un testamenta novēlē-

jumiem.
2. Kultūras fondam ienākušās sumas izlietojamas zinātnes, mākslas,

kā ari vispārējas, speciālas un ārpusskolas izglītības veicināšanai, pa-

balstiem kultūras darbiniekiemun iestādēm, prēmijām par atzītiem dar-

biem, izgudrojumiem un atradumiem, stipendijām izglītības turpināšanai,

ārzemju ceļojumiem izglītības nolūkā, mākslas popularizēšanai iekš-

zemes un ārzemēs, kā ari citiem līdzīgiem izglītību veicinošiem nolūkiem.

3. Par Kultūras fonda izlietošanu lemj Kultūras fonda padome, sa-

stāvoša no Satversmes Sapulces prezidenta, ministru prezidenta un iz-

glītības ministra.

4. Padome var pieaicināt savās sēdēs lietpratējus un nodibināt at-

tiecīgu jautājumu apspriešanai īpašas komisijas.

5. Kultūras fonda līdzekļus pārzin izglītības ministrija un izlieto

tos pēc Kultūras fonda padomes lēmumiem un aizrādījumiem.
6. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1920. g. 18. novembri.

12. novembrī 1920. g.

Ministru prezidents Ulmanis.

Izglītības ministrs J. P 1 ā ķ is.

(Publicēti 16. novembrī 1920. — lespiesti Vaid. Vēstn. 1920. g. 263. nrā.)

Rīkojums.

Lai iegūtu līdzekļus kultūras veicināšanas fondam, tad sākot ar

15. novembri š. g. uz dzelzceļiem paaugstināms pastāvošais preču, ba-

gāžas un pasažieru pārvadāšanas tarifs par 3%.

Caur tarifa paaugstināšanu iekasētās papildu sumas nododamas

valsts kasei uz kultūras veicināšanas fonda rēķina.

Ministru prezidents

Satiksmes ministrs

(1920. gadā)
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Likums par Kultūras fondu.

(«V. V.» Nr. 254.)

1. Garīgas kultūras veicināšanai pastāv Kultūras fonds.

2. Kultūras fondam par labu ņemams: a) 3% piemaksas pie tarifa

par preču, bagāžas un pasažieru pārvadāšanu pa visiem Latvijas dzelz-

ceļiem, izņemot preču, bagāžas un pasažieru pārvadājumus uz valsts rē-

ķina; b) 3% piemaksas no alkoholisku dzērienu cenām. Bez tam Kul-

tūras fondam tiesība izdot īpašas vaļējas vēstules ar atbildi adrešu un

citu izziņu ievākšanai, kā ari ziedojumus, novēlējumus un citus gadījuma
ienākumus.

Piezīme. Fonda līdzekļu ievākšanas kārtību nosaka finansu

ministrs, vienojoties ar izglītības ministri.

3. Kultūras fonda līdzekļus pārzin izglītības ministrija un izlieto

pēc Kultūras fonda domes lēmumiem.

4. Kultūras fondam ienākušās sumas izlietojamas zinātnes, mākslas

un izglītības izkopšanai un izplatīšanai, kā ari pabalstiem kultūras darbi-

niekiem un iestādēm, prēmijām par atzītiem darbiem, izgudrojumiem un

atradumiem, stipendijām izglītības turpināšanai, ārzemju ceļojumiem

izglītības nolūkā, zinātnes un mākslas popularizēšanai, kā ari citiem līdzī-

giem izglītības veicināšanas nolūkiem.

5. Par Kultūras fonda izlietošanu lemj Kultūras fonda dome, sa-

stāvoša no Satversmes Sapulces resp. parlamenta prezidenta kā priekš-

sēdētāja, ministru prezidenta, izglītības ministra un sešiem Satversmes

Sapulces resp. parlamenta priekšstāvjiem kā locekļiem.
6. Kultūras fonda dome ieceļ attiecīgu jautājumu lietpratēju ko-

misijas.

7. Kultūras fonda domes lēmumi publicējami «Valdības Vēstnesī».

8. Ja Kultūras fonda sumas ir izsniegtas juridiskām personām, tad

pēdējās stāda priekšā Kultūras fonda domei norēķinus par saņemto sumu

izlietošanu.

9. Darbības instrukciju izstrādā Kultūras fonda dome un publicē
«Valdības Vēstnesī».

Satversmes Sapulces prezidents J. Čakste.

Satversmes Sapulces sekretārs R. Ivanovs.

Pārgrozījums likumā par Kultūras fondu.

Likumā 5. panta līdzšinējo redakciju strīpot un tās vietā likt sekošo:

5. Par Kultūras fonda izlietošanu lemj Kultūras fonda dome, kura

sastāv no Saeimas priekšsēdētāja kā domes priekšsēdētāja, ministru prezi-

denta, izglītības ministra un trīspadsmit Saeimas priekšstāvjiem kā lo-

cekļiem.
Valsts Prezidents J. čakste.

Rīgā, 1922. g. 18. decembrī

(Likumu krāj. 1921, 219.)
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Saeima pieņēmusi un Valsts Prezidents

izsludina šādu likumu:

Pārgrozījums likumā par Kultūras fondu.

Likumā par Kultūras fondu (Lik. kr. 1921 g. 219) 2. pantu izteikt šādi:

2. Kultūras fondam par labu ņemamas 3% piemaksas pie alkoholisku

dzērienu cenām. Bez tam Kultūras fondam tiesības izdot īpašas vaļējas
vēstules ar atbildi, adrešu un citu izziņu ievākšanai, kā ari saņemt ziedo-

jumus, novēlējumus un citus gadījuma ienākumus.

Piezīme. Fonda līdzekļu ievākšanas kārtību nosaka finansu

ministrs, vienojoties ar izglītības ministri.

Pārgrozījums stājas spēkā ar 1929. g. i. aprili.

Rīgā, 1928. g. 25. maijā.
Valsts Prezidents G. Zem gals.

Kultūras fonda kārtības rullis.

(Pieņemts Kf. domes sēdē 14. februārī 1923.)

1. Kultūras fonda domes sēdes ir kārtējas un ārkārtējas.

2. Kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā nedēļā, izņemot jūnija

un jūlija mēnešus, un ārkārtējas — pēc vajadzības.

3. Sēdes sasauc un vada Kultūras fonda domes priekšsēdētājs Saei-

mas prezidents un viņa prombūšanas gadījumos Kultūras fonda domes

izvēlēts vietnieks.

4. Kultūras fonda domes sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās ne mazāk

kā 10 locekļu un to starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

5. Domes lēmumus protokolē Kultūras fonda darbvedis.

6. Kultūras fonda dome savus lēmumus pieņem atklāti balsojot ar

vairāk nekā pusi no klātesošo balsīm. Ja kāds Domes loceklis pieprasa
aizklātu balsošanu, tad jābalso aizklāti.

7. Vielas sagatavošanai sēdēm Kultūras fonda dome izvēl īpašu ko-

misiju Mazo domi. sastāvošu no izglītības ministra kā priekšsēdētāja un

5 locekļiem. Mazās domes sēdēs var piedalīties ari pārējie Kultūras fonda

domes locekļi ar padomdevēju balss tiesībām.

8. Mazā dome skata cauri visus Kultūras fonda kanclejā reģistrētus

lūgumrakstus.

9. Dažādu jautājumu noskaidrošanai un sevišķu darbu un uzde-

vumu izpildīšanai Kultūras fonda dome ieceļ sevišķas lietpratēju komi-

sijas.

10. Lietpratēju komisijas dod savus atzinumus par jautājumiem,
kurus tām nodod mazā dome un izpilda savu darbu Kultūras fonda do-

mes izdotu instrukciju robežās.

11. Komisiju atzinumus mazā domelīdz ar savu lēmumu cel priekšā
Kultūras fonda domei.



12. Kultūras fonda domes izsniegto līdzekļu izlietošanu pārrauga

domes iecelta kontroles komisija 3 locekļu sastāvā.

13. Kultūras fonda domes darbības gads sakrīt ar valsts budžeta

gadu.
14. Visi lūgumi Kultūras fonda domei iesniedzami Kultūras fonda

kanclejā, Rīgā, Valdemāra ielā 36-a, pieliekot klāt zīmogmarkas 80 san-

timu vērtībā.

Noteikumi par Kultūras fonda pabalstu kontroli.

(Pieņemti Kf. d. 26. XI. 24. sēdē. lespiesti V. V. 1924. 271. n-rā.)

Pamatnoteikumi.

1.

Kultūras fonda pabalstu izsniegšanas kārtībai un izsniegto pabalstu
izlietošanas kontrolei Kultūras fonda dome ieceļ inspektoru, ieskaitāmu

domes darbvedībā.

2.

Inspektoram dome uzdod: 1) pārbaudīt norēķinus par izsniegto pa-

balstu izlietošanu, 2) ievākt noteiktas ziņas par tiem pabalstiem, par ku-

riem vēl norēķini nebūtu iesniegti, 3) pārliecināties par pabalstu izlieto-

šanu saskaņā ar domes lēmumu un instrukcijām, 4) sniegt ziņas kontroles

komisijai un izpildīt viņas rīkojumus, 5) pārzināt un vadīt Kultūras fonda

bibliotēku ierīcības darbus un sekot ierīkoto bibliotēku kārtīgai darbībai.

3.
v

Inspektoram dome piešķir revizijas un izziņas tiesības sakarā ar

piespriestiem vai piespriežamiem pabalstiem.

4.

Par pabalstiem, par kuriem domei nav ienākuši vajadzīgie norēķini

instrukcijās paredzētā laikā, inspektors izdara pieprasījumus. Gadījumā,

ja organizācijas vai personas atbildes neapmierinātu kontroles prasību,

inspektors ar domes piekrišanu izdara izziņu administrativā kārtā resp.

caur pašvaldībām.

5.

Domes uzdevumā inspektors izdara dažādas revizijas vai ari ierosina

revizijas sakarā ar izsniegtiem un izsniedzamiem pabalstiem.

6.

Katrs Kultūras fonda domei iesniegts pieprasījums pēc pabalsta vis-

pirms nododams inspektoram atsauksmei, vai pret iesnieguma apspriešanu
nebūtu iebildumu no kontroles puses. Atzīme un vajadzīgās ziņas in-

spektoram jādod 3 mēnešu laikā uz organizāciju un 1 mēneša laikā uz

139
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personu iesniegumiem. Tikai ar sevišķiem motiviem izziņu par iesnie-

gumu inspektors drīkst novilcināt ilgāki.

7.

Reviziju izbraukumiem inspektors saņem parastās komandējuma

piemaksas. Sarakstīšanos ar organizācijām un iestādēm inspektors iz-

dara caur Kultūras fonda darbvedību.

Instrukcija.

i.

Kultūras fonda izsniegto un izsniedzamo pabalstu kontroles kārtībā

1) skatāmi cauri visi pabalsti, kas izsniegti līdz 1924. gada 18. jūnijam, un

2 )pārbaudāmi visi jaunienākušie pieprasījumi pēc pabalsta.

2.

Līdz 1924. gada 18. jūnijam piespriestie pabalsti sadalāmi trīs gru-

pās: pirmā — pabalsti, par kuriem norēķini jau iesniegti, otrā — pabalsti,

par kuriem norēķini nav vēl saņemti, bet par kuriem norēķina termiņš

pēc instrukcijām jau notecējis, un trešā grupā — piespriestie pabalsti, par

kuriem norēķini gaidāmi.

3.

Saņemtie norēķini skatāmi cauri un viņu pareizība pārbaudāma sa-

skaņā ar instrukcijām, vajadzības gadījumā izdarot pārliecināšanos uz

vietām vai ievācot izziņu caur pašvaldībām ar uzstādītiem jautājumiem.

4.

Revizijas kārtībā vai ar rakstu jāizdara izziņa par pabalstu likteni,

par kuriem norēķini nav ienākuši instrukcijās paredzētā laikā. Šaī ka-

tegorijā ietilptu galvenām kārtām tie pabalsti, par kuriem norēķināšanās
nebūtu izdarīta triju gadu laikā.

5.

Jāseko kārtīgai norēķinu saņemšanai par trešā grupā minētiem pa-

balstiem.

6.

Jāievāc ziņas un darbības pārskati par izdalītām Kultūras fonda bi-

bliotēkām. Tāpat jāizdara izziņa par strīdus jautājumiem un sūdzībām

Kultūras fonda bibliotēku lietā.

7.

Jāievāc vajadzīgās ziņas par tiem uzņēmumiem, kas Kultūras fonda

pabalstīti varētu būt strādājuši ar pelņu, piem. grāmatu izdevniecības,

mācības iestādes, teātri.
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8.

Jāuztur cieši sakari ar lietpratēju padomēm un komisijām, kas dod
atsauksmes par iesniegumiem Kultūras fondam.

9.

Augšminētā kārtībā ievāktās ziņas un pārbaudīšanas rezultāti sa-

stāda materiālu, kas ņemams vērā domei katru jaunu pieprasījumu ap-

spriežot. Organizācijai vai personai, kas kontroles prasību nebūtu no-

kārtojusi, nevar tikt piespriests jauns pabalsts. Tāpēc, pirms katra iesnie-

guma apspriešanas pēc būtības, nepieciešama kontroles atzīme.

10.

Par izdarīto vai izdarāmo izziņu Kultūras fonda darbvedība ved re-

ģistrāciju, katrā laikā pieejamu kontroles komisijai.

Kultūras fonda noteikumi par piespriesto pabalsta izlietošana an

norēķiniem.

(Pieņemti K. f. domes 1926. 31. maija sēdē. Publ. «Valdības Vēstnesi"

120. n-rā 1926.)-

-1. Kultūras fonda pabalsti izlietojami tikai tām vajadzībām, kādām

katra attiecīga suma piespriesta.
2. Juridiskām personām (biedrībām, organizācijām, izdevniecībām,

mācības v. c. iestādēm) Kultūras fonda izsniegtie pabalsti jāieved savās

grāmatās.

3. Pabalsta saņēmējai organizācijai vai iestādei gada laikā pēc su-

mas saņemšanas jāiesniedz Kultūras fondam norēķins par pabalsta izlie-

tošanu. Ja pabalsts vēl nebūtu izlietots, tad jāiesniedz paziņojums, aiz

kādiem iemesliem tas nav noticis un kur suma noguldīta. Norēķins vai

paziņojums nepieciešams ari taī gadījumā, ja pabalsta saņēmēja organi-

zācija un tāpat fiziska persona lūdz jaunu pabalstu, pirms agrākais nav

norēķināts.

,4. Juridiskas personas norēķinās, iesniedzot priekšniecības apsti-

prinātus attiecīga konta izvilkumus no grāmatām. Ja tas nevarētu notikt,

tad iesniedzami priekšniecības apstiprināti kvītu noraksti. Norēķins nav

saistāms ar jauna lūguma tekstu.

5. lestādes vai organizācijas, kas savām vipārīgām vajadzībām vai

kādam īpašam pasākumam Kultūras fonda pabalstu saņem budžeta kār-

tībā, norēķinus sniedz par katru saņemto asignējumu vai par zināmu

laiku.

6. Fiziskas personas, kam pabalsts piespriests kāda darba sekmēša-

nai, zinātniskiem pētījumiem, komandējumiem vai ārzemju ceļojumam,
nodod Kultūras fondam pārskatu par pabalstītās darbības ilgumu, apme-
klētām vietām un gūtām sekmēm.

7. Ja pabalsts piespriests stipendijas veidā zinātņu vai mākslas stu-



142

dijam, tad stipendiāts dod īsus semestra pārskatus par mācības gaitu, pie-

vienojot ari mācības iestādes resp. pasniedzēja atsauksmi.

8. Par to sumu pareizu izlietošanu, kas nodotas kādas iestādes vai

organizācijas rīcībā izsniegšanai trešām personām, Kultūras fonds atbil-

dīgu dara šo starpinstanci (kā piem. izglītības ministriju par pabalstiem
mācības līdzekļiem un trūcīgiem skolēniem, augstskolas par studentu sti-

pendijām). Starpinstances par sumu sadalīšanu iesniedz Kultūras fon-

dam kvitējumu sarakstus un īsu pārskatu par stipendiātu sekmēm.

9. Pabalstus autoram vai izdevējam kāda darba izdošanai Kultū-

ras fonds uzskata par norēķinātiem, saņemot ekvivalentu izdevuma ek-

semplāru attiecīgā skaitā. Reizā ar to izdevējam jāpaziņo izdevuma kal-

kulācija un atsevišķa eksemplāra tirgus cena.

10. Kultūras fonda bibliotēkas un lasītavas sniedz darbības gada

pārskatus saskaņā ar bibliotēku lietošanas noteikumiem.

ii. Pabalstiem, kas piespriesti ar sevišķu noteikumu, Kultūras fonds

dod īpašus norādījumus par pabalstu izlietošanu vai norēķināšanos. Par

prēmijām un atzinības balvām norēķini nav jāiesniedz.

12. Norēķinus skata cauri Kultūras fonda kontrole. Kontrolei tie-

sība pārbaudīt pabalsta saņēmējas vai pieprasītājas organizcijas darbību,

pieprasīt paskaidrojumus un izdarīt izziņu sakarā ar izsniegtiem vai pie-

prasītiem pabalstiem. Sumas, kas izlietotas nelietderīgi vai nepareizi, tā-

pat noteikta laikā neizlietotas sumas, saskaņā ar kontroles atzinumu, Kul-

tūras fonds pieprasa iemaksāt atpakaļ Kultūras fonda depozitā Latvijas
bankā.

Kultūras fonda inspektors R. Egle.

Kultūras fonda noteikumi zinātnisku un mākslas darbu godalgošanai.

(Pieņemti K. f. domes 1926. 31. maija sēdē. Publ. «Valdības Vēstnesī»

120. n-rā 1926.)

1. Zinātnes un mākslas veicināšanai Kultūras fonda budžetā pare-

dzētas prēmijas:

1) zinātniskiem darbiem,

2) daiļliteratūras darbiem,

3) skaņu mākslas darbiem,

4) tēlojošās mākslas darbiem.

Katrai no šīm nozarēm nolikta atsevišķa suma.

2. Godalgojamos darbus lietpratēju komisijas stāda priekšā Kultū-

ras fonda mazajai domei. Mazā dome uz komisiju atzinumu pamata sa-

gatavo priekšlikumu Kultūras fonda domei izlemšanai.

3. Lietpratēju komisijas un viņu sastāAru attiecīgās nozarēs nosaka

budžeta gada sākumā Kultūras fonda dome.

4. Lietpratēju komisijām, stādot priekšā Kultūras fonda mazajai
domei kalendāra gada laikā iznākušos godalgošanai izraudzītos darbus,
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jāiesniedz jautājuma izlemšanas sēdes protokola noraksts, apspriesto
darbu saraksts, bez tam par katru prēmijai izraudzīto darbu iesniedzams

motivējums recenzijas veidā, ja tas nebūtu ietilpināts protokolā. Recen-

zijā jābūt norādījumam uz galvenam īpašībām, kuru dēļ attiecīgais darbs

atzīts par prēmijas cienīgu. Katras nozares prēmiju kopsuma nedrīkst

pārsniegt budžetā paredzēto apmēru. Savi atzinumi komisijām jāiesniedz
līdz 1. februārim tekošā gadā.

5. Valodniecībā, rakstniecības vēsturē un kritikā, folklorā, filozo-

fijā, vēsturē etc. un eksakto vai praktisko zinātņu nozarē godalgojamiem
darbiem jābūt publicētiem notecējušā kalendāra gada laikā atsevišķās

grāmatās vai periodiskos izdevumos.
m

6. Zinātņu prēmiju sumu var piešķirt vienam pašam darbam vai

sadalīt starp diviem, trim. Prēmiju piešķiršanā vispirms vērā ņemami

Latvijas zinātnieku darbi par Latviju un viņas kultūru.

7. Daiļliteratūrai piešķiramās godalgas paredzētas:

a) latv. romānam resp. stāstiem,

b) liriskai un episkai dzejai, un

c) dramatiskiem darbiem,

kas pirmo reizi parādījušies atsevišķā izdevumā notecējušā kalendāra

gada laikā. Divus vienas nozares kā ari viena autora darbus var godalgot
tikai izņēmuma kārtā.

8. Skaņu mākslā (t. i. vokālā un instrumentālā nozarē) prēmiju var

piespriest vienam vai diviem darbiem katrā nozarē, pie kam godalgoja-

mam darbam jābūt pirmoreiz publicētam vai vismaz divas reizes izpildī-

tam publiskā koncertā notecējušā kalendāra gada laikā.

9. Tēlojošās mākslas prēmiju sumu var sadalīt starp trim vai če-

triem darbiem, pie kam vērā ņemama netik vien glezniecība un tēlniecība,

bet ari pielietojama māksla.

10. Viena mākslinieka vienas nozares darbus divus gadus no vietas

nevar godalgot. Zinātnē un rakstniecībā godalgojami tikai pirmo reizi

publicēti darbi vai pilnīgi pārstrādāti jaunizdevumi.

11. Daiļliteratūras grāmatas, zinātniski, muzikaliju un citi izdevu-

mi, ko viņu autori, organizācijas vai izdevniecības turētu par cienīgiem
dabūt Kultūras fonda prēmiju, iesniedzami Kultūras fonda domei ne ma-

zāk kā trīs eksemplāros tūlīt pēc viņu iznākšanas. Bez tam Kultūras fon-

dam tiesība pieprasīt no izdevēja vai autora 6 eksemplāros tos izdevumus,

kurus lietpratēju komisijas stāda mazajai domei priekšā godalgošanai.

Kultūras fon il ļ il .i ili* ril i s J. Kauliņš.

Kultūras Fonda bibliotēku noteikumi.

(Pieņemti Kf. domes sēdē 1922^ģailā--20—okluMT publicēti «Valdības

Vēstnesī» 239. numurā.)

Ir Organizācijai, kas grāmatas dabū bibliotēkas ierīkošanai:

a) jāuzņemas izdevumi, kas ceļas bibliotēku ierīkojot un uzturot,
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b) jāiegādājas ik gadus no savas puses grāmatas, kas vērtībā līdzinā-

tos 5% no Kultūras fonda izsniegtā komplekta, neskaitot viņu ie-

siešanu.

c) bibliotēka jāierīko un viņas darbība jānostāda saskaņa ar Kultūras

fonda domes aizrādījumiem vai instrukcijām.

2. Bibliotēkām, kuras sastādās pilnīgi vai pa daļai no Kultūras fonda iz-

sniegtām grāmatām, vajag būt visiem pieejamām bez maksas.

3. Pārraudzība un izsniegto grāmatu īpašuma tiesības pieder Kultūras

fondam. Organizācijai grāmatas nodotas lietošanā.

4. Ja organizācija šos noteikumus neizpildītu, tad Kultūras fondamir tie-

sības bibliotēku atņemt atpakaļ, trūkstošo grāmatu vērtības atlīdzinā-

šanu uzliekot organizācijai.

Instrukcijas.

(Pieņemtas Kf. domes sēdē 1924. g. 30. aprilī, publicētas «Valdības

Vēstnesī» 100. numurā.)

1. Kultūras fonda bibliotēka pēc iespējas novietojama pagasta centrā vai

vismaz dzīvākās satiksmes vietā.

2. Visas no Kultūras fonda saņemtās grāmatas ierakstāmas inventārā, at-

zīmējot katras grāmatas nominalcenu.

3. Grāmatas šķirojamas (klasificējamas) pa nozarēm, pēc sistēmas, kāda

pieņemta organizācijas bibliotēkai.

4. Grāmatas apzīmogojamas ar attiecīgas organizācijas zīmogu. Apzī-

mogojama tituļlapa (iekšpusē) un pēdējā lappuse (teksta beigās).

5. Kā reģistrācijas, tā novietošanas ziņā organizācija savus grāmatkrā-

jumus var jaukt kopā ar Kultūras fonda izsniegto komplektu, atzī-

mējot inventārā, kādā ceļā kura grāmata iegūta.

6. Kultūras fonda bibliotēkai jābūt vārda pilnā nozīmē brīvbibliotekai un

visiem pieejamai. Abonementa kārtību organizācija ieved pēc saviem

ieskatiem. Grāmatu nodrošināšanai pret bojājumiem vai pazaudi ie-

teicams pielietot galvniecību; zaloga ņemšanu ieteicams praktizēt tikai

izņēmuma gadījumos.

7. Par grāmatas bojājumiem vai pazaudi lasītājs atbildīgs organizācijai
un atlīdzina zaudējuma vērtību.

8. Bibliotēkai jābūt atvērtai vismaz 1 reizi nedēļā un ne mazāk kā uz

3 stundām. Par bibliotēkas atvēršanu un grāmatu izsniegšanas kār-

tību izliekami paziņojumi pagasta namā un citās publiskās vietās.

9. Saskaņā ar Kultūras fonda noteikumiem, bibliotēka pašai organizācijai
katru gadu jāpapildina ar jaunām grāmatām, kas vērtībā līdzinātos

5% no Kultūras fonda izsniegtā komplekta. Gada beigās, līdz ar dar-

bības pārskatu, iegādāto grāmatu saraksts un aprēķins iesniedzams

Kultūras fondam.
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Piespriestie pabalsti

Piespriedumi, saņēmēju alfabētiska kartība uzskaitīti 3 gru-

pās, pēc pabalstīto pasākumu rakstura.

I. grupā ņemtas vairāk lauku vai pilsētu organizācijas un

iestādes, kas pabalstus saņēmušas šaurākām lokālām

vajadzībām.

11. grupā — centrālās organizācijas un iestādes ar vispārē-

jāku darbības aproksni, tāpat izdevniecības. Šeit

ietilpst ari resori, kā Izglītības m-ja un tai padotās

iestādes (pamatskolas I. gr. nāk tikai tās, kam pab.

izsniegts ne tieši skolēnu vajadzībām). Bez tam šinī

otrā grupā īpaši nodalīti L. Universitātei padotie pa-

sākurrīi un Kultūras fonda paša uzņēmumi.

111. grupa uzskaitīti pabalsti fiziskam personām.
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Organizācija nosaukumu saīsinājumi.

Akad. sp. b. — Latv. Universitātes akadēmiskā sporta b-ba.

Ardsav. — Aroda savienība.

Bb. — Bibliotēkas b-ba.

B-bu sav. — Biedrību savienība.

Bērnu dr. b. — Latvijas bērnu draugu b-ba.

Br. ugdz. b. — Brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-ba.

Cljs. nod. — Centrālās latv. jaun. sav. nodaļa.

£)z. b. — Dziedāšanas b-ba.

Jn% J>. — Jaunatnes b-ba.

Kvb. — Kultūras veic. b-ba.

Klt. b. — Kultūras b-ba.

Lnjs. nod. — Latv. nac. jaun. sav. nodaļa.

Lbd b. —
Labdarības b-ba.

Lkat. izgl. b. — Latv. katoļu izgl. b-ba.

Ljs. org.
— Latv. jaun. savienības organizācija.

Lkt. jnb. nod. — Latv. katoļu jaunatnes b-bas nodaļa.

Lkvb. nod. —
Latv. kult. veic. b-bas nodaļa.

Ltg. jnb. nod. — Latgales jaun. b-bas nodaļa.

Ltg. kvb. nod. — Ludzas latg. kult. veic. b-bas nod.

Lks ļ, — Lauksaimniecības b-ba.

Lks. v. b. —
Lauksaimniec. veicināšanas b-ba.

Lkstr. ardb.
— Lauku strādnieku arodb-bas nod.

Ltg. kvb. „J. Str." nod. — Latgales kult. veic. b-bas «Jaunā Straume» nod.

Ltv. b. — Latviešu b-ba.

Lpretalk. b. nod. — Latvijas pretalkohola b-bas nod.

Pmtsk. — Pamatskola.

Piens. sab. —
Piensaimnieku sab-ba.

Rk. b. «Sau/e" — Latgales latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas

„Saule" nod.

Pp, — Pagasta padome.

Sdr. b. — Sadraudzīgā b-ba.

Sp. b. — Sporta b-ba.

5/r> b — Strādnieku b-ba.

Svs. b. — Saviesīgā b-ba.

Sss. nod. — B-bas «Strādnieku Sports un Sargs" nod.

Vs. b. — Viesīgā b-ba.
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I. Pabalsti lauku biedrībām, pašvaldībām un

dažādām organizacijām

tautas namiem, izrīkojumu telpām, kursiem un lekcijām, bibliotēkām

un lasītavām, muz. instrumentiem.

Kam un kādai vajadzībai pabalsts piespriests. Kādā budžetā gadā (latos).

20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Ādažu Pp. skatuvei — — — 600
— —

Aderkašu Ljs. org. nama pārbūvei — — — — 1000 —

Adulienas Dz. b. muz. instrumentam
— — — — 600

—

„
Pp. zāles izbūvei — — 1000 —- — —

zālei un skatuvei — — — 1000 — —

Āgenskalna Liv. b. lekcijām un korim
— — 1000 — — —

Aglūnas Lkat. izgl. b. nama remontam,

zāles iekārtai un

kursiem — —
— — — 3000

„
Lks. b.<Darbs> kult. vajadzībām — — — — — 500

„
Rk. b. <Saule* kursiem v. skat. — 600 500 — — —-

nama celšanai — — — 1500 — —

Ainažu Klt. b. muz. instrumentiem — — — — — 500

nama būvei
— — — — — 1500

„ Pp. zālei un skatuvei — — — — 800 —

Aizkraukles Dz. b. dekorācijām un

muz. instr-tiem — — — — — 800

„ Pp. skatuvei — —
600

— — —

Aizputes Liv. b. skatuvei — 1000 — —
— —

zāles iekārtai — — — — — 1000

„
Sss. nod. skatuvei — — 500 — — —

„
bērnu svētk.

(Fr. Lejam) — —
— —

98
—

Aknīstes Lkstr. ardb. lekcijām — —
400

— — —

Allažu b-bu sav. namam un skat. — —
1000

— — —

Lits. b. bibliotēkai 300 — —
— — —

nama celšanai —
1000

— — — —

muz. instrumentam — — — — — 1500

Alojas Lkvb. nod. muz. instrumentam
— — — — 800 —

„
Lks. b. zālei un skatuvei — — 1000 — — —

„ Skolot, grupai kinoaparatam — — 600 — — —

Alsviķu Bb. nama būvei — 1000 — — — —
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Alsviķu Bb. namam un skat. — — — 1000 — —

bibl. v. dekorācijām — — — —
—

800

AUvangas Jn. b. «Klints» skatuvei1) — — — 1000 — —

nama izbūvei — — — — 1000
—

„ Lks. b. nama pārbūvei 2) — — 1000 — —
—

„
Klt. b. un

Str. b. nama izbūvei ______ 1000 1000

Alūksnes Svs. b. nama būvei _______ļQOO

„
Skolot, ardb. lekcijām — 400 —

— — _

Ambeļmuižas Lkt. jnb.
nod. zālei un skat.

— — — 400 — —

Ances Pp. nama remontam — — — —
—

800

Annas Bezm. tautas bb. telpām — 500 — — — _

nama būvei
— —

1000 1000 — —

skat. v. dekor. —
— — — — 800

„ Lks. b. māc. līdzek]iem —
1000

— —
— —

Antužu Lkvb. nod. skatuvei —
— 300

Ārciema b-bu apvien. nama būvei
— — — 1000

Ārlavas Sdr. b. zālei 500 — —

nama celšanai — _ _
1000 1000 1000

__sares Lks. raž. patēr. b. bibl., namam 200 —

bibl., lasītavai 300 — — — — _

nama izbūvei 700 — —

skatuvei — — 600 — — —

muz. instr-tam — — — — 700 —

L. Sark. Kr. sanatorijai

Asaros bibliotēkai _______ 500

Asītes koop. «Druva» bibl. un lasīt. 300 — — — —
—

Asūnes Dinkeniešu

pmtsk. skatuvei
— — — — 500 —

Augstrozes Klt. b.

<Gaisma> muz. instr-tam — — — — 500 —

Augšpils Puškina izgl.
b. (krievu) kult. vajadz. ______

200

Aulejas Vēveru pmtsk. kursiem, skat. — — 400 — — —

teātrim, latv. vai.

kursiem — — — 300 — —

„ Rk. b. «Saule> analfab. kursiem
—

500
— — — —

Baldones Bezm. bb. telpu izbūvei — 1000 — 1000 —

BaltinavasLtg. jnb. n. skatuvei — — 200 — — —

Lks. b. nama būvei — 1000 — 1000 —

. — — 610 —

-) 19. XII. 27. nodots Jn. b-bai.
2) 19. XII. 27. nodots Jn. b-bai.
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20/23. 28/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

BaltinavasLtg. kvb. n.
lasītavai un analf.

kursiem — 500 — — — —

Balvu Lnjs. nod. nama celšanai
— — — — 600 —

„ Ltg. kvb. nod. nama remontam — 800 — — — —

dzied, kursiem — — 500 —
— —

„ Žīdu izgl. b. kursiem — — — — 400 —

Bārbeles Lks. b. «Tī-

rums» nama būvei
— — — — 1500 —

„
— — — — 1000 —

Bātes-Vaiņodes Svs. b. nama izbūvei
— 600 — — — —

skatuvei
— — — 500 — —

zālei v. skatuvei — — — —
—

1000

Bauskas Ljs. org. kult. vajadzībām 300 — — — — —

kursiem — — — 500 — —

bibliotēkai
— — — — —

400

„ L. siev. nac.

līgas nod. bērnu dārzam — — — —
— 600

(Bauskas latv. teātri sk. 11. nod.)

Bazes-Biržu Ljs. org. telpu remontam — — — 1000 —
—

Beļavas Pp. skatuvei — — — 500 — —

Bēnes Cljs. nod. bibl. iekārtai — —
— — — 400

Beņislavas Izgl. b.

«Atauga» skatuvei — — — 500 — —

muz. instr-tiem — — — — — 800

Bērzaunes Pp. zāles izbūvei ______ļooo

Bērzgales Lkvb. nod. skatuvei
— — 500 — — —

bibliotēkai — — — — —
300

Bērzmuižas Izgl. b.

«Zieds» skatuvei 700 — 300 — —
—

Lks. b.

«Druva» nama būvei 1000 — — — — —

„
Ljs. org. skatuvei un deko-

rācijām _____iooo

„
Lpretalk. b. lekcijām, bērnu

dienai — — — — — 400

Bērzpils bērnu svētku

rīc. kom. bērnu svētkiem — — — — —
300

Bēržgala Rk. b. «Saule» skatuvei un kursiem — — 500 — — —

„ Lkt. jnb. nod. muz. instr-tiem — — — — 500 —

Bērzu Rk. b. «Zvaigzne»

(agrāk Ltg. kvb. nod.) kino filmām 1000 — — — — —

nama remontam — — 1000 — —
—

kursiem
— — 800 — — —

Bikavas Jaunatn. pulc.
«Vilnis» nama būvei — 1000 — — — —



20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Bikstu Dz. b. nama izbūvei — — — — — 1000

Biļskas patēr. b.

«Cerība» nama remontam — — — 1000 — —

skatuvei un zālei — — — 700 — —

Bīriņu Bb. nama izbūvei — — —
1000

— —

Birzgales Lnjs. nod. nama izbūvei
—

— 1000
— — —

„
— — 1000 — — —

skatuvei — — — ' 500 —
—

Biržu-Bērzgala Piens.

sab. zāles izbūvei — — — — — 1500

Biržu Izgl. b. «Darbs» bibliotēkai 300 — — — — —

skatuvei, lasītavai — 500 — — —
—

nama būvei — 1000 — — — —

L. Biškop. centr. b. skatuvei Vecbebros — — 1000 — — —

zāles un skatuves

iekārtai Vecbebros — — — — 1000 —

Blīdenes Lks. b. skatuvei — — —
500

— —

Blomes Lnjs. nod. skatuvei — 500 — — — —

muz. instr-tam — — —
— 500 300

Bolderājas Ljs. org. telpu remontam — — — — — 800

Borkavas Bišk. darzk.

b. «Liepa» telpu izbūvei — — — — 1000 1000

Izgl. b. skatuvei — 500 — — — —

muz. instr-tiem — — — — — 500

Lks. b. telpu izbūvei — — — — 1000 —

Borovkas miesta klubam skatuvei
— — — 500 — —

Bramberģu Sdr. b.

Līgo» nama pārbūvei — 1000 — —
— —

skatuvei — — 500 — — —

nama izbūvei — — — — 1000 —

Brantu Izgl. b.

«Ausma» skatuvei
— — — — — 700

Braslavas Lks. b. dekorācijām — — 500 — — —

Brenguļu Pp. zālei un skatuvei — — —
700

— —

Brigu Rk. b. «Saule» kursiem
— — 300 — — —

„ Reiku Itv. pmtsk. latv. vai. kursiem — 500 — — — —

Briņķu Bb. zālei, skatuvei un

bibliotēkai 300 — — — — —

Budbergas Lkob. nod. zālei un skatuvei — —' — 600 — —

bibliotēkai _____ 300

Bukaišu Sdr. b. bibliotēkai — — — — — 500

Bunkas Pp. zāles izbūvei — —
— 1000 1000 700

Burtnieku Lnjs. nod. skatuvei1) — — 400 — — —

orķestrim — — — — — 500

x) 2. VI. 27. nodots tautas namam „Līdums
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Burtnieku Lks. koop. tn.

«Līdums» skatuves izbūvei — — —
2000

— —

zāles un skat. izb.
— — — — 2000 —

skatuvei un dekorac. — — — ■— —
1000

Carnikavas Lbd. b. bibl. un skatuvei 300 — — — — —

Ceraukstes Svs. b. skatuvei un bibl. 300 — — — — —

skatuves iekārtai
— 500 — — — —

nama remontam — —
— — — 1000

Cēres Lkvb. nod. skatuvei — — 500 — —
—

Cēsu pils. valdei bibliotēkai — 1000 — — — 800

„ leprozorijai muz. instr-tiem — — 600 — — —

„ pils. slimnīcai bibliotēkai
— — — — — 500

„
uzvaras piem.
kom. piemineklim — — 2000 — — —.
Vs. b. skatuvei 1000

— — — — —

sporta sekcijai — 400 — — — —

nama remontam —
—

1000
— — —

vingr. laukuma ierī-

kos, un sp. pieder. — — — 1000 — —

„
Siev. pal. korp.
nod. brāļu kapu pie-

minekļa celšanai — — — — — 1500

„
L. sen. pēt. b. n. muzejam —

— — — — 500

(Cēsu teātri sk. 11. nod.)

Cesvaines Klt. b. (agrāk

Cesv.-Grašu-Kārzd.

kvb.) nama izbūvei — — 1000 — — —

skatuves iekārtai — —
1000

— — —

nama būvei — —

—
1000

— —

Cīravas Lkvb. nod. skatuvei — — — — 400 —

„
Str. koop.
«Arodnieks» nama izbūvei

— — 1000 — — 1000

Cirstu Lnjs. nod. skatuves iekārtai —
— 500 — —

—

telpu izbūvei
— — — — — 600

Codes Lkstr. sav. nod. skatuvei
— — — 300

—

dekorācijām — — — — 500

Dagdas Izgl. b.

«Gaisma» skatuvei v. bibl. — 800 —

„
Rk. b. «Saule» nama būvei

— —
— 1000 —

Daudzevas Svs. b. nama būvei — 1000
— — 1000 1000

namam un skatuvei —
— — 1500 —

Daugavpils apr. v.

pils. skolot, ardb. bibliotēkai — 300 — — — —

Daugavpils mezgla

Dzelzceļu, kvb. nama pārbūvei — 1000 — —
— —
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20/23. 23/24. 24/26. 25/26. 26/27. 27/28.

Daugavpils jn. svētku

org. kom. — — — — — 500

Daugavpils Ltg. jnb. n. muz. instr-tiem _____ 500

„
L. bērnu

dr. b. nod. bērnu dārzam un

bērnu rītiem — — — — — 500

„
Itv. bērnu

patversmei - — 1000 —
1000 500

„ Ltg. kvb.

«Blāzma» kursiem 2000 — — — —
—

„ Liv. b. kult. mērķiem 800
— — — — —

3000 _____

2000 _____

kursiem — — 2000 —
— —

lekcijām — — — 2000
— —

namam — — — — 1000 —

mājtur. v. lietišķās
mākslas kursiem — — — — —

1000

„
Liv. mākslas

veic. b. studijai — 1000 — — — —

„
V. pmtsk. latv. vai. kursiem — — — — 750 —

h
«T- »

_ _ _ _ 800 —

„
pašvald.

darb. arodb.latv. vai. kursiem —
1000

— —
1000

—

„
Būvstr. ardb.

nod. latv. vai. kursiem 500 — — — — —

(Daugavp. teātri, konserv. v. c. sk. 11. nod.)

Dauguļu Ljs. org. skatuv. un dckor. — — — — — 600

„ Pp. zāles izbūvei
— — 1000 — — —

zāles v. skat. iekārtai
— — — 500 — —

„ „ „
— — — 1000 — 800

Dobeles Svs. b. vakara skolas

ierīkošanai 500 — — — — —

bibliotēkai ______ 400

Doles Pp. tautas nama ceļš. — — — 1500 —
1000

Domopoles Lks. b.

«Nākotne» namam — 500 — — — —

muz. instr-tam — — — 600 — —

skatuvei — — — — 500 —

Drabešu Bb. bibliotēkai
— — — — — 400

Dricānu Klt. b.

«Auseklis» kursiem —
500 — — — —

nama izbūvei — — — 1000 — —

bibliotēkai _____ 200
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Drustu Vs. b. nama izbūvei — — 1000 — —

zālei un skatuvei — — — 1000 — —

dekorācijām — — — — 700 —

Druvienas Patēr. b. zāles v. skat.

iekārtai
— — 400 — — —

Dunalkas Lkvb. nod. skatuvei — — 600 — — —

telpu izbūvei — — — —
1000

—

Dunavas Lkvb. nod. nama remontam —
1000

— 600

Dundagas Lkstr. arodb. lekcijām —
300

— — — —

„
Lpretalk. b.

nod. burvju lukturim

v. lekcijām — — — 400 — —

„
Pp. nama remontam — — — — 1000 —

Sdr. b.

«Vārpa» nama būvei — 1000 1000 1000 — 1000

Dzedru Mazs. veic. b. nama izbūvei — — — 1000 1000

Dzelzavas aizsargu nod. skatuvei — 300 — — — —

Dzērbenes Lks. b. skatuvei — — 500 — — —

Dzērves Bb. skatuvei
— — — — 600 —

Džūkstes-Pienavas

Lks. b. bibl. v. skatuvei 500
— — — — —

Džūkstes-Pienavas b-bu

nama kom-jai nama remontam —
1000

— — — —

Džūkstes Sdr. b. bibliotēkai
— — _____ 300

Eķengrāves Izgl. b.

«Ausma» skatuvei 500
— 500 — .— 1000

Elejas Izgl. b. dram. kursiem un

orķestrim — — — 500 — —

skatuvei
— — — — 500 —

nama izbūvei
— — — — — 1000

„ Pp. nama būvei — — 1000 — — —

Embotes Izgl. b.

«Nākotne» nama izbūvei — — 1000
— — —

Emburgas Ljs. org. skatuves iekārtai —
600

— — — —

nama celšanai
— — — 1500 — —

Ērberģes Lks. koop. nama celšanai — — — — 1500 —

Ērģemes Lnjs. nod. telpām — —
— 500 — —

Ērgļu Izgl. b. bibl. v. dekorācijām 200 — — — — —

skatuvei, dram.

kursiem 1000 — — — — —

Ēveles Lks. b. nama būvei — 500 — — — —

zālei un skatuvei — — — 1500
— —

skatuves iekārtai
— — — — 800 —

Ljs. org. muz. instr-tam _____
800
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28

Eversmuižas Ltg. kvb.

nod. kult. vajadzībām — 600 — — — —

dekorācijām — — — 200 — —

Ežu Bb. skatuves iekārtai —
300

— — — —

Galgauskas Dz. b. namam — — 1000 — — —

„
— 1500 — — —

zālei un skatuvei _____ 1000 1500

Garozas Lks. b.

«Nākotne» telpām 600 —-
— — —

Gārsenes Lkstr. ardb.

nod. lekcijām — — 400 — —

Gatartas Bb. skatuvei — — — — — 800

Gaujienas Pp. nama būvei —
1000

—
1500 1500

Gaviezes Bb. telpu iekārtai
—

500
— — — —

nama remontam — — — — 1500 —

„
— — — —

1000 1000

„ Lks. b.

«Līdums» nama būvei
— — — — 2000

Gavru Krievu izgl. b. kult. vajadzībām — — — — 200

„
Lkvb. nod. skatuvei — — — 500 —

Gostiņu Lkvb. nod. skatuvei — — 500

nama celšanai1 ) — — — — 1500 —

Grazdonas patēr. b. nama izbūvei — 1000 — 1500 1000

Grienvaldes Lks. b . skatuvei un bibl. 500
_____

Grīvas Liv. sab. kult. mērķiem —
1000

— — — —

skatuves iekārtai — — — 600 — —

Grobiņas Ljs. org. bibl. iekārtai _ _ _ 500
—

Idus Bb. nama būvei — 1000 —

skatuvei — — — 600 — —

lecavas Dz. b. nama celšanai — — — — 1000 1500

Lkv. b. «lecava» (agrāk
Lkvb. lecavas nod.) kult. vajadzībām 300

— — — —
—

nama rem., skat. — — 1000 — — —

zālei v. skatuvei — — — — —
1000

Ikšķiles Klt. b. (agrāk

Ljs. Ikšķiles nod.) nama atjaunošanai — — — — 1000 —

Ikšķiles Lks. b. «Jugla» teātrim —
1000

—

telpu izbūvei un

skatuvei
— — — —

1000
—

„ Pp. skatuvei
— — 500 — — —

Ikšķiles-Juglas Raiņa
klubam bibliotēkai

— —
—

—
300

Ikšķiles-Turkalnes

Izgl. b. «Līdumnieks» skatuves iekārtai — — 500 — — —

*) 31. I. 27. atjauts nama iegūšanai.
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Ilūkstes apr. un Grīvas

pils. apv. pmtsk. latv. vai. kursiem
—

1000 1000 400
—

X

_ —' — 600 — — —

Ilūkstes apr. Lks. b.

«Grauds» bibl. lasītavai 300 _____

valsts pmtsk. latv. vai. kursiem — — 120 — 350 —

„ pils. valdei latv. vai. kursiem 1080 — — — — —

h m „
*) - - (600) - - -

Ilzenes Bb. skat., dekorācijām — — — — — 600

Ilžukalna Rk. b.

«Saule» kursiem un skat. — — 500 — — —

Inčukalna Pp. tautas nama būvei — — 1000 — —

Ipiķu Pp. telpu un skatuves

iekārtai
— — — 1000 — —

Istalsnas Izgl .b. skat. un telpu
iekārtai

— — — — — 500

Ivandes Bb. skatuves izbūvei
— — 1000 — — —

muz. instr-tiem — — —
500

— —

Izvoltas Rk. b. «Saule» namam —
1400

— — — —

kursiem un zāles

iekārtai
— — 1000 — — —

skatuvei
— — — 600

—
—

nama izbūvei
— — — — — 1000

Jaunbebru Bb. skatuvei
— — — 500 — —

Jaunburtnieku pag. aiz-

sargu n. nama būvei — — 1000 — — —

„
Izgl. b. muz. instr-tiem — — — — 800 —

skatuvei
— — — — — 1000

Jaungulbenes Dz. b. nošu un dekorāciju

iegādāšanai v. lasī-

tavai 500
_____

nama remontam — — — — 1500 —

Jaunjelgavas Lkvb. n. telpu remontam — — 600 — —
—

Jaunjelgavas 6-kl.

pmtsk. skatuvei
— — — — 500 —

dekorācijām — — — —
— 500

Sdr. b. nama remontam — 1000 — —
1000

—

muz. instr-tam — — — 1000
— —

Jaunlatgales V. darb.

ardb. nod. skatuvei — — —
—

300 —

„
Lkvb. n. nama celšanai — — — — 1000 1000

„
Lks. veic.

b. namam — — — — 1000 —

*) 22. 111. 1926. anulēts.
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Jaunpiebalgas Dz. b. nama izbūvei — — — 1000 1500 —

Klt. b. nama izbūvei — 1000
—

1000
—

„ Lits. b. nama būvei1) — — 1000
— — —

Jaunpils Izgl. b. nama celšanai
— —

_ _ isoo

Sdr. b. skatuvei — 500 — 500
— —

'

klavieru iegādāšanai — — 500 — — —

zāles izbūvei
— — — — 500

Jaunraunas Dz. v. muz.

b-bai skatuvei —
— _ _ 700 —

Jaunsaules Pp. skatuvei . — — —
_

1000

Jaunvāles Bb. skatuvei — 300 —
— — —

Jēkabpils Izgl. b. lekcijām 300 — — — —
_

Jelgavas krievu svs. b.

«Kružok» skatuvei, bibliotēkai —

— — — — 500

Liv. b. nama remontam — 1000
— — — —

„
Ltv. amatn. b. trūc. mācekļu pab. — — —

—
1000

—

„
L. bērnu dr.

b. nod. bērnu dārzam
— — —

—
1000

„ pils. valdei bibliotēkai — 1000 —
— — 800

„
Lpretalk. b. n. izstādes sarīkošanai — — — — 500

—

„ Raiņa klubam lekcijām un kursiem — 1000 — —
—

1000

T. augtsk. b. n. lekcijām un kursiem — — — — — 1000

„
T. univers. n. kursiem — —

— _
1000

—

„
V. darb. ardb.

nod. muz. instr-tiem2) — — —
—

1000

(Jelgavas teātri un konservat. sk. 11. nod.)

Jezupovas Rk. b.

«Saule» kursiem un lekcijām — 600 — — —
—

kursiem3) — — 120 — —
—

Jūdažu Lkvb. nod
.

nama būvei
— — — — — 1500

Jumpravas pag. Lbd. b. nama atjaunošanai 1000 1000
— — — —

skatuves v. nama

iekārtai
— — — 1500 —

zālei un skatuvei — — — — — 1000

Jūrkalnes Izgl. b.

<Gaisma« nama izbūvei
— — — — 1000 —

Jūrmalas Klt. b. nama remontam — —
— —

1500
—

zāles un skat. izb. — — — — — 1000

Kabiles Lks. koop.

«Kultūra» skatuvei — — —
500

— —

Kacēnu Kvb. kult. vajadzībām — — — — — 200

Kalētu Svs. b. nama remontam — — — 1000 — —

*) Nams kopā ar Dzied. b-bu.
s) 20. XII. 26. atļauts klavieru iegādāšanai.
8) 1. XI. 27. atļauts telpu remontam un dekorācijām.
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Kalkūnes Muz. dz. b.

«Spars* skatuvei — 500 — — — —

Kalnamuižas Lpreialk.
b. nod. pretalk. kust. veic. — — — 200 — —

„ sanator. muz. instr-tam —
— — — — 1000

Kalnapededzes Bb. nama būvei — 1000
— —

— —

zāles v. skatuves

iekārtai
— —

— 1000

Kalnciema Ljs. org. skatuvei
— — 500 —

— —

„ Pp. skatuvei — —
— 700 190 -

Kalsnavas Patēr. b.

«Strauts» bibl. v. lasītavai 500 — — —

„ Svs. b. nama izbūvei
.

— — — — 1500 —

Kandavas Sdr. b. skatuvei
— — 500

— —
1000

muz. instr-tam
— — 1000 — —

—

Kaplavas Pp. skatuvei
— — — 600 — —

Kārsavas Br. ugdz. b. zāles v .skat. izb. — —
— — — 1000

„
Krievu kvb. kult. vajadzībām — —

— — — 200

„
Ltv. 6-kl.

pmtsk. skatuvei — — — — 400 —

„ Ltg .kvb. nod.

«Austra» skatuvei
— — — 500

— —

Kastrānes Izgl. b.

«Zieds» skatuves izbūvei — — —
— 1000 —

Katlakalna Ljs. org. skat. un dekorac.
— — —

— — 700

Katrīnas Izgl. b.

«Gaisma» nama celšanai —
— — 1500 —

—

Kaunatas Ltg. jnb. nod. dekorācijām —
— — 500 — —

Ltg. kvb. «J.
Str.» nod. skatuves ierīkos.

— — 600
— — —

Ķeipenes Lks. b. nama būvei
— — —

— — 1500

Ķēču Izgl. b. nama būvei — —
— — — 1500

Kokneses Klt. b. skatuves ierīkos. 1000 —
— — 800

Kokorevas Sdr. b. kult. vajadzībām 400 —
— — —

Ltg. kvb. n. analfab. kursiem —
500

— — — _

— 300 — —
— —

Koku Izgl. b. dekorācijām —
— 500 — —

Kolberģa Ljs. org. skat. izb. v. dekor. — —
— — — 1000

Kolupes Rk. b. «Saule» muz. instr-tiem 500 — —
— —

kursiem, skatuvei — — 700
— — —

„ Muz. b. skatuves iekārtai — 500 — — — —

muz. instr-tiem — —■ — — 500 —

Krapas Klt. b. skatuves iekārtai — — 500
— — 500
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Krāslavas Rk. b.

«Saule» telpu rem., kursiem —■ 1000 — — — —

kursiem — — 1000 — — —

„
Liv. b. nama rem. v. iekārt. — 1000 — — — —

dekorācijām v. rekv. — — 350 — — —

zāles un skat. iekārt. — — — — 800 —

„ Lkt. jnb. n. skatuvei — — — 500 — —

„ Lks. b. kursiem 300
— — — — —

skatuvei, kursiem — — 800 — — —

Kraukļu Bb. nama būvei
— 1000 — — — 1000

Krievciema Lks. b. nama būvei — — 1000 — — —

Kroņa-Vircavas Jn. b. skatuvei — — 500 — — —

Krusipils Br. kapu kom.

nod. piemineklim — — — 500 — —

Krusipils Ljs. org. kult. vajadzībām — — — — 500 500

„ Lks. b. nama remontam — — 1000 — — —

Kuldigas Liv. jn. b. nama izbūvei
— — — — 1000 —

„ Lpretalk. b. n.atturības idejas

propagandai — — — 300 — —

„ pils. bibl. bibl. vajadzībām — — — — — 500

„
Sdr. b. skatuves iekārtai 600 — — — — —

mājas izbūvei —
1000

— — — —

(Kuldīgas teātri sk. 11. nod.)

Kurmenes Izgl. b.

«Viļņi» skatuvei
— — 500 — — —

Kursīšu Izgl. b. bibl., skatuvei 300 — —
—

—
—

nama būvei1) — — — 1000 750 —

Lks. b. nama būvei —
1000

— 1500 750 —

Kurzemes Lks. cenirb. Līgutu muiž. nama

rem., skatuvei — — —
1000

— —

Kusas v. apk. bišk. b. nama izbūvei — 1500 — —
—

—

zāles v. skat. izb. —
— — — — 1000

V. Ķuzes fabr. darb.

bibl. v. kuli. kom. bibl. vajadzībām — — — — — 500

Laidu Izgl. b. nama pārbūv. un

skat. ierīk. —
1000

— — — —

zāles izbūvei
— — 500 —

— —

muz. instr-tiem — — — 500 — —

nama izb., skat. — — — — 1000 —

nama izbūvei — — — — — 1000

Landskoronas Lkvb. n. mājas iegādāšanai 1000 — — — — —

skatuvei, kursiem — — 500 — — —

Lašu Jn. b. kursiem 400 — — — — —

*) Nams kopā ar Kursišu Lks. b-bu
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Lašu Jn. b. nama celšanai1) — — 1000 1000 — —

„ Patēr. b. nama celšanai — — 1000 — 1500 2000

— — — — — 2000

Lauberes-Ozolu Bb. nama izbūvei — — — — — 1500

Ļaudonas Klt. b. skatuvei — — — — 500 —

Ļaudonas Lkstr. sao. n. nama izbūvei — — — 1500 — —

muz. instr-tiem
—

— —
— —

500

nama izbūvei — — — — — 1000

Ļaudonas-Odzienas
Vs. b. nama būvei — 1000 — — — —

Lazdonas Bezm. bb. nama būvei — — — — — 1000

„
Pareiztic. dr.

padomei zāles ierīkošanai — — — — 1500 —

Lažas Izgl. b.

«Progress» skatuves iekārtai
— — 500 — — —

Leimaņu Izgl. b. nama celšanai
— — — — 1500 —

Lejasciema Lnjs. nod. muz. instr-tiem — — — — — 600

„ pils. valdei bibliotēkai — — — — — 400

Lejas-Ogres Lks. b. skatuvei — — —
300

— —

nama izbūvei — — — —
— 1500

Lestenes Bb. bibliotēkai 200 — — — — —

nama būvei
— —

1000
— — —

Līdumnieku Ltg. kvb.

nod. skatuvei — — 300 — — —

Lielezeres Ljs. org. telpu remontam — —
— — 400 —

Lielirbes Zvejn. b. telpu izbūvei — —
1000

— — —

Lielsesavas tautas

namam skatuves izbūvei — —
— — — 700

Lielvārdes Pp. bibliotēkas iekārtai — — — — 400 —

vajadz. — — — —' — 200

„ pag. tautas

nama sav.

(agr. Piens.

sb.) nama celšanai
— 1000 — — — 1500

Lielvircavas Skursteņu

Izgl. b. skatuves iekārtai
— 500 — — — —

Lielzalves Izgl. b. nama būvei — — — — — 1000

Liepājas Bērnu dr. b.
„

— — — — — 500

Ebrēju klt. b.

«Kadima» bibliotēkai —
— — — 600 —

Lnjs. nod. inventāram — 500 — —
— —

telpu remontam — — 500 — — —

nama
„

— — — 800 1000 —

Lpretalk. b. n. pretalk. kust. veic.
— — — 750 500

—

') Nams kopa ar Lašu pater. b-bu.
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Liepājus Liv. skolot.

sav. muz. instr-tam — 600
— — — —

pils. bibl. grām. iegādāšanai 1000 1000
— — — —

„ pils. skolu v. rota]u laukuma

ierīkošanai
— — 400 —

— —

„
Lstr. pretalk.
b. «Apziņa» n. bibl. vajadzībām — — — — — 400

„
T. augstsk. b.

nod. kursiem — 1000 — 1000 1000 1000

Liepas Izgl. b.

«Nākotne» nama izbūvei
— — — 1500

— —

zāles un skat. izb.
— — — 1000 — —

dekorācijām — — — — 600 —

Liepkalnes-Ozolu Bb. nama celšanai _____ joOO —

Liezeres Dz. b.

«Imanta» muz. instr-tam — —
— 1000 — —

„
Lbd. b. nama remontam — 500 —

—
1000

—

bibliotēkai — 500 *
— — — —

Liksnas Rk. b. «Saule» kult. vajadz. — 500 — — — —

mājas remontam
— — 1000 — — —

„
Kvb. «Gaisma» kursiem

—
1000

— — — —

„ Ltg. kvb .«J.
Str.» nod. nama remontam — — — —

1000
—

Limbažu Lpretalk. b. n. pretalk. kust. veic. — — — — 1000 —

„ Svs. b. skat. iekārtai — 600 — — — —

skat. vajadzībām — — — — 1000 —

skatuvei
— — — — — 1000

bibliotēkai _____ (#0

(Limbažu teātri sk. 11. nod.)

Lipnas Izgl. b. «Stars» skatuvei
— 600 — — — —

Litenes pag. apv. .b-bām nama būvei
—

— — 1500 — —

Līvānu Izgl. b. «Stars» skat., kursiem — — 500 — — —

Ltg. kvb. J.

Str.» nod. telpu remontam —
1000

— — — —

skat. iekārtai — — 500 — — —

muz. instr-tiem — — — — 500 —

pg. Ltg. jn. b.

«Gaisma» nama izbūvei
— — 1000 — 1000 —

Līvbērzes Pp. bibl., lasītavai 200 — — — — —

Līvbērzes Sdr. b.

«Dziesmu kronis» skat. iekārtai — 500 — — — —

dekorācijām — — — — — 500

Līoes Lkvb. nod. nama būvei — — 1000 — — —

Lizuma Bb. telpu remontam — 1000 — — — —

Lodes Jn. pulciņam bibl., skatuvei — 500 — — — —

162
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Lubānas un Meiranu

pag. skolu apvien.

paidag. padomei bērnu svētkiem — — — 500 —
—

Lubānas Patēr. b.

«Vienība» bibl. telpu iekārtai
— 600 — — — —

bibliotēkas vajadz. — — —
— — 300

Lubejas Ljs. org. telpu remontam — — 600 —

— —

Ļudvikovas Lkt. jnb. n. tautas namam — — — — 1000 800

Ludzas apr. v. pils.
skolot, ardb. kult. svētkiem — — — — 500 —

„
dāmu pal. kom. latv. vai. kursiem —

400 600 — — —

„
Krievu kvb. telpu iekārtai un

kursiem
— — — — — 1000

Ltv. b. muz. instr-tam
— — — — 1000 —

„ Ljs. org. skatuvei, muz. in-

str-tam — — — —. 1000 —

pils. valdei bibl. vajadzībām — — — 1000 —
—

(Ludzas Ltgl. kvb. sk. 11. nod.)

Lutriņu Kvb. nama būvei
—

1000
— — 1000 —

Madlienas pag. Klt. b.

«Straume» skatuves iekārtai — 600 — — — —

Madonas Bērnu dr. b. lekcijām — — — — — 500

(Biržu) Izgl. b. nama būvei
—

1000 600 1000
— —

skat., dekorācijām — — — — 600 —

Majoru-Dubultu Lbd. b. skat., bibliotēkai 300 — — —
— —

bērnu dārzam 800 — — — — —

Maļinovas Kvb. skat., dekorācijām — — —
— 500

Mālpils Lbd. b., bibliotēkai 600 — —
— — _

Mālupes Izgl. b.

«Vārds» skatuvei — — 500 —

Mārcienas Bb. nama un skatuves

iekārtai
— 1000 — — — —

skatuves iekārtai — — 1000 —

Mārsnēnu Svs. b. skatuves iekārtai — — — 500

Matīšu Brīvbibl. b. bibliotēkas vajadz. — — — 400

Komsab. «Matīšu tautas

nams» nama izbūvei —
— — 1500 1000

Mazsalacas Svs. b. namam v. skatuv. — —
— 1500

Mazzalves Ljs. org. telpām — —
—
. ļooo

Medzes Lkstr. sav. nod. zāles ierīkošanai — 500 —

Mēctzulas Bezm. bb. namam v. skatuv. —
— 1000

—

Meņģeles Klt. b. nama būvei
—

1000
— — — —

Mērdzenes Dzērvu

pmtsk. kursiem
_ _

_ 500 200 300

Mērdzenes Pp. skatuvei • — — — 500
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Mērsraga Bb. nama pirkšanai — 600 — — — —

skatuvei
— — 500 — — —

Mēru Izgl. b. skatuves iekārtai — — 500 — — —

Mežmuižas Izgl. b. skatuvei, dekorac. — — — 500 — —

„
Lks. v. b.

«Vaga» nama būvei — — — 1000 — —

Mežotnes Izgl. b. bibliotēkai, korim 300 — — — — —

skatuvei — — — 500 — —

muz. instr-tiem
— — — — — 800

Mežvidu pmtsk. (Bērz-

gales pag.) skatuvei — — — 600 — —

Michalovas Ltg. kvb. n. kult. mērķiem — 1000
— — — —

Mīlgrāvja bērnu dārz. 400 — — — — —

Milzkalnes pag. aiz-

sargu nod. nama izbūvei — — — — 1000 —

Misas Lks. b. nama būvei — — 1000 — — 1000

„
_____iooo

Mūrmuižas Lnjs. nod. telpu remontam,

skatuvei _____ 800

nama izbūvei — — — — — 1000

Nabes Lkvb. nod. skatuvei — — — — 500 —

Naujenas pg. Tokariešu

pmtsk. latv. vai. kursiem — — — — 100 —

skatuvei _____ 200

Naukšēnu Izgl. b. bibliotēkas vajadz. — — — — — 300

Nautrēnu pg. Mežvidu

pmtsk. skatuvei
— — — — 400 —

Nīcas Lks. b. kursiem 120 — — — — —

lauks, skolai — — — — — 500

Nīcas-Otankas Izgl. b.

«Stars« nama izbūvei — 1000 — — — —

skatuves izbūvei — — 500 — — —

zāles izbūvei — — — — — 700

Nīcas taut. nama b. nama celšanai — — — 2000 — —

Nīdermuižas Rk. b.

«Saule« kursiem — — 500 — — —

Nīgales Ljs. org. skatuvei
— — 400 — — —

zāles iekārtai — — — — — 300

Nīgrandes Sdr. b. skatuves iekārtai — 300 —
— — —

dekorācijām — — 500 — — —

bibliotēkai _____ 300

Nīkrāces pmtsk. skatuvei — — — — — 500

Nirzas Izgl. b. «Ause-

klis» bibliotēkai — — — — —
300

„
Ltg. kvb. nod. zāles un skat. izb. — — — 1000

— —
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Nītaures Pp. tautas nama būvei — — — 1000 — —

Nurmižu Lks. b.

«Līdums* nama būvei
— — 1000 — — —

skatuvei — — — 500 — —

Nurmuižas Bb. zāles pārbūvei — — — 1000 — —

zālei un skatuvei — — — — 1000 —

Ogres Bb. nama pārbūvei — — 1000 — 800 —

„
Lkvb. nod. telpu iegūšanai — 2000 — — — —

„ Lks. b. lekcijām — — 600 —
— —

Olaines Lks. b. nama būvei —
1000

— — — —

Oļu-Apeltienas Svs. b. zālei un skatuvei 500 — — — — —

Omuļu Lkvb. nod. skatuves iekārtai —
— 500 — — —

Opekalna Izgl. b.

«Strauts» nama būvei — — — — 1000 1000

Opekalna Lks. b. skat., dekorācijām — — — 1000 — —

Ozolnieku Sdr. b. nama pārbūvei — — — — — 2000

Ozolu-Bruknas Jn. b. zālei un skatuvei —
— — — — 1000

Ozolu Pp. tautas nama būvei — — 1000
— 1000 —

Pabažu Kltv. b. nama būvei
— — 1000 — — —

zālei un skatuvei
— — — — — 800

Padures Ljs. org. skatuvei — — — 300 —
—

bibliotēkai — — — — — 500

— — — — — 200

Pāles Lks. b. nama pārbūvei — 1000 —
1000

— —

zāles un skat. izb. — — — — 1000 1000

Palsmanes Izgl. b. bibliotēkas vajadz. — — —
— — 200

Paltmales Svs. b. muz. instr-tam — — — 600
— —

Pampāļu Lks. b. nama būvei - — 1000 — — — —

Pastendes Lkvb. nod. telpu v. skat. iekārt. — — 500 — — —

dekorācijām —
— — — — 500

Pāvilostas Ljs. org. telpu izbūvei — — — — — 1000

Peipiņu Rk. b. «Saule» skatuvei, kursiem — — 500 — — —

Pētemieku Sdr. b. skat. iekārtai — 500 — — —
—

Pilskalnes Lkvb. nod. kluba ierīkošanai — 500 — — —
—

Piltenes Br. ugdz. b. nama v. skat. iekārt. — — 1000 — — —

skatuvei — — — — 500 —

Plāņu Lnjs. nod. nama izbūvei
— — — — — 1000

Plāteres b. «Austrums» nama remontam —
— 1000 — — —

skatuves izbūvei — — — — 1000 —

Platones Dz. b. nama iekārtai — 1000 — — — —

Pļaviņu Lkvb. nod. nama celšanai1) — — 1000 — — —

„ Patēr. b. zāles un skat. izb. — — — — 1500 —

') 14. XII. 25. atļauts skatuves iekārtai.
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Popes Lks. b. skatuves pārbūvei — 300 — — — —

skatuves iekārtai — 200 —
— — —

bibliotēkas vajadz. — — — —
— 300

Popes-Virpas-Rindas
patēr. b. «Imanta» bibliotēkai 300 — — — — —

nama celšanai — 1000 — — — —

skatuvei — — 600
— — —

Preiļu Kltv. b. skatuves iekārtai — — — 500 —

—

„
Muz. b. «Lira» mūzikas skolai 500 — — — — —

kult. darbībai 1000 — — — — —

kursiem — — 1000 — — —

Priekules Bb. nama izbūvei _____1000

Lkstr. ardb. n. skatuvei — —
— 500 — —

Priekuļu Bb. bibliotēkai 300 — — — — —

skatuves izbūvei un

dekorācijām — — — 1000 —
—

Pūres Sdr. b. svētdienas skolai 500 — — — — —

Purmsātes Izgl. b.

«Ausma» zālei un skatuvei —' — — — 1000 800

Puzes Patēr. b. nama pārbūvei — — 1000 — — —

Raiskuma Izgl. b. muz. instr-tiem _____iooo

Ramkas Izgl. b. nama remontam — 1000 — — — —

skatuves izb. un

dekorācijām — — 1000 — — 1000

Ramkas v. Jaunpiebal-

gas sabiedr. org. praktiski zinātn.

kursiem — — — —
— 1000

Raunas Lks. b. bibliot, kursiem 500 — —
— — —

„
Lks. koop.
«Rauna» skatuvei un zāles

iekārtai
— — — — — 1000

Ravas-Vecpils kvb. nama būvei — 1000 —
— — —

Rembates Lkvb. nod. nama būvei — 1000 —
—

1000 1500

Remtes Ljs org. nama būvei — 1000 — — — —

— 500 — 1000 — 2000

Rencēnu Lks. b. nama pārbūvei — 1000 — — — —

Rendas Bb. skatuves iekārtai — — 600 — — —

bibl. vajadzībām — — — — — 300

„ Lks. b. «Avots» nama būvei — — 1000 — — —

Rēzeknes Arm. sp. kl.

nod. sporta laukumam1) — — 650 (400) — —

Liv. b. telpu remontam — 1000 — — — —

— 1500 — — —

x) 30. I. 28. otrais pab. 400 ls anulēts
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Rēzeknes Lto. b. skatuvei — — 1000 — — —

„
Lkt. jnb. n. muz. instr-tiem

— — — —
500

—

„
Lkvb. nod. bērnu dārzam — — — — 500 —

„
Kat. lbd. b. skatuvei — 300 — — — —

„ Muz. b. muz. instr-tiem — — 1000 — — —

„ pils. skolu v. latv. vai. kursiem
— 600 — — — —

skolu muzejam — — — — 1000 —

„ pils. valdei bibliotēkai
—

700
— — — —

bibl. nama būvei —
— — — —

1500

„ Puškina lbd.

v. Izgl. b. bibliotēkai — — — — — 500

(Rēzeknes teātri sk. 11. nod.)

Rīgas Krievu Izgl. b. kursiem, lekcijām — — — — — 1000

„ Lkt. jnb. nod. muz. instr-tiem — — — — 500 —

„ Ltv. lbd. b. bērnu dārzam — — — 500 — —

bērnu lasītavai
— — — — —

500

„ leprozorijai radiofona ierīkos. — — — — 300 —

radiofonam un bibl. — — — — — 500

pils. pmtsk.

Gaiziņa 3. latv. vai. kursiem — 1000 —
— —

„ pils. valdei pretalk. dienas sa-

rīkošanai 2000
— — — — —

„ Poļu skolot, b. latv. vai. kursiem — — 600 — — —

„ Skolot, ardb. nama izb. Turaidā — — — 1500 — —

ekskursantu mājai — — — — — 1500

„
V. darb. ardb. n. muz. instr-tiem 2000 — —

— — —

Rikteres Patēr. b. nama būvei — — — — — 1000

Rites Pp. izrīk. telpu izb. — — — — — 1500

Rogovkas Br. ugdz. b. skatuvei — —
— — — 600

„ Ltg. kvb. n. analfab. kursiem — 500 — — — —

„ Lpretalk. b.n. kursiem
— — 500 — — —

Ropažu Ljs. org. skatuvei
— — — 600 —

—

Rubenes Lks. b. nama pārbūvei —
— 1000 1500 — —

Rubeņu Izgl. b.

«Gaisma» telpu iekārtai — 500 —
— — —

telpu izbūvei — — — 500 1000 —

korim, orķestrim — — —
400

— —

„ Lnjs. nod. korim v. orķestrim1 ) — (400) — — — —

Rucavas pag. b-bu

apvien. telpu pārbūvei — — 1000 — — —

Rūjienas pag. Bb.

«Raža» zāles izbūvei — — — — 1000 —

„ Svs. b. skatuves iekārtai 1000 — — — — —

*) 28. V. 25. nodots Rubeņu izgl. b. „Gaisma
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Rundēnu Ltg. kvb. nod. skatuvei — — 500 — — —

nama remontam — — — 800 —
2000

Sabiles Lkstr. sav. nod. lekcijām — — 400 — — —

„
v. apk. patēr. b. zāles izbūvei — — 1000 — — —

Sakas Piens. sab. telpu izbūvei — — — — — 1000

Sakstagala Izgl. b. skatuvei
— 500 — — — —

Salacgrīvas Svs. b. nama remontam — — —
1000

— —

Salas pg. Bb. skatuves būvei — 500 — — — —

skatuvei — — — 500 — —

Saldus iec. skolot, ardb. kult. mērķiem 500 — — — — —

„ Sdr. b. skatuves izbūvei — — — —
1000

—

skatuvei — — —
— — 1000

„
Vācu vecāku sav.

nod. telpām — —
■

— — 300 —

Salienas I. pak. pmtsk. skatuvei — — — — 500 —

Sarkanu Pp. izr. telpu ierīkos. — 1000 — — — —

nama izbūvei, skat. — — — 1000 — —

Saukas Lkvb. nod. skatuves iekārtai
—

500
— — — —

„
Lkstr. sav. nod. lekcijām — 500 — — — —

Sausnējas Patēr. b. zālei un skatuvei — — — — 1500 —

Seces Lks. b. bibliotēkai 100 — — — — —

telpu izbūvei — 2000 — — — —

Svs. b. bibliotēkai 200 — — — — —

Sēlpils Lks. koop
.

«Sakne* bibliotēkai 200
— — — — —

skatuvei — 500 — — — —

nama būvei — — — — — 1500

Sērenes Pp. skatuves iekārtai 600 — — — — —

Sērmūkšu Izgl. b. telpu v. skat. iek, — — — — 800 —

Siguldas Pp. tautas nama iekārt. — 1000 — — — —

skatuves izbūvei — 1500 — — — —

tautas nama izb. — — — —
1000

—

Sīpeles Svs.b. <Vaiņags> bibl., lasīt., skat. 300 — — — — —

nama pārbūvei — — 700 — — —

Sivergovas Rk. b.

«Saule» lekcijām — — 500 — — —

nama remontam — — — 500 — —

Skaistmuižas v. pmtsk. latv. vai. kursiem — — 500 — — —

Skaistkalnes b-bu apv.

kom. skatuves ierīkos. —
1000

— — — —

nama būvei — — — 1500 — 1000

„
_ _____ 800

Skrīveru Klt. b. nama atjaunošanai — 1500 — — — —

nama būves turp. — — — 1000 — —

zāles v. skat. izb. — — — — 1000 1000
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Skrudalienas Krievu

kvb. kult. vajadzībām — — — — — 200

„
Lkvb. n. nama celšanai — — — — 500 —

Skrundas Izgl. b. bibl., lekcijām 300 — — — — —

nama remontam — 500 — — — —

nama pārbūvei — — 500 — — —

skatuvei — — — — 500
—

„
Lits. b. nama būvei — 1000 — — — —

Skujenes Cljs. nod. skatuvei — — 500 — — —

„ Pp. nama ierīkošanai
—

1000
— — — —

Skultes Lks. b.

«Grauds» nama būvei — —
— — 1000 —

Slokas Sdr. b. lekcijām, kursiem 800 — — — —
—

nama pārbūvei — 1000 — — — —

skatuves pārbūvei — —
500

— — —

skatuvei
— — —

500
— —

dekorācijām — — — — 600 —

zāles v. skat. izb. — —

'

— •— — 1000

Smiltenes Mājtur.
veic. b. kursiem, lekcijām — — — — 500 —

„ Mezoles Jn. b. skatuves iekārtai — —
500

— — —

„
Muz. dz. b. muz. instr-tiem un

bibliotēkai 300 — — — — —

Smiltenes-Palsmanes

Aumeisteru-Gaujie-

nas Lks. b. skatuvei 600 — — — — —

zālei v. skatuvei — — — 1000 — —

Smiltenes Skolot, b. kinoaparatam — — 800 —
— —

Smiltenes v. apk.
amatn. b-bai amatn. kursiem — — — — — 500

Spārnes Patēr. b.

«Darbs* nama būvei1 ) — — — (1000) — —

— — — — — 1000

Sprēstiņu-Ogres Pal. b. nama celšanai — — 1000 — 1500
—

Spriņģu Bb. skatuves izbūvei — — 500 — —
—

telpu izbūvei — — — — 1000 —

Lkvb. nod. «Staburags* nama būvei — 1000 — — — —

Staiceles Dram. pulc. skatuvei — — 500 — — —

muz. instr-tam — — — — 1000 —

skatuvei — — — — — 600

Stāmerienes Bb. nama būvei — — — 1000
— —

Lks. b. nama būvei — 1000 — 1500 1000 —

Stelpes Klt. b. nama ierīkošanai — 1200 — — — —

skatuves iekārtai — 2000 — — — —

J ) 7. V. 28. atmaksāts, b-ba likvidēta. Otrs pab. nod. Ugunsdzes. b-bai.
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Stelpes Klt. b. nama būves nobeigs. — — — — — 1500

Stienes Izgl. b.

«Imanta» skatuvei — 500
—

dekorācijām — — — — — 800

Stiglovas Lkt. jnb. nod. skatuvei — —
— — 500 —

Stoļerovas 6-kl. pmtsk. skatuves iekārtai
— — — — 500 —

Stopiņu Pp. /;'les izb. un skat.

iekārtai
— — 500 — —

500

Straupes Lks. b. nama remontam — 500 —
— — —

Strazdes Ljs. org. telpu remontam — 1000 —

Strenču Svs. b. 500 — — 500

Str. patēr. b. nama būvei
— — 1000 — — —

Struteles Bb. «Ausma» zāles un skat. iek.
— 1000 — 1000 —

skatuvei
— — — — 500 —

Stukmaņu Klt. b. nama būvei
—

—
—

1500 1000
—

Subates skat. mākslas

cien. b-bai ■ skatuvei — 800 — — —

—

skatuvei, kursiem — — 1000 — — —

skatuves iekārtai — — —
700

— —

tautas namam — — — 1000 — —

Sav. «Subates v. apk.
tautas nams> nama izbūvei — — — — 1500 —

Sunākstes Svs. b. nama būvei 1000
— — 1500 — —

zālei un skatuvei — — — — 1000 800

Suntažu Klt. b. (agrāk
Suntažu b. «Jaunat-

nes Smaids») zāles un skat. iek. — 300 — — — —

skatuvei — — 500 — — —

zāles un skatuv. izb. — — — — 1500 —

Susejas Lkvb. nod. nama būvei
— 600 1000 600 — —

nama būvei un skat. — — — 800 — —

skatuves izbūvei — — — — 500 —

Sventas Pp. telpu izb. un skat. — — — — — 1000

Svētes Pp. pils remontam — — 1000 —

Šķibes Izgl. b. skatuves iekārtai — 1000 — — — —

Svitenes Lkstr. sav. nod. skatuvei
— — 500 — — —

Talsu apr. pašvald.
slimnīcai bibliotēkai — — — — — 500

Brn. dr. b. nod. _____ 500

leprozorijai muz. instr-tiem — 760 — — — —

t. p. papildu pabalsts — — 60 — — —

gramofona nošu ie-

iegādāšanai — — — — 100 —

radiofonam un muz.

instrumentiem — — — — —
500

170
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Talsu pils. valdei bibliotēkai — 600 —
— — 500

„
Sdr. b. skatuves iekārtai 600 — — — — —

Tāšu-Padures Lnjs. nod. nama ierīkošanai —
1000

— — — —

Taurupes Pp. zāles v. bibl. ista-

bas izbūvei — — —
— — 800

Taurkalna b-bu apvien. nama būvei — — —
— — 1000

Tirz.as-Velēnas Lks. b. zāles v. skat. atjaun. — 500 — — — —

Tomes Lkvb. nod. nama būvei
— — 1000 — — —

Trikūtes Izgl. b.

«Tālava» nama izbūvei — — — — — 1000

„ Ljs. org. skat. vajadz. — — — — 500 —

Tukuma Vācu vec. sav.

nod. zāles mv. un remont. — — — — 800
—

„ Vs. b. skatuvei 600 — — — — —

Ugāles Izgl. b. bibliotēkai — — — — — 300

Ukru Bb. «Stars» skatuvei
— 400 — — — —

nama būvei — — — 1000
— —

Patēr. b. «Atvase» nama pārbūvei — — — — 1000 —

Umurgas Dz. b. skatuvei 500
— — — — —

Ungurmuižas Lks. b.

«Rūķis» nama izbūvei — — — — —
1000

Upenieku Izgl. b. skatuvei
— —

1000
— — —

Valgāles Pp. nama būvei — — — — —
1000

Valkas Izgl. b. zālei v. skat. — — — 2000 — —

„ Lkvb. nod. kult. mērķiem 2000 — — — — —

„ Pp. skatuv. un remont. —
1000

— — — —

„ pils. pmtsk. skatuvei
— — — 1000 — —

„ pils. valdei bibliotēkai
— 300 — — — —

M
Taut. augstsk. b.

nod. kursiem — 900 —
— — —

lekcijām — — — 800 — 1000

(Valkas teātri sk. 11. nod.)

Valles kvb. nama izbūvei — — — — 1000 1000

„ Lks. b. mājas atjaunošanai — —
1000

— 800 —

Valmieras Ltv. b. skatuves pārbūvei — — 1000 —
— —

skatuvei — — — — 1000 —

„
Raiņa klub. skatuvei, lasītavai

— 500 — — —
—

„ apr. skolot, b. kult. mērķiem 600 —
— — — —-

„ Sp. b. rotaļu laukumam — — — 500 — —

(Valmieras teātri un muz. skol. sk. 11. nod.)

Valtaiķu Sdr. b. nama remontam —
1000

— — — —

Valtenverģu Rauskas

Bb. skatuv. iekārtai — — 500 — — —

telpu paplašināš. — — — 500
— —

Vānes Lkvb. nod. nama būvei — —
1000

— —
—
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Vārdupes Sdr. b.

«Zvaigzne» zāles izbūvei
—

1000 1000 — — —

skatuvei — — — 500 — —

Vārenbrokas Lkvb. nod. skatuvei — 500 — — — —

„
Piens. sab. zāles izbūvei — — — — 1000 —

Vārkavas Rk. b. «Saule» kursiem, skatuvei — — 500 — — —

Varnoviču Lkvb. nod. nama pārbūvei — — 1000 — — —

Vecauces Lkstr. ardb. n. lekcijām — 500 — — — —

kursiem
— — — — —

500

Vecbrenguļu Bezm. bb. skatuvei
—

— 500 — — —

Vecgulbenes Dr. skolas

palīdz, b. skatuves iekārtai — — 500 — — —

„ Dzelzceļu.
klubam skatuves iekārtai

— 1000 — — —

„ garnizonam zālei un skatuvei — — — — 1000 —

„
Lkvb. nod. skatuvei — — 500 — —

—

„
Lks. b. kursiem — 500 — — — —

Veclaicenes Izgl. b.

«Vaiņags» ēkas remontam
— — 1500 1000

— —

skatuvei — — —
— 500 —

Vecpiebalgas Lbd. b. skatuvei — — — — 800 —

VecpilsLjs.org. telpu izbūvei —. — 1000 — — —

zālei un skatuvei — — — 700 — —

muz. instr-tiem — — — — — 800

Vecsalacas Bb. dekorācijām — — — — 700 —

Vecsaules Lks. b. nama izbūvei — — 1000 1000 — -

skatuves iekārtai
— — — — 800 —

Vecslabadas Lkvb. nod. lekcijām —-
— 150 — — —

zālei un skatuvei — —
— 1000 — —

kult. vajadzībām — — — — — 400

Vecmuižas Kvb. nama būvei — — 1000 1000 — —

Veismaņu Vs. b. (agr.
Muz. v. dzied, b.) skatuvei — 300 — — — —

nama izbūvei — — 1500 — 1000 1500

Vējavas Bb. nama izbūvei — — —
1000

— —

Ventspils apk.Lks. koop. tautas namam — —
1000 1000

— 700

„ bapt. draudzei skolas parāda dzēš. — 1000 — — — —

„ Jn. dr. b. lekcijām — — — 500 — —

Ltv. b. teātrim 200 —
— — — —

nama remontam — 1000 1000
— — —

skatuves remontam — — —
1000

— —

muz. instr-tam — — — — —
1000

Lpretalk. b. lekcijām —
— 500 — — —

lasītavai — — — 150 — —

pils. bibl. bibl.-lasītavai — — — — — 500
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Ventspils Raiņa klubam lekcijām, lasītavai — 1000 — — — —

lekcijām — — 500 — — —

bērnu rītiem
— — — 500 — —

kursiem, bērnu teatr. —
— — — 1000 —

„ Sp. b. «Spars» bērnu rotaļu lauk. — — — 2000 —

—

(Ventspils teātri sk. 11. nod.)

Vērgales pag. sabiedr.

org. telpu izbūvei — 1000 — 800 — —

zālei un skatuvei
— — — — — 150C

Vestienas Ljs. org. bibl.-lasītavai 200 —
— — — —

„ Lks. b. skatuvei
— — 400 — — —

Vidzemes Jūrm. zvejn.

b. nama būvei — — — — 1000 —

Viesienas Lks. b. skatuvei — — — — — 800

„
Patēr. b. korim, teātrim 200 — — — — —

Viestura sav-bai Jel-

gavā zāles inventāram — — — — 1000 —

muzeja komitejai — — — — 1000 —

kult. darbībai _____150c

Vietalvas Lbd. b. kult. vajadzībām 300 — — — — —

Vijciema Muz. dz. b. nama būvei — 500 — — — —

„
— 500 — — — —

dekorācijām — — — 500 — —

Viļakas Izgl. b.

«Zvaigzne» nama būvei
— — — 1500 — —

Kvb. «Gaisma» skatuvei
— 600 —

— — —

zāles vajadzībām — — — — — 1000

„
Lkt. jnb. nod. muz. instr-tiem — — — — — 500

Viļānu Ltg. kvb. «J.
Str.» nod. kult. vajadzībām — 600 — —

— —

skatuvei — — 600 — — —

Vilces Izgl. b. skatuvei — 600 — — — —

nama izbūvei — — — — —
1500

Vilgu Lks. b. «Gaisma» biškop. kursiem — — — —
— 500

Viskaļu Klt. b. skatuves iekārtai — 700 — — — —

Višķu Rk. b. «Saule» analfab. kursiem — 800 — — — —

analfabētu kursiem

v. c. vajadz. —
— 1000 — — —

nama celšanai — — — — 1000 —

Ltg. kvb. «J.
Str.» nod. skatuves iekārtai — — — 500 — —

„
Lkt. jnb. nod. muz. instr-tiem — — — — 1500 —

kult. vajadzībām — — — — — 500

Pp. skatuv. Ambeļmuižas

pamatskolā — — — 800 — —
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Vitrupes Pp. izrīk. telpu izb.
— —

— — 1000 —

Zaļenieku pg. b-bām skatuvei — — 500 — — —

„
Izgl- b. nama būvei

— 500 — — — —

„
Sdr. b. nama būvei — — 1000 — — —

„
— — 1500 — — —

Zan.es Sdr. b. nama būvei — — —
1000

— —

Zasas Lks. v. b. nama pārbūvei —
1000

— — — —

skatuvei
— — 500 — — —

nama pārbūvei — — — 1000 — 1000

Zeltiņu Cljs. nod. skatuvei — — 400 —

attur, idejas pro-

pagandai)l — — (200) —
—

Zemgales Bišk. b. nama remontam -
1000

— — — —

Kvb. Birzgalē kult. vajadzībām _____ 500

Kvb. Jelgavā kult. darbībai 500 — — — — —

lasītavai — 800 — — — —

lekcijām, kursiem — — —
1000 1000 1000

Zilupes V. pmtsk. latv. vai. kursiem — — —
500 250 —

zāles iek. v. skat. — — — — — 1000

Zlēku Izgl. b. skatuves iekārtai — 400 — — — —

Zosnas Kvb. «Vilnis» muz. instr-tam — — — —
700

—

Zūru Kvb. «Liesma» nama būvei
—

1000
— — — —

Žvārdes Izgl. b. zāles ierīkošanai 400 — — — —
—

mājas izbūvei
— 1000 —

— — 1500

„
Lits. b. nama būvei — — — — — 1000

L. Zvejn. centrb. Melnsils zvejn. b-bas

skatuvei —
300

— — — —

Zvirgzdienas Ltg. kvb.

nod. skatuvei, lekcijām,

muz. instr-tiem — 1000 — — — —

II. Pabalsti centralām organizacijām un iestādēm,

konservatorijām, muzejiiem, mākslas un

zinātņu biedrībām, resoriem, mācības iestādēm, izdevniecībām.

20/23. 23/24. 24/25. 25/23. 26/27. 27/28.

Latv. Agronomu b-bai
— zinātn. darbuizdoš.

— — — —
— 1000

Latv. Aktieru arodsav. — sanatorijas izbūvei

Iļķenē — — 2000 3000 — —

Ārlietu m-jai — zinātnes un mākslas pro-

pagandai 1500 — — — — —

ārzemju žurnālistu uzņemšanai . . .

2000
— — — — —

*) 30. I. 28. anulēts.
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Armijas sporta klubam — laukuma ierīkoš. — — — 1700 — —

Latv. Arodb-bu c. birojam — darbamuzejam — — — — — 1500

Sav. Ārpussk. izgl. padomei (agr. Latv.

ārpussk. izgl. kongresa padome)

lekcijām, kursiem — 3000 5000 2000
— —

— 1700 1500 5000 6000 6000

Sabiedr. darb. enciklop. izdos. 1., 11.
.

— — — — — 2000

t. p. 111., IV. d
,

— — — — — 2000

Latv. Ārstu b-bai
—

žurnāla izdošanai
..

— 3000 2000 — — —

zinātn. darbībai — — — 2000 — —

bibliotēkai — — — 900 — —

A. Ašman muz. un ritmikas skolai .... — 1500 1000 — — —

_ _ 1000 — —
500

Sab-bai «Baltars* — mākslas rūpn. ...
— — — —

2000 1000

Baltkrievu gr. izdevniec. Latvijā par 30 eks.

«Ģist. Belarusskoi knigi> — — — — — 1000

grāmatu izdošanai — — — — — 1500

Baltkr. izgl. pārvaldei — baltkr. skolu grām.

izdošanai — —
— — —

2500

Baltkr. teātra b-bai — teātrim — — — — — 600

Kr. Barona b-bai —
Kr. Barona atmiņu izd. — 2800 — — — —

tautas gara mantu vākšanai — — 1200 1000 1000 1000

Kr. Barona rakstu I. izdošanai
....

— — — — — 2000

Bauskas latv. teātrim — 1500 — — — —

Latv. Bērnu dr. b-bai — lasītavai-bibliot. . — 1000 — — — —

bērnu teātrim un lasītavām — — 2000 — 4000 5000

Latv. Bērnu palīdz, sav-bai — hig. izstādei

un liter. izplatīšanai — 1500 — — — —

bērnu dienas un hig. izst. sarīkošanai —
— 2000 — — —

darbības turpināšanai — —
— 4000 4000 4000

Latv. Bibliotekāru b-bai — kongr. grām izst. — 300 — —
— —

ār/emju ekskursijai — — — 2600
— —

grāmatu izstādei — — — — 400 —

Bibliotēku padomei—Bibliotēku gada grām.

sastādīšanai — — 1000 — — —

Bibliotēku gada grām. I. izdošanai
..

— — — 3000 — —

Gada grām. 11. izdošanai
— — — — — 3000

Latv. Bioloģijas b-bai — zinātn. darbībai
.

300 — — —
— —

zinātnisku darbu izdošanai
— — 800 —

— —

zinātniskai darbībai
— — — 700 1000 1000

R. Blaumaņa piem. fonda kom. — atmiņu
prām. izdošanai 2000 — — — — —

piemineklim
..

— — —
— — 1000

Brāļu kapu komitejai — brāļu kapiem . .
2000 — — — —
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piemineklim — 5000 — — — —

brāļu kapiem 1000 — 2000 1000 4000 4000

grām. «Piemiņas vaiņags» — — — — 2000 —

Latv. Būvinž. b-bai — pētīj. publicēšanai .
— — — — 1000 —

Ceļojošam teātrim 8400 8984 10000 12000 15000 15000

Centr. izglītības sav-bai — birojam un

lekcijām — 6000 — — — —

lekcijām un kursiem — — 3000 2000 — —

— — 2000 6000 6000 4000

Centr. latv. jaun. sav-bai
— ārpussk. izgl.

darbībai —
—

— — 1000 500

Centr. latv. pretalk. sav-bai — lekcijām,

kursiem — — — 1000 — —

Cēsu mūzikas skolai — —

—#
— 1000 2000

Cēsu vies. b-bas teātrim (agr. Cēsu latv.

teātris) — 5000 4600 5000 4750 3000

Dabaspētn. b-bai (Naturforscher -Verein)

muz. vadoņa izdošanai 1000 — — — — —

meteorol. tabeļu izdos — — — 1500 — —

muzejam — — — — 1500 1500

50 g. pārskata izdošanai — — — — 1000 —

Latv. Dabaszinātņu b-bai
— kolekcijām

..
—

1000
— — — —

muzejam —
— 2000 — — —

žurnāla «Daba» izdošanai — — 1500 — — —

muzejam —
— — 2000 1500 1500

Dailes teātrim 29000 24000 20000 28000 24000 25000

Dantes svētku komitejai 1000 — — — — —

B-bai «Darba Jaunatne» — kult. darbībai . — — — — — 700

Daugavpils latv. dram. teātrim 3380 6568 6820 8000 9250 11250

Latv. Defektivo bērnu skolot, b-bai
—

lekciju un rakstu izdošanai
....

— — 1000 — — —

I. Denfer mūzikas skolai Jelgavā ....
— — — — 500 —

Latvju Dramatiskiem kursiem (Zeltmata) — — 1000 —
1000 1500

L. Dzelzceļnieku b-bai
— bibliotēkai

...
—

1000
— — — —

„
s-bai

—
latv. vai. kursiem

— —
1000

— — —

L. Dziedāt, koru diriģ. b-bai — diriģ. kurs. — — 800 —
—

—

Ebrēju tautas universitātei — — 1000 — — —

L. Ev.-Lut. draudz. sin. pretalk. kom.
—

pretalk. kust. veicināšanai
....

— — 1200 — — —

Filologu b-bai —I. rakstu krāj. izdoš.
. . 600 — — — — —

11. rakstu krāj. izdoš 600 — — — — —

111.
„ „ ,

1000 — — — —, —

IV.
„ „

— 2000 — — — —

V.
„ „

— — 2000 — — —

gramofona iegād. izlokšņu pētīšanai .. — — 1700 — — —
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intonāciju aparāta iegādāšanai
....

— — — 1400 — —

VI. rakstu krāj. izdoš — — — 2000 — —

VII. „ ,
_____ 2000 —

VIII.
„ „

_____2500

111. rakstu krāj. 2. izdevumam
....

— — — — — 1000

archeoloģijas sekcijai — — — — — 1000

Filoz. un reliģ. zin. b-bai — rakstu izdoš.
.

— — 1000 — — —

Folkloras krātuvei — folkl. vākšanai
...

— — 5000 800 1500 5000

— —
1000 1500 1500

Latv. Fotograf. b-bai — etnogr. attēlu vākš. 2000 — — — — —

Latv. Gaidu centr. org. — vadītāju kursiem
— — — — 600 500

Latv. Ģeogrāfijas b-bai — izst. sarīkošanai — 1000 — —
— —

zinātu, darbībai — — 2000 1000 1000 1000

rakstu iespiešanai — — —
—

— 600

Latv. Grāmatvežu s-bai
—

komerczinību

kursiem — — —■ — 1000 —

A. Gulbja grāmatizdevn-bai — latv. rakstn.

darbu izdošanai cittautu valodā . .
5000 — — — — —

1000 _____

2000 _____

4000 8000 — — — —

latv. literatūras izdoš. krievu vai.
. .

— —
1000

— — —

Skalbes, Blaumaņa un Poruka rakstu

izdošan. krievu valodā — — 2000 — — —

latv. literatūras izdoš. cittautu vai. . .
— — — 3042 — —

_ _ _ 4000 — —

J. Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi» izdoš.

zviedru un R. Blaumaņa «Indrāni»

izdošanai angļu valodā — — — — — 3000

(Pilnīgi subsid. izdev. skaitās Kult.

fonda īpašums.)
Latv. Inž. un techn. kongresa birojam —

žurnāla izdošanai — — 2000 — — —

Latv. Izpostīto apg. kongresa padomei —

fotograf. uzņ. vākšanai propagand.
nolūkā 1000 _____

Latv. Jaunatnes Sark. Krustam — higiēnas

instruktoriem - - 1000 — — — —

higiēnas propagandai — — 500 — — —

darbības turpināšanai —
—

—
—

1000 1000

Latv. Jaunatnes sav-bai — jaun. svētkiem 2000
— — — — —

400 — — — — —

ekskursijai — 4000 — — — —

lekcijām — — 1500 — —

fiz. audz. sekcijai — — 900 — — —



178

20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

lekcijām, kursiem — — — 3000 — —

vidussk. uzturēšanai — — — — —
800

«Jaunatnes Dzīve» (laikraksts) izdošanai
. . — 1000 — — — —

Jelgavas latv. b-bas teātrim 10900 8726 10970 12900 11000
—

— — — — —14011,85

Jelgavas tautas konservatorijai 11500 — 2000 3500 5000 5000

Jurjānu Andreja fonda kom-jai — A. Jur-

jāņa monograf. izdošanai ....
— — — — — 1500

Sav-bai Kalpaka bataljons — pulkv. O. Kal-

paka monograf. izdošanai
....

— — — — — 1500

Latv* Kara inval. sav-bai — kursiem ...
— 2000 — — — —

inventāra iegādāšanai — 700 — — — —

par žurnālu «Lāčplēsis» — 400 — — — —

Kāja m-jai — pulku bibliotēkām
....

— 10000 — — — —

virsn. ārzemju komand — — — — 1250 —

Latv. Katoļu akademiķu b-bai — bibliotēkai — — — — —
500

Latv. Katoļu jaunatnes b-bai — kursiem un

lekcijām —
— — 1800 2000 1000

t. p — — 500 — —

Latv .Ķimijas b-bai
— ķimiskiem pētījum. —

— 800 1000 1500 —

_ — — — 500 —

— — — — 1000 1500

zinātn. darbībai — — 500 1000 — —

lekcijām — — 500 — — —

L. Komponistu b-bai — žurn. izdošanai
.

.

— — 900 — — —

A. Jurjāna manuskr. izdošanai ...
— — — 1500 — 1000

Latv .Konservatorijai '— audz. stipendijām 1000 4000 4000 5000 5000 5000

kultur. vajadzībām 2500 —
1000

— — —

L. Koop. kongr. pad. — kopdarb. idejas
veicināšanai skolās — 200 — — — —

Krievu drāmas teātrim — 2000 1000 1500 1500 1700

Krievu izgl. pārvaldei —
bērnu dārzam

. .
1000 — — — — —

Krievu kamerteatrim1) — — — (1500) — —

Krievu kult. izgl. b-bu Latvijā centr. sav-bai

— ārpusskolas izglītībai — — — — —
1000

Krievu tautas bibliotēku padomei — grām.

iegādāšanai 2) — (1000) — — — —

Krievu tautas teātrim — — — — 1000 —

Krievu universitātes kursiem — — — — — 1500

Kuldīgas latv. teātrim 800 5616 4420 4000 3750 5000

Izgl. Koop. «Kult. balss» —
māc. līdz. pagat. 2000 — — — — —

vēstur. bilžu izd 2000 — — — — —

*) 14. XII. 1925. nodots krievu dram. teātrim.
2) 22. X. 1924. anulēts.
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kollekciju sagat — 1500 — — — —

kamerkoncertiem — 600 — — — —

pastkaršu izdoš., ģeoloģ. eks. pieder.

pagatavošanai — — 2300 — — —

māc. līdz. pagatav — —
—

1000 1000 2000

L. Kultūras b-bai — nošu bibliotēkai, zinātn.

kino un koncertbirojam — — — — —
2000

Latv. Kult. veic. b-bai — kult. vajadzībām 6100 — —
— — —

2000 — — — — —

1000 — — — — —

2000 — — — —
—

bērnu dārziem 360 — — — — —

.
1800 — — — —

—

„
1080 — — — —

—

mākslas skolai 2000 — — — —
—

bērnu dārziem — 900 — —
— —

techn. skolai — 1500 — — — —

bērnu dārzam — 1000 — — — —

nama remontam — 1500 1000 — — —

bērnu dārzam — 900 — — — —

lekcijām — 3000 — — —

bērnu dārzam —
— 1800 — — —

«Kult. Vēstneša» izd — — 2000 — — —

lekcijām — — 2000 1000 — —

lekcijām, kursiem
.

— — — 5000 6000 6000

Dr. J. Kurtza grāmatas — cjahresber. der

Gesellschaft Ješu» izdošanai
...

— — 2000 — — —

t. p.1 ) — — — (138,80) — —

Kurzemes muzeja b-bai — muzeja iekārtai — 1500 — — — —

muzeja uzturēšanai — — — 1500 2000 2500

—
_ —

1000
— —

Kurzemes provincialmuzejam Jelgavā . .
— — 1000 — 1000 1000

Latg. Baltkr. b. «Backauščina» — kult. vaj. 1000 — — — — —

Latgales b-bu kongresa svētku kom.
—

sarīkošanai — 720 — — — —

Latgales jn. dz. svētku rīc. kom. — dziesmu

svētku sarīkošanai — — —
2500

— —

Latgales jaunatnes b-bai — grāmatv. kurs.2
) — — (500) — — —

lekcijām, kursiem — — — 700 — —

Latg. kat. klt. centrb. Rīgā — grām. izdoš. — 2000 — — — —

Latg. klt. b. «Latg. tautas pils» Rēzeknē —

tautas izrāžu un konc. sarīkoš. ... — — — — — 1666,50

*) 50. I 1928 anulēts.
z ) 28. V. 1925 atļauts zinātn.-liter. rakstu krāj. izdošanai
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Latg. kult. veic. b-bai «Jauna Straume» —

grāmatu izdošanai — 2000 1500 — — —

lekcijām un kursiem — — — 4000 — —

grāmatu izdošanai — — — 1000 — —

lekcijām un kursiem — — — — 4000 5000

Latg. Itv. skolu jn. svētku rīc. kom. —

svētku sarīkošanai — — — — — 2000

Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bai «Saule»

— rokdarbu skolai, bibl., lasītavai .
2000 — — — — —

kult. mērķiem 8000 _____

nama un iekārtas iegādāšanai
....

— 4000 — — — —

kursiem — 1900 1000 500 — —

kursiem, lekcijām _ _
_

4500 6000 6000

telpu paplašināšanai —
— — — — 1650

Latg. lauks, vidusskolai Malnavā
....

— — — — 650 500

Latg. skolot, centrb. — Skrindas fondam
.

600 — — — — —

žurnāla izdošanai 1000 — — — — —

ārz. komandējumiem — 2000 — —
—

—

kursiem — 2000 1500 —
— —

žurn. izdošanai — — 600 — — —

bibliotēkai — —
400

— — —

skolotāju kursiem — — — 800 2500 1000

Latg. stud. pulc. «Izglītība» — žurn. «Reits»

izdošanai 500 500 — — —
—

Latg. tautas konservat. Daugavpilī
....

— 6000 3000 — — —

...
— — 5000 5000 5000 5000

Latgales teātrim Rēzeknē 5000 — — — — —

Latg. b. «Kultūra» — augstsk. un vidussk.

audz. pabalstiem., Latg. b-bu un

org. pab., grāmatu izdošanai
. . .

12000 — — — — —

Kaudzīšu «Mērnieku laiki, izdoš. latg.

izloksnē1) . . (4000) — — — — —

Žurn. «Latvijas Saule» — izdošanai .... — —
2500 — — —

par 50 komplektiem — — — —
1000 —

Latv. Lauks, centrb-bai — bibliotēkai .
. .

200 — — — — —

lauks, filmu izgatavošanai — — — 1000 1000 390

arāju sacīkšu godalgām — — — — — 1000

Latv. Lauks. darb. b-bai — žurn. izdošanai .
— 1000 — — — —

rokas grām. izdoš — — — 2000 1000 —-

L. Lkstr. sav. — kult. mērķiem 1000 — — — — —

«Latvju Grāmata» — izdošanai — 1000 1000 — — —

—
1000 1500 — — —

Latv.-Lietav. vien, — leišu vai. kursiem .
.

900 — — — — —

kongresa sarīkošanai — — 1000
—

— —

») 20. XII. 1922. anulēts.
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leišu valodas kursiem
— — 1000 500 —

—

Grāmatiz-bai «Latv. Kultūra* — teiku vāks. — — 1000 — — —

Kalevalas izdošanai — — 1500 — — —

Sab. L. mākslas podniecība — darbnīcas

paplašināšanai 2000 — — — — —

Latv. telegr. aģ. «Leta> — grām. «Latvju
rakstniecība portrejās» izdošanai . .

— — — 2000 — —

t. p — — — 2000 —
—

Liepājas filharmonijai — — — — — 3500

Liepājas Jaunajam teātrim 13440 6500 12790 17000 17500 20250

Liepājas mākslas amatn. skolai
—

darb-

nīcu ierīkošanai — — — — 1000 —

Liepājas Operai 14000 20000 35000 30000 20000 30000

Liepājas tautas konservatorijai — 1000 2000 4500 5000 5000

Lietuvju kat. jn. b. «Šviesa» — analfab.

kursiem — 600 500 — 500 500

kursiem * — 1000 — — — —

Lietuvju jn. b. «Rūta» — dram. studijai
. .

— — — 500 — —

Limbažu teātrim pie Savies, b-bas
....

— — — — — 1500

Limitiskās filoz. b-bai — prof. Žakova rak-

stu izdošanai — — — — 1000 —

L. Literariskai b-bai — Mannhardta rok-

raksta izdošanai
— — — — — 1500

t. p —
— — — — 1500

Literātu b-bai — žurn. «Domas» izdošanai
.

— — 3000 — — —

— — 2000 — — —

Ludzas Ltg. kvb. — kult. mērķiem .... 500 —
-

— — —

kult. mērķiem 2000 — -
— — —

3000 — — — — —

mājas pirkšanai, muzeja ierīkošanai
. .

— 2000 — — — —

nama iekārtai — — 2000 — — —

grām. «Senējo Latgola» izdošanai ... — — 700 — — —

kult. mērķiem — — — 1000
— —

lekcijām, kursiem — — —
3000 4000 4000

L. Mākslas akadēmijai — stud. stip. . . . 2000 4000 4000 5000 5000 5000

L. Mākslas veic. b. — mākslas izstādēm ..
— —

1000
— — —

Fr. Mālberģa 100-g. jub. kom. — pieminekļa
celšanai —

1000
— — — —

Mīlgrāvja b. «Ziemeļblāzma» teātrim
. . .

1000
— —

1500 1000 1500

L. Minerālvielu pēt. b. — ģeoloģ. pētījumiem — 2000 — — — —

zinātniskai darbībai — — — 1000 2000 2000

L. Muz. veic. b. — mūzikas studijai ...
— — — 1000 — —

mūzikas stud. bērnu nod — — — 1500 — —
,

koncertiem provincē — — — 1500 — —

mūzikas studijai — — — — 1500 —
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stīgu kvartetam — —
— — 750 —

trūc. audzēkņiem —
— — — 2000 2000

Latu. Nac. jaunatnes savienībai — telpu

remontam, korim — 1000 — — — —

lekcijām, kursiem — — 2000 2000 1000 1000

Nacionālai operai — — — — — 100000

Nac. operas sekstetam — ārz. ceļojumam . — — 2000 — — —

L. Nac. skolot, sav. — paidag. rakstu izd,
.

— 2000 — — — —

«Taut. audz.» 111. d. izd — — — 1500 — —

„ IV. „ „
— — — — 1500 —

V. „ ,
— — — — — 1500

Neatkarīgo māksi, vienībai — bibliotēkai .
300 — — — — —

J. Rozentāla monogrāfijas izdoš.
. .

— — — 2000 — —

R. Pērles mon. izdošanai — — — — 1000 —

izstādei Kauņā — — — — 500 —

L. Neredzīgo sav-bai — rakstāmmašīnas un

muz. instr-tu iegādāšanai
....

— — — — 2000 —

Olava fondam — kult. mērķiem .....
2000 — — — — —

«Latv. nac. pagaidu padomes» vēstures

sarakstīšanai — 1000 — — — —

Olava rakstu izdošanai — — 1000 — — —

Latv. nac. pad. vēstures izdošanai
. .

— — —
2000

— —

V. Olava piem. kom. — Olava piemineklim — — — — 1000 —

Oratoru institūtam —
mācības līdzekļiem

.
— — — — 800 —

A. Ošiņam un P. Mantniekam

ģeogrāfijas atlasa izdošanai
....

2000 — — — — —

„ 11. d. ....
— — — — 1500 —

L. Pareizticīgo attur, b-bai — pretalk. kust.

veicināšanai — — — — 1000 —

Pārdaugavas mūzikas kursiem 1100 — — — — —

Pastēra jub. kom 500 — — — — —

Sab. «Perec klubs» — valodu kursiem
. .

— — — — 500 1000

Pieminekļu valdei — pilskalnu aprakstu un

plānu izdošanai — — 3000 — — —

t. p. 111. krāj. izdošanai — — —
— 3000 —

Poļu izglītības b-bai Latvijā — analfabētu

kursiem . .
— — —■

'
— 500 —

Poruka piem. svētku kom 500 — —
— — —

Poruka fonda kom —
— 1500 — — —

Praktisko zinību institūtam — —■ 1000 — — —

L. Pretalk. b-bai — pretalk. kust. veic.
. .

1000 — — — — —

kongresa tabeļu un diagramu izdošanai — 1500 — — —
—

literatūras izdošanai —
2000

— — — —

pretalk. kust. veicināšanai — — 5000 1000
—

—
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Priekuļu lauks, institūtam
—- skatuves un

zāles ierīkošanai 200
— — — —

—

L. Provinču teātru konfer. prezidijam —

teātru kontrolei — 288 1000
— — —

Raiņa klubam Rīgā — kult. vajadzībām . 2000 — — — — —

lektoru, režisoru algām — 1000 — — — —

lekcijām — — 600 — — —

L. Rakstnieku koop. — žurn. «Ritums» izd. 2000 — — — — —

2000 — — —

5000 — — — — —

5000 — — — — —

5000 2500 3000 — — —

, — —
2000

— — —

L. Rakstn. v. žurn. ardb. — bibliotēkai .
.

1000 — — — — —

ekskursijai uz Poliju 1200 — — — — —

preses jubilejas komitejai 2000 — — — — —

latvju preses 100-g. jub. izstādes kom. 2000
—

—
—

—
—

nel. rakstn. J. Ezeriņa ārstēs, izd. segš. — —
1000

— — —

grām. «Latvju prese 10 gados» izdoš. . — — — — — 1500

Ramkas mājt. skolai — muz. instr-tam
. .

— — — —
1000

—

T. Reitera korim
— ārzemju ceļojumam

.
— — —

10000
— 3080

Rīgas arķib. kūrijai —
stud. kat. garīdzn.

pabalstiem — 4000 4500 —- — —

Rīgas ltg. kult. veic. b-bai —
korim

..
. 2000 — — — — —

pamatskolai — 1000 — — — —

bērnu dārzam — 700 — — — —

bērnu dārzam, kursiem — —
1500

—
1000 500

Rīgas latviešu b-bai — Brīvzemnieka rakstu

izdošanai — — — — 1000 —

Der. grām. nod. konversac. vārdn. nob. 500 — — — — —

t. p 5000 — — — — —

grām. «Iz latv. skolu vēstures» izdoš.
.

— — 2000 — — 2000

Zinību komisijas bibliotēkai — —
1000

— — —

Rīgas Itv. skolot, b. — lekcijām, bibliotēkai — —
1000

— — —

Kriškana rakstu izd. s — — — 1000
— —

bibliotēkai — — — — — 1000

Rīgas vēst. v. sen. pēt. b-bai — «Livlāndi-

sches Urkundenbuch» izdošanai . .
— — — 2000 — —

«Akten v. Recesse» izdošanai
....

— —
— — 1000 2000

Rēveles arch. pētīšanai — — — — — 600

Rīgas simf. orķestrim —
koncertiem

...
— — — 6000 — 2000

nošu bibliotēkai — — — — 1500 —

J. Rozentāla mākslas salonam 2440 600 1200 -
600 750

— 300 — — — —
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Grāmatapg. «Rigna» — «Lettlandbūcherei»

izdošanai — — — — 2500 —

Rūjienas sabiedr. teātrim (agr. Rūjienas latv.

teātris v. Rūjienas Sav. b-bas teātris) — — — 3000 3000 1500

Saldus latv. teātrim — — — — 2250 1500

L. Sark. kr. žēlsird. mūsu s-bai — medic.

grām iegādāšanai 1 ) 1000 — — — — —

L. Sen. pēt. b. — Brastiņa savākto materiālu

iespiešanai 4000 — — — — —

• Broces L burtn. izd — — 3000 -- — —

II —
— — — 2000 —

111.
~ „

— — — — 2000 —

111.
„

— — — — — 3000

L .Siev. nac. ligai —
sekc. «Māte un Bērns»

— 1000 — — 2000 —

mākslas rūpn. sekcijai — — — — 1000 3000

L. Simf. orķestrim 2000 — — — — —

Žurn. «Skaidrība» (izdevu. «Albatross») ..
— — 2500 — — —

Skaņražu kopai — kompoziciju izd. ...
— — 6000 — — —

L. Skautu centr. org. — rokas grām. izd. .
— — — — — 1000

L. Skolot, sav-bai — ekskursijai 600 — — — — —

skolas liter. izdošanai 2000 — — — — —

vēstures diapoz. izgatav., paidag. liter.

izdošanai — 4000 — — — —

bibliotēkai, paidag. izstādēm ....
— — 3000 — — —

vēstures avotu izdošanai — — — 1500 — —

pārstāvja ārz. komandējumam ....
— — — 500 — —

10 g. darb. pārskata izdošanai .... — — — — — 1500

delegātu komand. uz Lokarno konf.
.

— — — — — 2500

vēstures pirmavotu izdošanai
....

— — — — — 2000

Skolu muzejam — diapozitīviem ....
— —

1000
—

1000
—

L. Sporta org. apv. — olimp. komitejai fiz.

audzināšanas veicināšanai 2000 — — — — —

olimpiādes sarīkošanai, komandējumiem — 2500 — — — —

sporta vajadzībām — 1500 — — — —

sportistu komand. uz Parīzi — — 5000 — — —

fiz. audz. v. sporta propag. svētkiem . — — 1000 — — —

sporta vajadzībām — — — 2650 — 3500

L. Strādn. kop. ardb.
—

kursiem
....

— — 1000 — — —

L. Strādn. pretalk. b. «Apziņa — pretalkoh.
kust. veicināšanai — — — 1000 1500 —

B-bai «Strādn. Sports v. Sargs» (agr. Strādn.

sporta sav.) — bibl., lasītavai
...

— 1000 — — — —

J) 1. XI. 27. atjauts arz. komandējumam, propagandai un bibliotēkai
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sporta laukumam un nod. pabalstam
.

— — 1450 — — —

komandējumam uz Frankfurti ... — — —
2650 — —

sporta vajadzībām — — — — — 5500

Strādnieku teātrim — — — — — 8000

nama remontam — — —
— — 5000

Strādnieku vidusskolai — — — — — 3000

Šacha kongresa org. kom — 1200 — — — —

L. šacha sav. — piedaloties šacha kongresā

Anglijā — — 500 — — —

Tautas augstskolai 2000 5500 1000 4000 3000 4500

Tautas universitātei 7000 8000 7000 6000 6000 4500

L. Tautas namu b-bai — tautas nama

iekārtai — — — — 4000 —

tautas namam liepājā — — — — -• 1500

Tautu sav. veic. b. — kult. mērķiem .. . 1000 1000 800 1000 1000 —

11. rakstu krājuma izdoš — — — — —
800

kult. mērķiem — — — — — 1000

L. Teātra b. — bibliotēkai, muzejam ...
— 1000 — — — —

teātra muzejam — — —
1000 1500 2000

Techn. skolu skolot, b-bai — komand. uz

Vācijas fabrikām — — — — — 500

B-bai «Tora vderech crec» — kursiem .
.

— — — — — 500

Torņakalna tautas teātrim — — — 1500 — —

_
— — — 2000 —

— — — — 600 1000

Fr. Trasuna piem. fondam —
Fr. Trasuna

rakstu izdošanai — — — — — 3000

L. Tuberkulozes apkarošanas b-bai —

tuberkulozes apkarošanai — — 2000 — — —

— — 1200 1000 3000 —

Veselības ned. rīc. kom — — — — 3000 —

L. Ugunsdzēs. b-bu v. org. apvien. —

vēsturiskas grām. izdošanai — — — — 1000 —

tabeļu un māc. līdzekļu iegādāšanai . — — — — 300 —

Izdevn. «Vaiņags» (A. Mežsētam) — Don-

Kichota izdoš. 4000 — — —
— —

t. p 2000 —
— — — —

Kr. Valdemāra b.
— kopotu rakstu izdoš.

.
—

— — 4000 — —

Kr. Valdemāra svētku kom.1) — —
— (1000) —

—

Kr. Valdemāra kuģu vad. un mech. skolai —

Kuģniecības gada grām. I. d. izdoš. — — — 1000 — —

tp. 11. d — — — — 800 —

t. p. 111. d. . .
— — — — - 600

J ) 30. I. 1928. anulēts.
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Vācu kopīga darba s-bai — pretalk. kust.

veicināšanai — — 1200 — 500 —

Vācu teātrim 2000
— 4000 1500 1500 1700

Vācu sieviešu s-bai — bibliotēkai
....

— — — — — 500

Valkas teātrim — — —
— — 500

Valmieras latv. teātrim — 3500 4020 5000 4750 3000

Valmieras mūzikas skolai 2100 — 1000 2000 2000 2000

Valsts archivam —
Bermonta arehiva dok.

norakstu iegūšanai — — — —
1000

—

latv. vēstures dokumenta izdošanai
.

.■— — — — 1500 —

Viļņas arehiva dok. krājuma iegūšanai l ) — — — — 2400 —

Valsts bibliotēkai
—

alfab. autoru rādītājam 2000 — — — — —

Langija vārdn. nofotografēšanai
...

— 800 — — — —

V. Caunes autoru tabeļu izdošanai
. .

— — — —
300

—

Manuskr. «Latv. zinātne un literatūra

1763—1856» iegūšanai — 1200 — — — —

t. p. iespiešanai . — — 1500 — — —

t. p. papildu pabalsts — — — 2000 — —

Manuskr. «Latv. zinātne un literatūra

1856—75» iegūšanai — — 1500 — — —

Manuskr. «Latv. zinātne un literatūra

1876—85» iegūšanai — — — 2400 — —

t. p. iespiešanai — — — — 5000 —

Manuskr. «Latv. zinātne un literatūra

1885—95» iegūšanai — — — — — 2000

Kr. Valdemāra manuskr. iegūšanai . .
— — — 600

— —

(legūtie bibliogr. manuskr. un izdevumi skaitās Kf. īpašums.)

Valsts vēsturiskam muzejam — latv. senākās

kult. mantu pirkšanai — 3000 — —
1000 2000

t. p — — — — 1000 —

Valsts papīru spiest. — par Latvju Rakstiem — — — —
4000 3906

Akc. Sab. Valters & Rapa — par Latvju
Dainām

"

22500 750 — — 6000 —

par prof. P. Šmita pasakām ....
— — — 5000 —

—

par J. Dombrovska grām. «Latvju

Māksla»2) — — — 3000 — —

L. Veco strēlnieku b. — vēstures materiālu

vākšanai — — —
— 1000 —

vēst. mater. izdošanai — — — — — 1500

Centr. Ltv. Vecticībn. kom. — grām. izdoš. — — 1500 — — —

Ventspils latv. teātrim (agr. Ventspils teātra

sab-bas teatrs) 4940 5232 5380 5100 3750 4000

J) 1. XI. 1927. anulēts un piespriests B. Brežgo.
2) Atlikums Ls 7,50. 30. I. 1928. anulēts.
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Veselības dep-tam — leprozoriju orķestriem
un kinoaparatu iegādāšanai

....
—

— 1000 — — —

L. Vēstures pēt. b. — muzejam — — — —
1000

—

rakstu krājuma izdošanai — —
— — —

1000

muzejam — — — — — 1000

1905. g. revoluc. materiālu izdošanai .
— — — — — 2000

bij. Krievijas polic. dep-ta archivu

materiālu iegūšanai — — — — — 1000

L. Vidusskolu skolot, b-bai — ārz. komand. 2000 — — — — —

ārzemju komandējumiem 1000 — — — — —

pārstāvja ārz. kom
— — — 400 — —

delegātam uz kongresu Londonā ...
— — — — 660 —

bibliotēkai, kursiem
— — — — 500 —

delegātam uz kongresu Bukarestā
.
. — — — — — 500

paidag. liter. izdošanai — — — — —
1000

E. Vīgnera fonoloģijas institūtam
....

1000 1500 1000
—

1500 1500

skolot, ziemas kursiem — — —
—

1000 —

B. Vīgneres ritmikas skolai
— —

1000
— — 500

M. Vīgner-Grinbergas dzied, stud — — — — 1000 500

Viru dubultkvartetam«Latvija»—koncertiem — — — — 400 —

J. Zālīša fonda valdei —J. Zālīša biogr. izd. — — — 600 — —

Žurnāla «Zīdūnis» izdošanai 1000 — — — — —

500 500 — — — —

L. Žīdu skolu centr. org. — paidag. kursiem
—

1000
—

1000
—

1000

Izglītības ministrijai:

Pamatskolām pab. mācības līdzekļu

iegādāšanai un trūc. skolēniem
. . 10000 — — — — —

— 60000 —
— — —

— — 80000 —

_ _ _ 70000 — —

— — — — 50000 —

_____56000

Bērnu namam Rīgā 6200 — — — — —

Ozolu-Bruknas pmtsk — 900 — — — —

Panemunes-Brunavas pmtsk. — bibliot. 300 — — — — —

Remtes-Smuku pmtsk. — nama būvei
.

— 200 — — — —

Rīgas kurlmēmo skolai — trūc. skolēn. 100
— — — — —

500 — — — — —

Salaspils pmtsk. — skolas bibliotēkai
.

100 — —
— — —

Saunagas un Vaidēs Līviem
—

sk. rem. — 400
— — — —

Seces pmtsk. —
bibliot. un māc. līdz.

.
100 — —

— — —

Svitenes pmtsk. — kinoap. iegādāš. . .
— — 500 —

— —

Ukru pag. 11. p. pmtsk. — burvju lukt.

un mikroskopa iegādāšanai ....
— — 500 — —

—
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Žvārdes pmtsk. — bibliot. un māc. līdz. 200 — — — — —

Vidus- un arodskolām — pab.

mācības līdz. iegādās, un trūc. skol. — 10000 — — — —

_ _ 5000 — — —

— — — — 20000 —

_ — — — — 24000

Aglunas realģimn. — trūc. skolniekiem — — 600 — — —

muz. instr-tiem un skatuvei ...
— — — — 800 —

M. Beker neoģim. Rīgā — trūc. skoln. — 1000 — — —
—

Centr. paidagog. institūtam Jelgavā —

paidag. sportam — — — 200 — —

Cēsu vidussk. paid. klasei — paidag.

sportam — — —
200

— —

Daugavpils baltkr. vidussk. — 5 gad.

jub. sarīkos — — — —
— 200

Daugavpils skolot, institūtam
— paidag.

sportam , — — — 400 — —

N. Draudziņas neoģimn. Rīgā — trūc.

skolniekiem — 1000 — —
— —

Fiziskās izglit. institūtam — bibliotēkai — 1000 — — — —

piederumu iegādāšanai — 600 — — — —

Franču licejam — māc. līdz. v. trūc. skol. — — — — 1000 —

Jēkabpils vidusskolai — muz. inst-ticm,

lekcijām un sporta lauk. ierīkoš. . —
1000

— — — —

Jēkabpils vidussk. senatnes pētiš. pulc. 400 — — — — —

Jelgavas skolot, institūtam — paid.

sportam — — — 700 — —

A. Klaustiņa vidussk. Rīgā — trūcīgu

skolēnu pabalstam — 1000 — — — —

M. Miller vidussk. Rīgā — trūc. skolēnu

pabalstam — 1000 —

Rēzeknes skolot, institūtam — paidagog.

sportam — — — 200 — —

Rīgas skolot, institut. — muz. instr-tiem — 1600 — -— — —

paidag. sportam — — — 400 — —

Subates vidussk. — trūc. skoln — — 250 — '— —

Valmieras vidussk. — vingroš. un sporta

laukumam — — 200 — — —

Latv. skoln. Turkuenas licejā Francijā 6500 — — — — —

3 Turkuenas liceja absolventiem1 ) ... — — (300) — — —

Paidagogu ārzemju eksk-jai
....

300 — — — — —

Skolot, dienas sarīk 1000 1500 — — — —

Skolot, kursiem — 2000 — — — —

*) 22. 111. 1926. anulēts.
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lekcijām un izst. skolot, nedēlā .... — — 2000 — — —

Pab. sevišķi apdāvinātiem skolniekiem 2000
— — — — —

Mākslas spējām apdāv. skolēnu pabalst. — 300 — — — —

Sabiedrisku darbin. pabalst. (A. Orem,

N. Rancānam, V. Komisāram, Plu-

donim, sk. 111. nod.) — 2000 -

A. Bīlenštcina manuskr. iegūšanai
.

.
1000 — — — — —

A. Kalniņa t. dziesmu izdošanai1 ) ... — 2000 — — — —

Barrē latv. vai. māc. izdoš. franču vai.
— — —

—
—

1000

Pārskata par izgl. stāvokli Latvijā tul-

košanai un izdošanai — — — — — 650

Kalevipoeg tulkojuma izdošanai
...

— — — — — 1500

Skolu dep-tam techn. grām. izdošanai . — — — — — 2000

leteicamo grāmatu katalogam
....

— — — — — 600

Stereoskopa attēlu pagatavošanai . .
—

1000
— — — —

Kinouzņēmumiem — — — — 1000 3310

Skolēnu sacīkšu sarīkošanai
.... — — —

1000
—

—

Fiz. audz. inspekcijai paidagog. sporta

vajadzībām — — — — — 1000

Prof. Feiringa dzied, kursiem ....
— — — —

3500
—

Mākslas izstādes sarīkoš. Stokholmā .
— — — — — 2000

Latvijas Universitātei:

L. U. studējošo stipendijām ....35000 — — — — —

— 46000 60000 — — —

— — 4000 — —
—

_ _ _
70000

— —

— — — —
70000 —

— — —
— — 70000

Latgales studējošo stipendijām
....

— 10000 12000 18000 25000 25000

L. U. rakstu izdošanai .
6000 — 3000 — 10000 —

(N. Maltam) Botāniskā dārza rakstu

izdošanai — — — —
3500 4000

botāniskiem pētījumiem (N. Maltam) —
1000 1000 1000 1000 1000

mākslas kabineta ierīkošanai
....

1000 —
— — — —

kulturālām vajadzībām ......5000 — —• —
— —

centrālai bibliotēkai 3600 — — — — —

Arch. fakult. latv. būvn. materiālu izd. 2000 2000 —
— —

—

Filoloģijas un filoz. fakult. fonografisku

plākšņu izgatavošanai — 2400 — — — —

Filoloģijas un filoz. fak. Langija vārd-

nīcas izdošanai — — 2000 — — —

rotatora iegādāšanai studentu vajadz. .. — — — — 1000 —

*) Atlikums Ls 61,85 50. I. 1928. anulēts.
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Botānikas laboratorijai mikroskopa

iegādāšanai — — — —
1980 —

Fiziskai laboratorijai instrumentu iegād. — — — — 800 —

Hidrobioloģijas stacijai jūras pētīšanai — — — — — 1000

Medicinas fakultātes anatomikumam . — — — — —
1000

Ģeograf, institūtam (doc. R. Putniņam)

ģeogrāfijas pētījumiem — —
1000 1000 1000 1000

L. U. akad. sp. b. — vingroš. zāles ierīkoš. — 500 — — — —

vingrošanas piederumiem — — 400 — — —

vingr. un sporta pied. u.vingr apmācībai — — — 400 — —

L. U. Dabaszin. stud. b.
— bioloģisku prepa-

rātu pagatavošanai 800 — — — — —

darbu turpināšanai — 1500 — — — —

Filol. un filoz. stud. b. — bibliotēkai ... — 500 — — — —

L. U. īnž. zin. stud. pulciņam — bibliotēkai — — 500 — — —

L. U. Ķim. fak. stud. b. — bibliotēkai
...

— — 500 — 500 500

L. U. Lauks. fak. stud. b. — bibliotēkai
.

— — — — — 500

L. U. Matem. zin. stud. pulc. — — — — — 500

L. U. Stud.-mechan. sao. — bibliotēkai
. .

— 1000 — — — —

L. U. Medicinas fak. stud. sao. — lekc. izdoš. 600 — — — — —

Mežkopju b. «Šalkone* — bibliotēkai
...

— — — — — 500

L. U. Stud. dzied. b. «Dziesmu vara* —

muz. instr-tam — — — — — 1000

L. V. Stud. padomei — lekc .izdoš., bibliot. 1500 — — — — —

māc. līdz. apgādās.
.

4000
— — — — —

grāmatu izdošanai 2000 — — —
—

—

māc. līdz. apgādāš — 4000 —
— — —

delegātiem uz Balt. valstu stud. konfer. — 400 — — — .—

stud. nama fondam — 2000
— — — —

grāmatu izdošanai — 2000 — — — —

— 5000 2000 — — —

trūc. stud. pusdienām — — 4000 — 1000 —

stud. nama fondam — — 7000 — — —

sportistu komand. uz Helsinku olimp. . — — — 600 — —

Prof. Berga «Lopu ēdināšanas pamat-
mācība» izdošanai — —• — — 1500 —

doc. Ausēja «Finanču matemat.» izdoš.
— — — — 1000 —

Kf. pasākumiem:
Tautas bibliotēkām — I. sērijai ....209180 — — — — —

II — 100000 — — — —

111.
,

— — 35000 —
—

—

IV.
,

— — — 100000 — —

V.
,

— — — — 75000 —

VI. ,
— — — — — 52300

Vidus- un arodskolu bibliotēkām — — 10000 10000 15000 20000
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Pamatskolu bibliotēkām — 82100 80000 50000 40000 40000

Žurnālu abonēšanai tautas un skolu bibliot. — — — 50000 — —

— — — — 77700 —

— — — — — 57000

Prof. Bohma latvju pasaku tulk. iegūšanai — — 1400 — — —

Dr. jur. A. Bulmerincq'a grāmatas «Vier

Būcher der Landvogtei» I. d. izdoš. 2800 — — — — —

11. „ „
— — 6000

— — —

111.
„ „

») — — — (5000) — 5944

Mūlenbacha latviešu valodas vārdnīcas

manuskripta iegūšanai 500 — — — — —

iegūšanai un papildināšanai ....
10000 — — — — —

papildināšanai 1500
— — — — —

1440 ______

izdošanai 2000
— — — — —

4000 — — — — —

rediģēšanai un papildināšanai
....

2000 — —

—. — —

izdošanai — 6000 — — — —

rediģēšanai — 2000 — — — —

papildināšanai — — 7000 — — —

izdošanai un rediģēšanai — —
10000

— — —

rediģēšanai — — —
3000

— —

izdošanai — — — 16000 — —

— — — — 15400 —

rediģēšanai — — — — 3600 —

— — — — — 3600

izdošanai — — — — — 15400

Dr. M. Treymaņa memuāru iegūšanai ... — — — — — 1000

Zviedrijas archivu pētīš. (prof. A. Tentelim) — — — — — 3000

Vatikāna arehiva pēt. (prof. L. Arbuzovam) — — — — 4000 4000

Kultūras fonda kanclejas v. kontr. izdevumi 2340 5100 9000 10000 14000 14000

III. Pabalsti personām,

zinātniekiem, rakstniekiem un žurnālistiem, māksliniekiem, paida-

gogiem, lauksaimniekiem, strādniekiem v. c. darbiniekiem.

kam un kādai vajadzībai pabalsts piespriests. Kādā budžeta gadā (latos).

20/23. 28/24. 24/26. 25/20. 26/27. 27/28.

Ābelei, A., Dr. phil. studijām 400 _____

pab., uzņemoties latv.

vai. lekturu Prāgā 1000 — — —
— —

ārz. komandējumiem — 1000 — — — 400

*) 30. I. 1928. 1. piespriedums anulēts.



20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Ābelēm, A., komp. prēmija — — 1000 —
—

—

Ābelēm, X., priv. doc. ārz. komandējumiem 600 200 — — —
—

Ābelei, P. lekcijām cietumos — — — — 300 —

„
-

_____ 500 _

Āboliņam, E., doc. ārz. komandējumam — — 1000 — — —

Āboliņam, J., asist. ārz. komandējumam — — — 1500 — —

Āboliņam, L., priv. doc. ārz. komandējumiem — 500 600 — — —

Adamovičam, Fr. Latvijas dabas skatu

uzņemšanai —
1000

— — — —

jubilejas balva — —
— — — 600

Adamovičam, L., doc. ārz. komandējumam — — 1300 — — —

Akmentiņai, D., aktr. jubilejas balva — — 1000 — — —

Akmentiņam, R., doc. ārz. komandējumam — 600 — — — —

Akurateram, J., rakstn. balva 1000 — —
— — —

prēmija _____ 600

Alksnim, J., prof. ārz. komandējumam — — 1000 — —
—

Allunanam, R. N. Allunana grām.

«Kompozic. mācība

vēstulēs» tulkoš.

latv. valodā — — — — 300 —

Alpam, D., laukstr. ārz. ekskursijai — — — — — 250

Amtmanim-Briedītim,

akt. ārz. komandējumam — — 950 — — —

Ančupunam, ]~ lauk-

saimn. ārz. ceļojumam — — — — — 500

Andersonei, Z., aktr. ārz. stipendija — — — — 875 —

Annusam, A., glezn. ārz. stipendija — —
— — —

900

Apiņam, X., Dr. izdod. grām. tabeļu

un līkņu zīmējum. — --■ — — 200
—

Apsīšu Jēkabam Andersena pasaku
tulk. izdošanai — — 2000 — 2000 —

Arbuzovam, L., prof. Livonijas Indriķa

kron. zinātn. izd. — 1000
— — — —

ārz. komandējum. 1 ) — 700 —
— — —

prēmija — — 500 — — —

Arnītim, A., vijoln. ārz. stipendija — — — — 1000 —

Āronam, M., redakt. ant. «Bāka» nobeigš. 160 — — — — —

t. p. izdošanai 3000 — — — — —

latv. liter. b-bas

materiālu izd. — — — — 1500 —

Asarām, H., redakt. ārz. stipendija — — 750 — — —

Asarām, J., priv. doc. ārz. stipendija — — — — 1200 —

Aspazijai, rakstn. prēmija — —
— — — 600

*) 17. XI. 26. Ls 15 — atmaksāti.
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Ašmanei, A., paid. ārz. stipendija 1500 — — — — —

Ausējam, L., doc. ārz. stipendija — — —
700

— —

Austriņam, A. rakstn. ārz. stipendija — — — 750 — —

jubilejas balva
—

— — 500 — —

prēmija — — — 1000 — —

Auškapam, J., doc. ārz. stipendija — — — —
1200

—

Avotiņam, X., glezn. stipendija — —
1000

— — —

Bakmanim, G., prof. komand. uz kongr.

Francijā 300 — — — —
—

antropoloģ. pētīj. — — 1000 — — —

Balodim, A., inž. ārz. stipendija 1500 — — — — —

Balodim, Fr., prof. ārz. stipendija — — — — 1200 —

Balodim, X., prof. grām. «Statistika»

izd. latv. vai. 1000 — — —
— —

ārz. stipendija — 500 1000 — — —

Balodim-Rieteklim,

rakstn. jubilejas balva — — 300 — — —

Baltābolei, P., aktr. ārz. stipendija — 800 — — — —

Baltgailim, X., glezn. stipendija — — 1000 — — —

Bandrevičam, A., public. pabalsts 200 — — — — —

Bangai, T., aktr. ārz. stipendija 1000 — — — —
—

Bāram, A., asist. ārz. stipendija — — 600 — — —

Bārdai, P., rakstn. Fr. Bārdas vēstuļu

izdošanai — — — — 1500 —

Baueram, A., Dr. phil. Rēveles pils. arehiva

pētīšanai — — — — 1000 —

Baumanim, G., asist. ārz. stipendija — — — 800 — —

Baumanim, M., tēln. ārz. stipendija — — 400 — — —

Bebrim, ]~ paidag. ārz. komandējumam 500
— — — — —

jubilejas balva — —
— — 600 —

Bebris, A., Dr. darba Iss normai.

histol. kurss» izd. — — — — — 2000

t. p. papildu pab. — — — — — 1000

Beļcooai-Sutai, A. glezn. ārz. stipendija — —
— 1000 — —

Bencingeram, ]~ prof. ārz. stipendija —
— 1300 — — —

Bendrupam, P., kurl-

mēmo skolot. komand. uz. kongr.

Vācijā ______ 400

Bērentam, P., māc. vēsturisk. darbam — — — — 450 —

Bergai, A., agron. ārz. stipendija — — — — — 1000

Bergam, ]~ prof. ārz. komandējumam — 1500 — — — —

prēmija — — — 1500 — —

Bergam, 0., skolot. S. Ilesena gram. Pai-

dagog. pamati» tul-

koj. izdošanai —
— — — — 1500
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20/23 . 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Bergkindei, Z., operdz. ārz. stipendija —
— 1000 — — —

Bergmanei, A. pabalsts — — 500 — — —

Bērniekam, A., iēln. darba rīku iegādās. 700 — — — — —

ārzemju stipendija — — — — — 400

Bērziņam, Alb., vijoln. ārzemju stipendija — — — 800 — —

Bērziņam, Aleks. lauk-

saimn. ārzemju ceļojumam — — — — — 500

Bērziņam, ]~ jaun-

saimn. ārzemju ceļojumam — — — — — 250

Bērziņam, J., skolot. ārzemju stipendija — — — — 300 —

Bērziņam, L., priv. doc. ārz. komandējumam 1500 — — —
— —

1500 — — — —
—

jubilejas balva — — — — — — 600

Bērziņam, Rob., rakstn. rakstn. Lercha Puš-

kaiša monogrāfijas
izdošanai —

— — — —
2000

Bērziņam, Rud., oper-

dzied. ārzemju stipendija — 500 — — — —

Bērzkalnei, A., cand.

phil. ārzemju stipendija 100 — —
— — —

folkloras materiālu

vākšanai — 1000 — — — —

ārzemju stipendija — — — — — 800

Bieziņam, A., Dr. ārzemju stipendija — — — 1000 — —

Biļķenam, A., grām. «Praktiski

darbi anorg. ķī-

mijā» izdošanai — — — — — 1500

Bilmanei, M., skolot. ārz. komandējumam — — 800 — — —

Bīmanim, M., prof. ārz. komandējumam — — 1500 — — —

Bīnem, ]~ glezn. ārz. stipendija — — — — —
900

Birkertam, P
.

brachioloģismu vāk-

šanai un izd. — 1000 — —
— —

tautas tradic. vākš. — — —
— — 1000

Blankām, E., žurn. ārz. stipendija — — — — — 667

Blauam, P., dzejn. jubilejas balva
— — — — 600 —

Blesem, E., doc. ārz. komandējumam — 1000 — — — —

darba izdoš. par ve-

cāk, latv. personu

vārd. v. uzvārd.
— — — — — 1500

Bokalderam, J., doc. ārz. stipendija 1500 — — — — —

Brechmanei, A., aktr. ārz. stipendija —
— —

— — 600

Brechman-štengelei, A.,

operdzied. ārz. stipendija —
1500

— — — —

Breikšam, E., jūrskolas
skolot. ārz. komandējumam — — — 800 — —



20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Breikšei, K. saimniec. kursiem
— — — —

500
—

Brencēnam, E., glezn. ārz. stipendija — — 1000 — — —

Brencēnam, X., skolot, ārz. komandējumam 1200
— — — — —

Brencēnam, V., doc. ārz. komandējumam — 800 — — — —

Brežgo, B. Latgal. arch. pētīš. — — — — 600 —

poļu archīvu pētīš. — — — — — 2400

Briedim, A., skolot. ārz. komandējumam — 500 — — — —

Briedim, P., lauksaimn. ārz. ceļojumam — — — — — 500

Brigaderei, A., rakstn. jubilejas balva 1000
— — — — —

prēmija — — — — 1000 —

Brīoniekam, X., akt. jubilejas balva
—

— 600
— — —

Brokam, ]~ skolot. ārz. komandējumam 600 — — — — —

Brokam, S. teoloģ. stud. ārzem. 1500 — — — — —

Bruiningkam, H., Dr. grām. Livlāndische

Giiterurkunden»

nobeigšanai — 1000 — — — —

t. p. 111. sēj. sagat. — — 1500 — — —

Būcenei, L., asist. studijām Amerikā 800 — — — — —

Buchholcam, A., prof. ārz. komandējumam — 1300 — — — —

Budulim, H., prof. prēmija — — 500 — — —

BukoDskim, V., doc. ārz. stipendija _____ 800

Bulmcrincq'am, A., Dr.

jur. par manuskr. «Vier

Biichcr der Land-

vogtei» I. d. 800 — — — — —

t. p. par īf. d. — 1500 — — — —

t. p. par 111. d. — —
—

2000
— —

Bungšam, K. lauksaimnieku cksk.

vadībai
— — — — — 250

Cālītim, E., rakstn. jubilejas balva —
— 600 — —

Caunem, V., bibl. ārz. komandējumam — —
— — 400

Cekulam, V., skolot. ārz. komandējumam — 600
— —

Celmam, T., Dr. phil. ārz. stipendija 600 — — —

1000 500 — —

_ _

Celmiņam, M. tautas dziesmu un

teiku krāšanai — 500 —

Ceriņam, J., laukstr. ārz. ekskursijai —

— — 250

Cielavām, ]~ glezn. ārz. stipendija — —
— 1000

Cirim, A., skolot. ārz. komandējumam 200 — — — _ _

Cīrulim, Aleks. glezn. ārz. stipendija — 1000 —

Cīrulim, Ansim, glezn. ārzemju stipendija — — — 1000

prēmija — — — 750 — —

Cīrulim, E. grām. «Agrārā ie-

kārta» turpināš. — 400 — —

Čudem ,R., jaunsaimn. ārz. ceļojumam —
— — 500
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Dabaram, L, jaunsaimn. ārz. ceļojumam — — — — — 500

Dālem, P., doc. ārz. komandējumam 600 — — — — —

t. p. papild. pab. 400 — — — — —

pabalsts — — — — 1000 —

Dambergam, V., rakstn. ārz. stipendija — — — 750 — —

Dambškalnam, J., lauks. ārz. ceļojumam _____ 500

Dārziņai, M. E. Dārziņa kompoz.

izdošanai — — —
1000

— —

E. Dārziņa monograf. — — — 2000
— —

E. Dārziņa dziesmu

izdošanai — — — — 1000 —

Daugem, A., doc. ārz. komandējumam — — 1500 — —
—

Deglavam, A., rakstn. pabalsts 1000
— — — — —

Deglavam, M., skolot. ārz. komandējumam 600 — — — — _

Dēliem, P., doc. grām. «Rūgšanas

technoloģ.» izdoš.
— — —

2000
— —

Dīlam, E., priv. doc. ārz. komandējumam — — —
800

— —

Chrest. un grieķu-
latv. vārdn. izdoš. — — —

— 2000 —

Dižam, 8., rakstn. pabalsts — 200
— — — _

Dišleram, E., doc. ārz. komandējumam — — — 1200
— —

Dombrovskim, J. ārz. komandējumam 300 — _ _ _ _

diapozitivu izgatav.

lekcijām par latv.

mākslu 200 — — — — —

diapozitiv. un lekc. — 300 — — — —

latv. mākslas vēst.

'
*

pētīšanai — — — — — 500

Drapčei, N., glezn. ārz. stipendija —
800

— — — —

Dravniekam, J. vārdnīcas nobeigš. — 600 — — — —

angļu-latv. vārdnīc.

pabeigšanai — — 600 — — —

liter. darbu turpin. — — — 500 — —

Dreibergam, J., skolot, jubilejas balva — 500 — — — —

Fdrstera grām. «Kā

man dzīvot» izd.
— — — — —

1000

Dreimanim, ]~ lauks. ārz. ceļojumam — — — — — 500

Drengeļam, A., lauks. ārz. ceļojumam — — — — — 500

Drillem, R., skolot. ārz. komandējumam 1000
— — — — —

komand. uz kongr. — — — — — 500

Ducmanim, K. darb. «Georgs Bran-

dess v. jaunā strā-

va māksi. krit. v.

filozofijā» izdoš. — — — — — 2000
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Ducmanim, V. darba «Hidraulika

v. hidrograf.» izd. — — — — 1000 —

Dzirnem, E„ inž. darba «Rokas grām.

tekstilrūpniecībā»
3 daļu izdošanai — — — — 1000 —

Dzirnem, ]~ prof. grām. «Praktiska ār-

sta ķirurģija» izd. — — — — — 2000

Ebertam, M., prof. archeoloģ. izrakum.
— 2000 — — — —

archeoloģ. pētījum. — — 2000 —
— —

Eglēm, R., rakstn. prēmija — — — — — 1000

Eglītim, V., rakstn. jubilejas balva — — 800 — — —

ārz. stipendija — — — — — 66?

Einhaueram, E., laukstr. ārz. ekskursijai — — — — — 250

Ekardt-Skalbergai, E.,

rakstn. jubilejas balva
— —

— — — 600

Ekertam, V., Dr. grām. «Kurland un-

ter dem Einfluss

des Merkantilis-

mus» izdošanai — — — — 2000 —

Ēķim, J., rež. ārz. stipendija — — 950 — — —

Eldgastam, H., rakstn. ārz. stipendija — — 750 — —
—

Eliasam, Ģ., glezn. gleznu pārveš. no

ārzemēm 1500 — — — — —

prēmija — — 500 — — —

Eliasam, X., žurn. ārz. stipendija — — — — — 667

Endzelīnam, ]~ prof. izlokšņu pētīšanai — 1000 1000
— — —

prēmija — 3000 — — — —

vietu vārdu vārdn.

izdošanai — — 4000 — — —

latv. vai. pētīšanai — — — 1000 1000 1000

Ermanim, P., rakstn. prēmija _____ 1000
— —

Ersam, A., rakstn. tautas dz. meldiju

vākš. Latgalē —
400

— — — —

prēmija — 1000 — — — —

Ertnerei, F., skat. darb. ārz. stipendija — — 950 — — —

Ešei, M. ārz. stipendija — — — 500 — —

Etmanim, F., inž. ārz. komandējumam — — — 500 — —

Ezeriņam, ]~ rakstn. prēmija — 1000 — — — —

Fedderam, G., cand. jur. ārz. komandējumam —
2000

— — — —

Fedderam, G., Dr. ārz. komandējumam — — 1000 — — —

Feldmanim, E., akt. ārz. stipendija — — — 750 — —

Feldmanim, Fr., laukstr. ārz. ekskursijai — — — — — 250

Felsbergam, E., prof. ārz. komandējumam — — — 1000 — —

darba «Akropole un

Partenons» izdoš.
— — —

—
1500

—
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20/23. 23/24. 24/25. 25/26. 26/27. 27/28.

Felsbergam, E., prof. darba «Grieķu vāzu

gleznas» izdoš.
— — — 2000

prēmija — —
— — _ 500

Fērmanim, E., Dr. mcd. darba «Higiēna» izd.
— — —

— 800

Feuereizenam, A. bij. Rīgas bīskapu v.

virsbīskapu arch.

133 dokum. fotogr. —
— — — 650

Fišeram, V., prof. prēmija — — — 1000

Fluginam, ]~ skolot. ārz. komandējumam — — — — 2500

Freimanim, J., skolot. ārz. komandējumam — — 1000 — ,

Freinbergam, X., dra-

mat. ārz. komandējumam — — 950 —

Frey, L., lektr. doktora grāda iegūš. — 800 — —
— —

ārz. komandējumam — — 1000 — — —

Frēzem, 8., prof. ārz. komandējumam — — — 750 —
—

Fridricham, J., krievu tautas gara

mantu vākš. Latg. — — — — 600 —

Frostam, V., prof. ārz. komandējumam — — 1000 — — —

Gailītim, J., ģeologam studijām ārzemēs — — 1500 —
— —

Gailītim, X., dzied. '

studijām ārzemēs — — — 1100 700 —

Gailītim, P., agron. studijām ārzemēs — — —
— 1000 —

Galējam, J., asist. ārz. komandējumam 400 — — — — —

Galeniekam, P., asist. ārz. komandējumam — 240 — 600 — —

Garutei, L., kompon. ārz. stipendija — _ _ 1000 700 —

dziesmu izdošanai — — — —
— 600

Ģēģeram, V., laukstr. ārz. ekskursijai — — — — — 250

Ģēliņam, E., asist. zinātn. darbam 600 —
— — — —

Ģermānim, J., akt. ārz. stipendija 1500 — — — — —

Ģinteram, V., archeol. studijām ārzemēs — — — — 1000 —

Gobām, A., rakstn. pabalsts — — — 600 — —

Grāfam, A., operdzied. ārz. stipendija — — — 800 — —

Graubiņam, J., laukstr. ārz. ekskursijai — — — — — 250

Graubiņam, ]~ komp. «Skolēnu kori» 2.

krāj. izdošanai — — — 600 — —

prēmija — — — — — 500

Grāvītim, A. studijām ārzemēs 1500 — — — — —

1500 _____

komand. uz biblio-

tekāru kongr. Pa-

rīzē — 180 — — — —

Grestem, J., skolot. ārz. komandējumam 860 — — — — —

Grēviņam, V., rakstn. ārzemju stipendija — — 750 — — —

Grienfeldam, J., skolot, grām. «Kurlā un

pakurlā paidag.
dziedināš.» izdoš. — 400 — — — —
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Grienfeldam, J., skolot, kurlmēmo abēc. izd.
— — — 600

— —

Griķim, ]~ cand. jur. ārzemju stipendija — — — — — 950

Grimmai-Endzelīnei,

M., cand. phil. prof. J. Endzelīna

lekciju izdošanai — — — —
2000

—

Grīnam, Aleks., rakstn. ārzemju stipendija — — — —
— 666

Grīnbergai, M. lietišķ. māksi. darb. — — — — 1000 750

Grīnbergam, A., skolot, ārz. komandējumam 200 — — — — —

Grosvaldei, M. par A. Brigadcres

«Sprīdītis» tulk. — — — 600 — —

par R. Blaumaņa
«Indrāni» tulkoj.

angļu valodā — — — — 700 —

Grotam, J., rakstn. ārzemju stipendija — — — — 700 —

Gruzevskim, Ž., žurn. ārzemju stipendija — — — — — 667

Gruznam, P., rakstn. ārzemju stipendija — — — 875 — —

Gulbim, Fr., doc. prēmija — — 500 — — —

optikas kursa izd. — — — — — 1500

Gulbim, ]~ operdzied. studijām — — — — — 200

Gulbītim, J., agron. ārz. komandējumam — — — — 1000 —

Gūtmanim, M., asist. ārz. komandējumam — 400 — — — —

legrīvem, E., asist. ārz. komandējumam — — — 500 — —

lesmiņ-Michelsonei, L.,

aktr. pabalsts — — — — 300 —

leviņām, X., skolot. ārz. komandējumam 1600 — — —
— —

Jakobijam, E., prof. ārz. komandējumam — — 800 — — —

Jakobsonam, F., archeol. studijām ārzemēs — — 1000 — — —

Jūkobsonam, V., lauks, ārzemju ceļojumam — — — — — 500

Janekam, A., doc. ārzemju stipendija — — — — — 700

Jankooskim, A., dzied, studijām ārzemēs — — — — 700 —

Jansonam, E., priv. doc. ārzemju stipendija — — — 1200 — —

Jansonam, F., skolot. ārz. komandējumam 600 — — — —
—

Jansonam, ]~ skolot. ārz. komandējumam 200 — — — — —

studijām ārzemēs — — — — — 200

Jansonam, K. tautas gara mantu

krāšanai — 760 — — — —

Janševskim, Jēk.,
rakstn. jubilejas balva — — — 1000 — —

prēmija — — — 1000 — —

Jaudzemam, D., prof. ārzemju ceļojumam — — 1000 — —
—

Jaudzemam, St., skolot, ārz. komandējumam — — 1000 — — -

Jaunsudrabiņam, J.,
rakstn. jubilejas balva 1000

— — —
— —

ārzemju ceļojumam — 1500 —
— — —ļ
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Jēkabsonam, X., rakstn. jubilejas balva — 800 — — — —

ārzemju ceļojumam — — — — 700 —

Jonam, X., un

E. Ozolam Latvijas faunas pēt. — — — 500 —

Jungām, A., muz.

māksi. koncertiem provincē 400 — — —
—

—

Jurevičam, P., priv. doc. ārz. komandējumam 700 — — — — —

Jūrgenam, J., skolot. ārz. komandējumam — 980 — — — —

Jūrgēnam, R., priv. doc. ārz. komandējumam — — — 1200 — —

Jurjānu Andrejam,

komp. pabalsts 2100 — — — — —

latv. tautas muzik.

materiālu izdoš. 5800 — — — — —

Jurjānam ,J., muz.

māksi. jubilejas balva — — — — — 600

Jurjānam, P., muz.

māksi. jubilejas balva — — 1000 — — —

100 taut. dz. izdoš. — — 1500 — — —

Kaijai, īvandei, rakstn. pabalsts 1500
— — — — —

Kalniņai, Marijai, lauks, ārzemju stipendija — — — — — 800

Kalniņ-Ozoliņai, L.,

muz. māksi. mūzikas studijām 800 — — — — —

200 — — — — —

360 — — — — —

360 400 — — — —

Kalniņam, A., komp. atzinības balva 1000 — — — — —

kompoziciju izdoš. — 1500 — — — —

prēmija — — 1000 —
1000

—

Kalniņam, E., doc. ārz. komandējumam 1000 — — 400 — —

Kalniņam, J., komp. kompoziciju izdoš. — — — — — 400

Kalniņam, P., asist. zinātn. grāda iegūš. 1000 — — — — —

Kalniņam, P., Dr. komand. uz Prāgu — — — 1000
—

Kalniņam, R., akt. pabalsts 1000
— — — — —

jubilejas balva — — — — 600
—

Kalvanam, 0., lauks. ārzemju ceļojumam — — — — — 509

Kampem, P., doc. ārz. komandējumam — — — 1000 — —

Kangro, X., doc. ārz. komandējumam — — — 1300 — —

Kārkliņai, M., pianistei studijām ārzemēs
— — — — — 600

Kārkliņam, J., operdz. ārzemju stipendija — — 800 —
— —

Kārkliņam, J., rakstn. ārzemju stipendija — — 750 — — —

Kārkliņam, J., doc. Mūzikas vēst. izd. — — — 1000 — —

Kārkliņam, X., skolot, ārzemju stipendija — — — — 500 —

Karlsonei, A., priv. doc. doktor, grāda iegūš. — — 1000 — — —

disertac. icspieš. — — —
— 1000 —

Kasparsonam, X., Dr. ģeoloģijas pētīšanai — 1000 1000 1000 — —



201

20/23. 23/24. 24/26. 26/26. 26/27. 27/28.

Kaudzītēm, M. jubilejas balva — 1000 — — — —

Kauliņam, A., komp. kora dziesmu izd. — —
1200

— — —

Kaupiņam, H., rakstn ārzemju stipendija — — — 750 — —

Kazakam, M., prio doc. ārz. komandējumam — 600 — — — —

Ķešanam, A., priv. doc. ārz. komandējumam —
— — — 1200 —

Ķiķaukam, P., doc. ārz. komandējumam — 1500 — — — —

grieķu valod. māc.

izdošanai — — 2500 — — —

prēmija — — — — 1000 —

Kirchenšteinam, A., doc. darba «Mikrobiolo-

ģija» izdošanai 2000
—

— — — —

ārz. komandējumam — 800 — — — —

darba «Piensaimn.

bakterioloģija» izd. — — — — 1500 —

Kļaustiņam, G., doc. ārz. komandējumam — — — 1100 — —

Kfaustiņam, R., rakstn. ārz. komandējumam 500 — — — — —

jubilejas balva — —
600 — — —

ārzemju stipendija — — — 750 — —

Kļavām, ]~ akt. ārzemju stipendija — — — — 875 —

Klintei, A., aktr. ārzemju stipendija — — 950 — — —

Knorram, E., skolot. ārz. komandējumam 300 — — — — —

Komisāram, V., balet-

māksl. ārzemju stipendija1 ) 300
— — —

— —

Konrādam, V., agron. ārzemju stipendija — — — — —
40C

Kortanam, A., operdz. studijām —
— — — — 200

Kozul-Kažam, Fr., lauk-

saimn. ārzemju ceļojumam — — — — — 50C

Krastiņam, R., astron. zinātnisk. darbam — — 600 — — —

Kreicam, J., par rakstu «Par

piedēkli -ība» — —
— — — 300

Kreišmanim, P.
f agron. ārz. komandējumam 1000

— — — — —

Krenklis, L., dzied. ārzemju stipendija — — 500 — — —

Krieviņam, P., pian. ārzemju stipendija — 300 — — — —

Kroderam, A., rakstn. Latvijas atbrīvošan.

cīņu vēst. sarakst. — — 1000 — — —

Kroderam, R., rakstn. ārzemju stipendija — — 750 — — —

Krūmiņam, A., doc . ārz. komandējumam — 1000 — — — —

Krūmiņam, G., cand.

rer. merc.
ārz. komandējumam 1500 — — — —

—

Krūmiņam, X., asist. ārz. komandējumam — 1000 — — — —

Krūmiņam, X., operdz. studijām _____ 20C

Krūmiņam, V., lauks. ārzemju ceļojumam — — — — — 50C

Krūzam, X., rakstn. pabalsts 1000 — — 400 —

maksl.

1) Skat. Izgl. ministriju 11. grupā.
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Krūgeram-Krodznie-
kam, J., vēsturu. pabalsts 200

— — — — _

1000 —

Kugam, J., glezn. prēmija — — 500 750 — —

ārzemju stipendija — — — 1000 — —

Kūlām, P., skolot. ārz. komandējumam 600 — — —
— —

Kulitanam, P., doc. ārz. komandējumam 720 200 — — — —

Kūlmanim, I. grām. «Vadonis

franču vai.» izd.
— —

— — — 800

Kundziņam, X., prof. ārz. komandējumam 420 1000 — — — —

Kundziņam, L., prof. ārz. komandējumam — — —
— 1200 —

Kundziņam, P., doc. ārz. komandējumam — 1000 —
— — —

Kunstmanim, P., skolot, ārz. komandējumam — — — 400 — —

Kupcim, J., doc. ārz. komandējumam — — 900 — — —

Kvēpam, X., akt. ārzemju stipendija — — — — — 600

Kvēps-Jākobsonei, A.,

aktr. ārzemju stipendija — — — — — 400

Lācim, ]~ žurn. žurnālistikas stud.

Parīzē —
— — — 700 —

Lācim, T., akt. pabalsts — — 600 — — —

ārzemju stipendija — —
— — — 600

Laicenam, L., rakstn. par Kalevalas tulk. —
— — — — 500

Laimiņam, E., doc. ārz. komandējumam — — 300 — — —

Lambertam, K„ skolot, ārz. komandē jumam — 900 — —
— —

Lambertei, V., operdz. studijām Itālijā — — 1200 —
— —

Lamzem, A., doc. ārz. komandējumam — — — —
1200

—

Lapiņām, J., etnograf. seno latv. kultūras

mantu vākšanai 2000
— — — — —

Lapiņām, ]~ skolot. ārz. komandējumam 700
— — — — —

Neikena biogr. un

kop. rakstu sastā-

dīšanai — — — 1000 — —

Lapsem, A., lauks. ārzemju ceļojuma tu — — — — — 500

Laubertam, E., akt. ārz. komandējumam 1500
— — — —

Lautenbacham, ]~ prof. pabalsts 1000
— — — — —

latv. literatūras vē-

stures izdošanai — 2500 — — — —

Lazdiņam, X., akt. ārzemju stipendija — — —
— 875 —

Lebedinskim, N., prof. ārz. komandējumam — —
900

— — —

Leimanim, A., skolot. ārz. komandējumam 1000
— —

— — —

Leitendorfam, 0., stati-

stiķim ārz. komandējumam 500
— — — — —

Lejas-Krūmiņam, akt. jubilejas balva — — — — 600 —

Lejiņam, ]~ akt. ārzemju stipendija 600 — — — —
—-

Lejiņam, P., doc. ārz. komandējumam —
— — — 1300 —
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Lejiņam, T., asist. ārz. komandējumam — 1000 —
— — —

Lencei, Z., skolot. latv. valodas verbu

saraksta izdoš.
— — — — — 1000

Leppikam, A., doc. ārz. komandēj _a_ — — — 1300 — —

grām. «Lauksaimn.

mašinas» izdoš. — — — — 1000 —

Libertam, L., glezn. ārzemju stipendija — 1500 — — — —

prēmija — — 334
— — —

— — 500 — — 600

Licītei, P., muz. māksi, mūzikas studijām 300 — —
-

— — —

240 — — — — —

dziesmu izdošanai
— — 500 — — —

Liepiņai, M., asist. ārz. komandējumam — 400 — — — —

Sprangera «Jaunatn.

psicholoģ.» izd. — — — — —
2000

Liepiņai-Skulmei, M.,

glezn. ārzemju stipendija — — —
1000

— —

Liepiņām, J., glezn. ārzemju stipendija — — 1000 — — —

Liepiņām, R., skolot. ārz. komandējumam 200 — — 1100 — —

Ligotņu Jēkabam,
rakstn. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Lilijai Ērikai, aktr. ārzemju stipendija — — — 750 —
—

Lindemanim, E., doc. ārz. komandē jumam — 500 — — — —

grām. «Tauku un

eļļu technol.» izd.
— — — 1500 — —

Liniņai-Galenieks, M.,

asist. ārz. komandējumam — — — 400 — —

Liniņam, X., agron. ārz. komandējumam — — — — 1000 —

Loberam, A., prof. prēmija — — — — — 750

Lūkem, J., agron. ārzemju ceļojumam 1500 — — — — —

Lūkinam, J., skolot. ārz. komandējumam 500 — —
— — —

Lukstiņam, 0., agr. zirgkopības stud. 600 — — — —
—

Lustem, J„ lauks. ārzemju ceļojumam — — — — — 500

Mačam, E., akt. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Mačiņam, J., skolot. ārz. komandējumam — 500 — — — —

Maderniekam, J., glezn. prēmija — — — — 750 —

grām. «Ornaments»

11. d. izdošanai — — — — — 1500

Maizītim, ]~ doc. ārz. komandējumam 300
— — — — —

Maklakooai-Stupinai,
bērnu dārzam — 600 1000 — —

—

Maldonim, V., prof. ārz. komandējumam — — — 1500 — —

Maldutis, M., dzied. ārzemju stipendija — — 500 — —

Maltam, N., prof. ārz. komandē jumam 1500 — — — — —

Malvesani, A., doc. ārz. komandējumam — — — 1000 —

203
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Manžosam, G. literariskām stud.
— — — — 300 —

Markusam, R., asist. ārz. komandējumam — — — —
1000

—

Markoartam, H., glezn. ārzemju stipendija — — —
750

— —

Māsenam, J., rakstn. pabalsts 500 — — — — —

par Iliades tulk. — 400 — — — —

Mauram, R., tēln. tēlu formu izgatav. —
1000 —

— — —

Mazuram, X., Dr. ārz. komandējumam — — — — 750 —

Mazvērsītim, J., agron. taut. dz. pēt. iespieš. — — — — — 500

Mediņam, Jānim, komp. kompoziciju izdoš. —
1500

— — — —

prēmija —
— 1000

—
1500 —

operas «Uguns un

nakts» klavierizv.

izdošanai — — — — — 1500

Mediņam, Jāz., komp. kompoz. pabeigšan. 600 — — — — —

kompoz. izdošanai — — 1000 — — —

«Vaidelotes» pabeigs. — — — 1000 — —

prēmija — — — 1500 — 1500

Mednim, Ed., rakstn. ārzemju stipendija — — 750 — — —

Meijēram, R., prof. ārz. komandējumam — — — — —
800

Melderam, E., tēln. ārzemju stipendija 1500 — — — — —

prēmija — — — — — 600

Melderam, X., doc. Latvijas koku sugu

un krūmu noteic.

autoru honorar. — 1200 — —
—

—

Melleram, A., dzied. studijām ārzemēs 1000 — — — — —

800 800 —
— — —

Melleram, Dr. ārz. komandējumam — — 1000 — — —

Melnalksnim, X.. skolot, ārz. komandējumam —
1030

— — — —

Melnam, P., redakt. ārzemju stipendija — — 750 — — —

Melngailim, E., komp. dziesmu izdošanai 1100 — — — — —

kompoz. izd., korim 600 — — — — —

prēmija — — — — — 500

Kuršu balsu izdoš. — — — — — 1500

Mencelei, A., aktr. jubilejas balva — — — 500 — —

Metuzalam, £*~ glezn. ārzemju stipendija 300 — — — — —

Mežapuķem, J., sīk-

zemn. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Mežulim, P., skolot. ārz. komandējumam 600 — — — — —

Mierlaukam, A., akt. ārzemju stipendija 1500
— — — — —■

jubilejas balva — — 1000 —
— —

Miesniekam, X., glezn. ārzemju stipendija 1500
—

— —
—

—

prēmija — —
— — 750 —

Miezim, G. ksilografisku klišeju

pagatavošanai — — — — — 500

Miezītim, V., skolot. ārz. komandējumam — — — 400 — —
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Migliniekam, J. teoloģ. stud. ārz. 1500
— — —

Miķelsonam, A., akt. ārzemju stipendija — — — 750

Miķelsonam, Ed., oper-

dzied. ārzemju stipendija — — — 750

Miķelsonam, R., vijoln. studijām ārzemēs —
—

1500 1500 700

Missiņam, ]~ bibliof. bibliot. iekārtai un

paplašināšanai — 2000 — — —

bibliotēkas uzturēš. — — 2000 —

prēmija — — 500 — — —

jubilejas balva
— — — 500 — —

Mitrevicam, A., akt. ārz. komandējumam — — — — 875

Muceniekam, P., asist. ārz. komandējumam — — — — 800

Nagobadam, E., skolot, ārz. komandējumam 400
— — — —

Neibergai, L., aktr. ārzemju stipendija — — — —
— 600

Neijam, P., skolot. ārz. komandējumam — — — 400
— —

Neimanim, G., operdz. ārzemju stipendija — — — 800
—

Nemmem, 0., glezn. ārzemju stipendija — — 1000 — —

Nīcim, X., dzied. pabalsts —
—

1000
— — —

Niedrai, D., agron. ārzemju stipendija — — -— — — 400

Niedram, ]~ operdzied. ārzemju stipendija 1500
— — 500 — —

Nomalim, P., doc. ārz. komandējumam — — 1500 — — —

purvu pētīšanai — — — — 500 —

Norītim, A., vijoln. studijām ārzemēs 1500 — — — — —

2000 —

•*.>
100 — — — — —

100
— — — — _

600 — 1500 — — —

Nukkem, P., asist. grām. «Prakt. darbi

kv. kim. analizē»

izdošanai — — 400 — —

Obšteinam, Fr., skolot, ārz. komandējumam 500
— — — — 400

Odiņam, G., skolot. ārz. komandējumam — —
—

700
— —

Opincanam, J. dram. «Dzīves rīts

izdošanai
— 700 — —

—

Orem, A., komp. kompozic. izdoš. 1) 1000
— —

pabalsts — — 400
—

— — 300 — — —

jubilejas balva — — — 500

Orem, H., komp. prēmija
,

— — — 500

Osim, ]~ akt. ārz. komandējumam — 800
— —

Osītim, A., skolot. ārz. komandējumam 500 — — — — —

Osītim, P., lauks. ārzemju ceļojumam — —
— — — 500

*) Skat. Izgl. min.
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Ozolam-Eichvaldam,

X., agron. studijām ārzemēs
— — — — 1000 750

Ozolam, J. vijoļu darbnīcas pa-

plašināšanai 100 — — — — —

darba rīku un grām.

iegādāšanai — 600 — — — —

pabalsts — — — — 500 —

Ozolam, ]~ sīkzemn. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Ozoliņam, A., čellist. studijām ārzemēs 1500 — —
— — —

1000 — —
_ _ _

500 — — — _
_

Ozoliņam, E. skolot. ārz. komandējumam 600 — — — — —

Ozoliņam, X., skolot. manuskriptu atveš.

no ārzemēm 500 — — — — —

ārz. komandējumam — 1000 — — — —

Ozoliņam, P., skolot. ārzemju stipendija — — — — 500 —

Ozoliņam, P., asist. ārzemju stipendija — —
— — — 900

Ozoliņam, V., komp. dziesmu izdošanai
— — 400 — — —

Ozoliņam, Ž., lauks. ārzemju ceļojumam — — — — — 500

Paeglei-Birgel, A. seno audumu pētīš. — — — 700
— —

Paeglem, Ed. mordvinu, ruteņu v.

rumiņu archeolo-

ģisko v. etnograf.
mantupētīšanai — — — —

700
—

Paeglem, X., laukstr. ārzemju ekskursijai — — — — —

.

250

Pakalnei, X., dzied. studijām ārzemēs — — 600 500 —
—

Pakalnietim, A., skolot, priekš atgriešanās

dzimtenē1 ) (300) _____

Paļevič-Bitei, M. doktora grāda iegūš. — — —
1000

— —

disertac. izdošanai — — — 600 — —

Paļevičam, I. Vijoļu skolas izdoš. — — — — 1000 —

Parņickim, R., akt. ārzemju ceļojumam — — — 750 — —

Paucītim, X., muz.

māksi. grām. «Pūtēju orķe-
stra vadonis» izd. — — — — 700

—

Pellem, R., operdzied. ārzemju stipendija — — 600 — — —

Pelšem, R., tēln. ārzemju stipendija — — — 1000 — —

Peņģerotam, ]~ dārzkop jubilejas balva — 800 — — — —

Peņģerotam, V. ' grafisku darbu vāk-

šanai un pētīšanai — — 400 — — —

komand. uz kino

kongr. Bāzelē — — — — — 400

Pērkonei, G., operdz. ārzemju stipendija — — 500 — — —

Pestmalim, ]~ asist. ārz. komandējumam — 400 — — — —

') Anulēts 12. VI. 24.
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Pētersonam, A., doc. ārz. komandējumam — — 1000
— —

Pētersonam, E., skolot, ārz. komandējumam 600 — — — —

Pētersonam, J., rakstn. prēmija — — — — — 600

Pētersonam, P., skolot, ārz. komandējumam 140 — — — — —

Petrikalnam, A., doc. ārz. komandējumam — —
— — — 800

Petrītim, V., laukstr. ārzemju ekskursijai — — —
— — 250

Pilsatniekam, J. ārz. komandējumam — 200 — — — —

sava rasēšanas galda

propagandēš. ārz. — — 800 — — —

ārz. komandējumam — — — — 240 —

normaliju darbu iz-

stādes sarīk. ārz.
— — — — — 1000

Pīrāgam, K. laborator. ierīkos. — 1000 — — — —

Pioooarunei, M. bērnu audzināšanai — 500 — — —

r

—

Pluķim, ]~ prof. leišu vai. māc. grām.

izdošanai — — — 1000 — —

t. p. — — — 2000 — —

ārz. komandējumam — — — — 500 —

Plūdonim, rakstn. ārzemju stipendija 1000 — — 750 — —

jubilejas balva — — 800 — — —

Plūmēm, J., akt. pabalsts 400 — — —
—

—

Pļavniecei, 0., dzied. ārzemju stipendija — 1000 — — — —

Podniekam, T., akt. atzinības balva — — 600 — — —

Pogulim, 0., laukstr. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Popenam, ]~ inž. ārz. komandējumam — — — 400 — —

Porukai, X., baletdej. studijām ārzemēs — — — — 400 —

Prandem, A., glezn. ārzemju stipendija —
700

— — — —

— 800 — — — _

atzin. balv. par grā-

matu «Latvju
rakstn. portrejās» — — — —

— 500

Priedeslaipam A., lauks, ārzemju ceļojumam — — — — — 500

Priedniekam, A., operdz. studijām — — —
— — 200

Prīmanim, M., doc. ārz. komandējumam 300 — — — — —

Pulciņai, A., operdzied. studijām ārzemēs
— — 600 500 — —

Pumpltim, ]~ skolot. ārz. komandē jumam — — — — 1000 —

Purenam, ]~ lauks. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Pūriņam, J., skolot. jubilejas balva _____ 500

Puroltim, V., glezn. jubilejas balva 500 — — — — —

Putanam, S., rakstn. izglītības turpinās. 500 — — — 300 —

Putniņam, R., Dr. ārz. komandējumam 1500 —
— — — —

Rainim, ]~ rakstn. jubilejas balva — — — 2000 — —

Raisteram, A., doc. ■ ārz. komandējumam — — — 1000 — —

Ramanim, G., asist. ārz. komandējumam — — — 700 — —
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Rancānam, N., skolot. grāmatu izdošanai1 ) — — 400 — — —

ārz. komandējumam — — —
600 — —

Rāviņam, O. rokraksta sagatavos. — 500 — — — —

rakstu izdošanai — — 1000 — — —

Reinhardam, G., Dr. trachoma pētīšanai

v. apkar. Latg. — 1500 — — — —

Reinholdei, L., pianistei studijām ārzemēs — — — — — 600

Reiteram, T., diriģ. ārz. komandējumam 1500 — — — — —

700 — — — — —

Resselim, R. Poruka noveles izd.

franču valodā — —
— — 200 —

Rinkai, M., skolot. ārz. komandējumam — 790 — — — —

Rīteram, ]~ inž. leišu-latv. vārdn.

izdošanai —
— — 1000 — —

Robežniekam, X., skolot, ārz. komandējumam 500 —
—

—
— —

Rodko-Koržeņevskai,
dzied. pabalsts 160 — — — — —

Rollem, M., veterinār-

ārstam ārz. komandējumam — — — — — 950

Romānam, J., Dr. ārz. komandējumam — 3000
— — — —

Rozenbergam, E., skolot, ārz. komandējumam 600 —
— — — —

Rozenšteinam, E., doc. ārz. komandējumam — — 900
— — —

Rozentālam, M. lauks, ārzemju eks-

kursijas vadībai — — — — —
250

Rozentālei, E. J. Rozentala darbu

albuma izdošanai - 1000 1000 —

Rozītim, P., rakstn. ārzemju stipendija — — 750 —
—

prēmija
t

— — —
1000

— —

Rudovičiem, skolot. rēķināšanas teorijas
izdošanai —

200
— — — —

Rudovskai, 0., asist. ārzemju stipendija — — — — -
400

Rudzītim, X., Dr. grām. «Par gazvei-

dīgo vielu pielie-
tošanu» izdošan. — — —

— —
2000

Rūmniecei, 8., aktr. jubilejas balva 400 — — — — —

pabalsts * 600 — 400 — — —

Saksam, P. ārzemju stipendija — — — —
1000

—

Saujiņām, ]~ skolot. ārzemju stipendija — 800 — — — —

Seilei, V., skolot. ārz. komandējumam 500
— — — — —

Seskim, A. lauks. ārzemju ceļojumam — — —
— — 500

Sīlim, J., kinooper. komand. uz kino

kongresu — — — —
— 400

Šiliņam, X., glezn. sabiedr. darbinieku

portreju pagatav. — — — — — 400

J ) Skat. Izgl. min
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Šiliņam, M. Latvijas kartes pa-

gatavošanai — — 1500 — —
1000

Sinaiskim, V., prof. prēmija — — 1000 — — —

ārz. komandējumam — — — 750 — —

Skaidrītei, Jūlijai, aktr. jubilejas balva
— — 1000 — — —

Skalbēm, X., rakstn. ārzemju stipendija 1500
— — — —

—

prēmija —
—

— —
1000

—

Skujeniek, 8., māksi. dram. studijai 1500
_____

Intimam teātrim
— — 2000 — — —

ārz. ceļojumaml ) — — — (750) — —

Skujeniek-Miķelsonei,

A., harfistei instrumentam
— — — — 700 —

Skujeniekam, M. grām. «Latvija» izd. 2000
— — — — —

Skujiņai, M., operdz. studijām — —
— — —

200

Skulmem, 0., glezn. ārzemju stipendija 1500 —
— — — —

prēmija — —
— 750 — —

Skulmem, U., glezn. studijām ārzemēs 1500 _____

prēmija — — — — — 600

Slaucītājam, L., asist. ārzemju stipendija — — — — — 800

Slokai, L. mākslas vēstures sa-

rakstīšanai —
400

— — — —

Sosaaram, 8., muz.

māksi. ārzemju stipendija — — 950 — — —

Sostem, D., inspekt. ārz. komandējumam — — — 500 — —

Spekkem, A., prof. ārz. komandējumam 1000 — 1300 — — —

prēmija — —
1000

— 750

darba »Alt Riga im

Lichte eincs hu-

man. Lobgedich-
tes» izdošanai

-
— — — — 1500 800

Spenneram, A., operdz. studijām ārzemēs _____1500

Speldziņam, X., skolot, ārz. komandējumam _ —
700

— — —

Spīlbergai, L., aktr. ārzemju stipendija — — — 1250 — —

Sproģim, ]~ vijoln. koncertiem Latgalē 300 — — — — —

ārzemju ceļojumam 600 — —
— — —

studijām 500 500 — — —
—

Stālam, A., un Z. Lanc-

manim grām. sarakstīšanai

par mušu dzimte-

nes kult. un da-

bas pieminekļiem 900 — — —
— —

Stālam, A. ārz. komandējumam — — — 1000 —
—

Stālam, M. ārz .komandējumam 600 — — — — —

*) Anulēts 30. I. 28.
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Stālam, M. grām. «Audzināšana

un mācīšana agrā
bērnībā« izdoš. — — — — 1500 —

Stālbergam, E., doc. ārz. komandējumam — — 900 — —
—

Starcam, K. herbārija sakārtoš.

un papildinās. — — — 500 — —

ārzemju stipendija — — — — — 400

Stefenhagenam, A.,

jaunsaimn. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Stepēm, X., lauks. ārzemju ceļojumam — — — — —
500

Stērstei, E., rakstn. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Stērstei, L. A. Stērstes rakstu

kopoš. un izdoš. 300 — — — — —

Stolam, E. ārz. komandējumam — — — 500 — 400

Stottam, V., dzied. ārzemju stipendija — — — 800 700 —

Strādinām, P., asist. prēmija ______ 500

Strūlam, X., rakstn. rom. «Karš» nobeigs*. — — 1000 — — —

pabalsts — — 750 — — —

jubilejas balva — — — 500 — —

prēmija — — — — — 600

Strandam, E., prof. ārz. komandējumam — — — 1000 — —

Straubergam, X., doc. ārz. komandējumam 1000
— — — — —

Horacija 11. sēj. izd. — — — — 1500 —

Straumēm, ]~ komp. muziķu monograf.
izdošanai — — 1500 — — —

Strausam, H. mūzikas studijām 800 — — — — —

Strazdiņai, V., aktr. pabalsts — — — — 500 —

Strenkam ,K., asist. ārz. komandējumam — — — 600 — —

Strodam, P. Latgales dz. un teiku

vākšanai — 500 — — — —

Strunkem, N., glezn. studijām ārzemēs — 1500 — 500 500 —

prēmija — — — 750 — 600

Studentam, J. doktora disertācijas
izdošanai — — — — 1000 —

ārzemju stipendija — — — —
— 400

Studentam, X., rakstn. ārzemju stipendija — — — — 700
—

Stulpiņam, A., dekor. studijām — — — — 500 —

Stumbergam, M., valsts

bibl. dir. ārz. komandējumam — — — 800 — —

Sturmam, E., archeol. studijām ārzemēs —
— 1200 — 1000 —

— — 1000 — — —

Sudmalim, J., glezn. ārzemju stipendija — — — — 1000 —

Sudrabkalnam, J.,
rakstn. ārzemju stipendija — — — 875 — —

Sutām, R., glezn. ārzemju stipendija 1500 — — — — —
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Svempem, L., glezn. ārzemju stipendija — — 1000 — — —

Svennem, 0., skolot. ārz. komandējumam — 500 —
— — —

Svirlooskim, E., doc. ārz. komandējumam — 600 — — — —

Sabērtam, ]~ akt. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Šeniņam, R., agron. grām. «Ārstniecības

augi» izdošanai
— — — — — 1000

Sīmanim, N., prof. ārz. komandējumam — —
1000

— — —

Šķilteram, G., tēln. darbu izvešanai uz

Latviju 1000 — — — — —

Šmitam, ]~ angļu vai. komand. uz Angliju — — 500 — — —

inst. dir. t. p. papildu pab. —
— 200 — — —

Šmitam, P., prof. etnogr. mater. vākš. 560 — — — — —

360 1000 _____

etnograf. pētīšanai — —
1000 1000 1000 2000

tautas gara mantu

vākšanai Latgalē — — 500 — — —

prēmija — — — 1500 — —

Šneideram, E., prof. komand. uz kongr. 100 — — — — —

Šubertam, H., veterinār-

ārstam ārz. komandējumam — — —
1000

— —

Šubertam, P., prof. ārz. komandējumam — — 600 — — —

Šulcam, ]~ Dr. mcd. ārz. komandējumam — — — — — 900

Švābem, A., rakstn.

un vēsturu. ārzemju stipendija 1500 — — — — —

grām. «Pagastu sa-

tversme» izdoš. — — —
1000

— —

Stokholmas archivu

pētīšanai — — — — 1000 —

prēmija — — — — 1000 —

vēstur. mater. izd. — — — — — 2000

Švarcam, G., prof. ārz. komandējumam — — — 900 —
—

Švarcam, V., akt. ārzemju stipendija — — 950 — — —

Švarcbacham, R.,

valodu latīņu vārdu, izdoš. — — 2000 — — —

franču vārdn. izdoš. — — 2000 — — —

Švedem, H., skolot. ārz. komandējumam 600 — — — — —

Sveicam, E., glezn. ārzemju stipendija — — — — — 900

Taubem, G., prof. ārz. komandējumam 1000 — — — — —

Taubem, V., vijoln. ārzemju stipendija — — —
800

— —

Teitelbaumam, 1., žurn. ārzemju stipendija — — — —
700

—

Tentelim, A., prof. ārz. komandējumam 1500
— — — — —

Tetter-Bērziņai, M.,

skolot. ārz. komandējumam 200 — — — — —

Tillbergam, J., prof. prēmija — —
333

— 750 —

211
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Tillbergam, ]~ prof. ārzemju stipendija — —
— — 900

Tllmanei, M., asist. ārz. komandējumam — 500
— —

Tonem, V., glezn. ārzemju stipendija 1500 — —

prēmija — _ 333 — —
_

Tramdacham, A., doc. ārz. komandējumam — 800 — —

Transehem, N., asist. Latvijas putnu pēt. —
— 1000 1000

Treijs, Fr., asist. dokt. grāda iegūš. 600
— —

Tuncem, R., operdzied. ārzemju stipendija — — 500

Übanam, X., glezn. ārzemju stipendija 1500 — — —

prēmija — —
333

— — 600

Übanei, E. ārzemju ceļojumam —
— — 500

Ūdrei, K. pabalsts 400 500 — — _
_

Ūlandei, N„ operdzied. ārzemju stipendija — 600 —
—

Ulmanim, E., Kurlm. sk.

skolot. ārz. komandējumam 600
— — 600 —

Upītim, A., rakstn- jubilejas balva
— — 600

— — —

prēmija — _ _ _ 1000 —

Vāgneram, ]~ redakt. ārzemju stipendija — — 750 —
—

Vainooskim, ]~ žurn. ārzemju stipendija — — — —
— 666

Valdsmitam, T., akt. jubilejas balva —
— 1000

— —

Vaļiem, B. žurn. «Latvju mu-

ziķa» izd. 500 — — —

Valteram, M., Dr. grāmatu i/došanai
— —

4000
— —

—

par grāmatām «Le

peuple Letton» un

Baltengedanken» — — — — 1500

grām. «Le peuple

Letton» 2 izdev.
— — — —

—
2500

Valteram, N., cand .jur. ārzemju ceļojumam — — 1000
— — —

Varsbergam, ]~ doc. ārz. komandējumam —
1000

— — —
—

Varslaoānam, F., glezn. studijām ārzemēs 800
— 700 500 —

pabalsts — — — — 300

Vasiļjevai-Teļeginai, V.,

dzied. ārzemju ceļojumam — — —
— — 400

Vasiljevam, N., operdz. ārzemju stipendija — — —
— — 600

Večenam, J., laukstr. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Vecozolam, ]~ rakstn. pabalsts — 1000 — — — —

ārz. komandējumam — — 900 — — —

par «Bēatrice la dame

des troubadours»

tulkojumu latv. vai. — — 1000 — — —

par R. Blaumaņa ko-

mēdijas «No salde-

nās pudeles» tulko-

jumu franču vai. —

— — — 500
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Vegneram, M., doc. ārz. komandējumam 400 — — —
—

—

Veģim, P., inspekt. ārz. komandējumam — — — 500 — —

Veicam, X., akt. ārzemju stipendija — — — — — 60(

Veidemanim, A. filozofiska raksta

izdošanai — — — — 1000 —

Veisam, E., doc. ārz.komandējumam —
400

— — —. —

Veispūlam, E., skolot. Rusova Livonijas
chronikas izdošan.

— — —
1000

— —

Velmem, ]~ doc
.

jubilejas balva —
—

—
1000

— —

Vencelidesam, V., doc. komandējumam 400 — — — — —

Veselim, J., rakstn. prēmija — — — — — 60(

Vētrām, M., operdzied. studijām 520 — 1500 1000 — —

Vesfenam, X., vijoln. studijām ārzemēs — — — — — 60(

Vidbergam, S., grafiķim ārzemju stipendija 1500 — — — — —

prēmija — — 333 — — —

monogrāfijas izdoš.
— — — — 500 —

Videniekam, X., skolot, ārz.komandējumam 600 — — — — —

Vidiņai, B. par J. Vidiņa rokrak-

stiem — 1000 — — — —

Viesturei, E., aktr. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Vigner-Grūnbergai, M. jubilejas balva — — — — 600 —

Vīgneram, E., komp. jubilejas balva — 1000 —

"

— — —

sava mūža darba

pabeigšanai — — 2000 — — —

klavieru spēles un ab-

sol. dzirdes attīstī-

bas pamatkursa iz-

došanai — — 1000 800 — —

jubilejas balva — — — — — 600

Vīgnerei, 8., baletdej. ārz.komandējumam — 1000 —
— — —

Vīgrabam, ]~ vēsturu, studijām — 600 — — — —

grām. «Das baltische

Deutschtum» izdo-

šanai
.

— — — — 1000 —

Vilciņam, R., glezn. darba līdzekļu iegā-
dāšanai — — 1000 — — —

Virzām, E. rakstn. ārzemju stipendija 1500 — —
— — —

franču dzejas anto-

loģijas izdošanai — — 400 — — —

prēmija — — — 1000 — —

Vitenberg-Lieknei, E.,

skolot. ārz. komandējumam — — 800 — — —

Vītiņam, ]~ ģeolog. ārz. komandējumam — —
1000

— — —

Vītiņam, J., operdzied. studijām ārzemēs — — — — — 600
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Vītolam, A., prof. zinātniska darba iz-

došanai 1000 — — — — —

prēmija — — — — — 500

Vītolam, E., glezn. ārzemju stipendija — 1000 — — — —

prēmija — — 500 — — —

Vītolam, J„ prof. atzinības balva 1000
— — — — —

35-g. jub. balva 1000 — — — — —

prēmija — — 1000 — 500 —

Vītolam, M,. laukstr. ārzemju ekskursijai — — —
— — 250

Vītoliņam, ]~ komp. studijām 240 — — — — —

kompoziciju izdošan.
— 800 — — — —

simfonijas iespiešan. —
— 2000 — — —

kompoziciju nobeig-
šanai — — — 1000 — —

Vītoliņam, Jēk. komandējumam uz

Prāgu — — 750 — — —

Volkooam, M., skolot. ārz.komandējumam 400
— — —

— —

Zaikovam, J, par Latvijas putnu

olu kolekciju — — — — — 1000

Zaļākam, A., laukstr. ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Zalcmanim, R., neredz.

skolot. ārz.komandējumam — — — 400 — —

Zālītei, E., rakstn. pabalsts —
— 1000 — — —

Zālītēm, P., prof. ārz.komandējumam — — — — — 800

Zālītim, ]~ komp. ārzemju stipendija 1500 — — — — —

komandējumam uz

Prāgu — — 750 — — —

Zālītim, P., skolot. ārz.komandējumam 700 — — —
— —

Zaļkalnam, T., tēln. ārzemju stipendija — — — — 1500 —

prēmija — — — — 750 —

Zaltam, Alb., žurn. ārzemju stipendija —"
— — 750

— —

Zāmelim A., asist. ārz.komandējumam — 500 — — —
—

Zariņam, A., laukstr- ārzemju ekskursijai — — — — — 250

Zariņam, E., prof. uzturas un baudu

vielu ķīmijas kur-

sa izdošanai — — — 1500 — —

Zariņam, J., akt. ārzemju stipendija — — — 750 — —

Zariņam, X., rakstn. ārzemju stipendija — — — — 700 —

prēmija — — — — 1000 —

Zeberiņam, ]~ glezn. prēmija — — 534 — — —

ārzemju stipendija — — — — 1000 —

Zeefeldt-Ezerlauk, 0.,

aktr. pabalsts —
— 600 250 —

—

Zeifertam, T., rakstn. jubilejas balva
— — — 1000 —

—
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Zēveram, J., Dr. phil. doktordisertacijas iz-

pirkšanai 900 — — — — —

kultūrvēsturisku pētī-

jumu izdošanai — — — 1000 — —

latv. pirmo litera-

risko pieminekļu
vākšanai —

— — — — 750

Ziemeļniekam, J. pabalsts 500 —
800

— — —

Zīlēm, A., lauks. ārzemju ceļojumam — — — — ' — 500

Zolmanim, E., agron. ārzemju ceļojumam 1000 — — — — —

Zommer-Vernerei, V.,

aktr. ārzemju stipendija — — — — — 600

Zommeram, A., rež. ārzemju stipendija — — 950 — — —

Zosulim, G., inž. ārz.komandējumam — — — 400 — —

Zubānam, 1., arodsk.

dir. ārz.komandējumam — 200 — — 300 —

Zvārguļu Ed., rakstn. jubilejas balva — — 600 — — —

Žaggeram, A., doc. laika paziņošanas me-

todu izpētīšanai 400 — — —
— —

ārz. komandējumam — — — 600 — —

Žibaltam, G., akt. pabalsts 600 — — — — —

jubilejas balva — 1000 — — — —

ārzemju stipendija — — — 750 — —

Žubītim, 0., dzied. ārzemju stipendija — — 700 — — —

Žulpo, S., kat. garīdzn. ārzemju ceļojumam — — — 400 — —

Mazajai domei sevišķam zinātnieku,

mākslinieku un citu

darbinieku palīdzī-
bas fondam — — —

—
1000

—

— — — — 1000 —

— — — — — 2000

— —
— — — 2000

— — — — — 2000
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Kulturas fonda bibliotekas.

Sakot ar 1925. gadu katrai b-kai abonēti žurnāli lasītavu

ierīkošanai.

Rīgas apr. Piespriesto Kad bibliotēka

sējumu skaits nodota

1. Ādažu pag. padomei 547 25. 6. 1924

2.
„ „

Berģu lauks, b-bai 608 21. 6. 1927

5.
„ „ Carnikavas labdar. b-bai 601 13. 3. 1926

4. Aderkašu Raž. un patēr. b-bai «Darbs» 541 5. 6. 1923

5. Aizkraukles Draudzes dzied, b-bai 549 1. 5. 1925

6. Allažu Savies, b-bai 539 2. 2. 1923

7. Baldones Bezm. tautas bibl. b-bai 549 11. 5. 1923

8. Bebru Izgl. b-bai 535 25. 1. 1923

9. Bebru pag. Jaunbebru bibl. b-bai (Pa-

priekšu 19. 6. 1924. Latv. nac.

jaun. sav. Bebru nodaļai) 547 17. 7. 1925

10. Bieriņu Lauks, b-bai 541 14. 2. 1923

11. Bīriņu Bibl. b-bai 546 1. 3. 1923

12. Bīriņu pag. Pēterupes kooperatīvam 601 5. 2. 1926

13. Birzgales Latv. nac. jaun. sav. nod. 608 16. 2. 1927

14. Doles Lasāmam klubam 535 21. 12. 1922

15. Dreiliņu pag. padomei 543 16. 4. 1923

16. Ikšķiles Kult. b-bai (1. 2. 1923. Ikšķiles pag.

padomei) 535 11. 6. 1926

17.
„ Turkalnes izgl. b-bai «Līdum-

nieks» 601 4. 2. 1926

18. Inčukalna Vangažu brīvbibl. b-bai 547 19. 6. 1924

19. Jaunpils Izgl. b-bai 534 21. 6. 1923

20. Jumpravas Labdar. b-bai 543 16. 4. 1923

21. Jūrmalas Kultūras b-bai Dubultos 620 19. 3. 1928

22. Kastrānes pag. b-bai «Zieds» 543 18. 4. 1923

23. Katlakalna Bibl. b-bai 548 7. 4. 1923

24.
„

Lauks, b-bai 601 18. 4. 1926

25. Ķēču Izgl. b-bai 535 2. 7. 1923

26. Ķemeru Latv. jaun. sav. org. 501 1. 7. 1925

27. Ķempu Latv. mazsaimn. veic. b-bas nod. 620 5. 4. 1928

28. Kokneses Kult. b-bai 543 18. 4. 1925

29. Krapas Kult. b-bai 534 21. 11. 1923

30. Krimuldas Bibl. b-bai 534 4. 1. 1923

31. Krimuldā Latv. Sark. Krusta sanatorijai 536 7. 2. 1925

32. Lauberes-Ozolu Bibl. b-bai 555 19. 5. 1925



Piespriesto Kad bibliotēka

sējumu skaits nodota

33. Lēdmanes Kult. b-bai «Ausma» 550 2. 3. 1923

34. Lēdurgas Savies, b-bai 549 2. 5. 1923

35. Lejas-Ogres Lauks, b-bai (Agrāk Lielvār-

des lauks, b-ba) 543 22. 3. 1923

36. Lielvārdes pag. padomei 601 4. 2. 1926

37. Līves Latv. kult. veic. b-bas nod. 535 23. 1. 1923

38. Madlienas (Lielā) pag. Kultūras b-bai

«Straume» ' 545 19. 3. 1923

39. Mālpils-Kniediņu Izgl. b-bai 608 25. 2. 1927

40. Mālpils Labdar. b-bai 538 28. 2. 1923

41. Meņģeles Kult. b-bai 535 20. 6. 1923

42. Mores Bezm. bibl. b-bai 536 21. 6. 1923

43. Nītaures Patēr. b-bai 555 4. 7. 1923

44. Nurmižu Bibl. b-bai 538 3. 2. 1923

45. Ogres pils. bibliotēkai 620 3. 4. 1928

46. Ogrē, Sprēstiņu-Ogres Latv. palīdz, b-bai 535 11. 1. 1925

47. Olaines Lauks, b-bai 545 21. 3. 1923

48. Pabažu Kult. veic. b-bai 537 29. 5. 1925

49. Piņķu Izgl. b-bai 601 5. 2. 1926

50. Plāteres Izgl. b-bai «Austrums» 601 13. 3. 1926

51. Pļaviņās, Latgales divizijai 608 17. 5. 1927

52. Pļaviņu Latv. kult. veic. b-bas nod. 601 9. 3. 1926

53. Rembates Latv. jaun. sav. org. 601 4. 2. 1926

54.
„

Latv. kult. veic. b-bas nod. 557 28. 2. 1925

55. Ropažu Latv. jaun. sav. org. 545 20. 3. 1923

56. Salas pag. Bibl. b-bai 535 15. 6. 1923

57. Salaspils pag. padomei 555 13. 1. 1923

58. Sējas Kult. veic. b-bai 539 27. 2. 1923

59. Siguldas b-bai «Vidzemes Šveice» 535 18. 6. 1925

60.
„

pils. bibliotēkai 608 16. 5. 1927

61. Skrīveru Kult. b-bai 537 6. 2. 1925

62. Skultes Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 30. 6. 1924

63. „
Latv. jaun. sav. org. 608 11. 2. 1927

64. Slokas Sadraudz. b-bai 558 19. 11. 1923

65. Slokas Latv. kult. veic. b-bas nod. «Kaņiers» 547 13. 12. 1924

66. Sprēstiņu Mazsaimn. veic. b-bai 620 27. 3. 1928

67. Stukmaņu Kult. b-bai 531 6. 6. 1025

68. Suntažu Kult. b-bai (agrāk Suntažu b-ba

«Jaunatnes Smaids») 538 10. 2. 1923

69. Tomes pag. padomei 537 24. 1. 1923

70. Turaidas Izgl. b-bai 535 15. 1. 1923

71. Turaidas Inciema bibl. b-bai 601 9. 3. 1926

72. Ulbrokas-Stopiņu Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 19. 6. 1924

75. Vidrižu pag. padomei 537 24. 2. 1923

74. Viskūļu Kult. b-bai 535 8. 1. 1923
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Rīgā un apkārtnē:

1) Aleksandra Augstumu slimnīcai 620 19. 3. 1928

2) Atturības b-bai «Stars» 547 25. 6. 1924

3) Brīvprāt. ugunsdzēs. b-bai pie Tekstil-

fabrikas Iļģuciemā 608 17. 5. 1927

4) Centrālcietumam 537 29. 12. 1922

5) „
620 16. 3. 1928

6) Jonatāna b-bai Āgenskalnā 608 14. 2. 1927

7) Kara slimnīcai 536 20. 12. 1922

8) Katoļu garīgam semināram 657 1. 2. 1926

9) Kr. Valdemāra kuģu vad. un mech skolai 601 1. 2. 1926

10) Latv. arodb-bu centralbirojam 547 18. 7. 1924

11) Latv. bibliotekāru b-bai 547 9. 11. 1924

12) Latv. dzelzceļnieku b-bai 534 20. I. 1923

13) Latv. jaun. sav. Bolderājas org. 501 3. 7. 1925

14) Latv. kara invalidu savienībai 547 16. 6. 1924

15) Latv. Sarkanā Krusta žēlsird. māsu sav. 548 5. 4. 1923

16) „ „ „ „ „ „
547 14. 8. 1924

17) Latv. siev. nac. ligai 608 15. 2. 1927

18) Latv. ugunsdzēs. b-bu un org. apvienībai 608 15. 2. 1927

19) Mīlgrāvja bezalkoh. b-bai «Ziemeļblāzma» 601 5. 2. 1926

20) Lietuvju katoļu jaun. b-bai «Šviesa» 620 19. 3. 1928

21) Latv. Sark. Krusta slimnīcai 538 14. 2. 1923

22) Latv. valsts darb. arodn. b-bai 601 li. 3. 1926

23) Rīgas latv. b-bas Zinību komisijai 608 17. 2. 1927

24) Rīgas nomaļu savienībai 541 17. 2. 1923

25) „ „ „
Bieriņu nod. 547 5. 6. 1924

26) .. „ „ Zasulauka nod. 601 18. 5. 1927

27) Rīgas pils. J. Misiņa bibliotēkai 620 3. 4. 1928

28) Rīgas pils. slimnīcas Tuberkulozes nod.

(agrāk Sarkankalna tuberkulozes

slimnīca) 547 30. 6. 1924

29) Rīgas termiņcietumam 547 4. 6. 1924

30) Strazdamuižas izgl. b-bai 608 14. 2. 1927

31) Valsts bibliotēkai 675 26. ii. 1923

32)
„ „

157 7. 3. 1925

53) Valsts Rīgas skolotāju institūtam 601 i. 2. 1926

Cēsu apr.

1. Briņģu Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 26. 7. 1924

2. Cēsu apr. cietumam 601 2. 2. 1926

3. Cēsu Latv. Sark. Krusta sanatorijai 620 2. 4. 1928

4. pils. bibliotēkai 547 3. 6. 1924

5. vies. b-bai 601 1. 2. 1926
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6. Daibes-Unguru Latv. nac. jaun. sav. nod. 547 27. 6. 1924

7. Drabešu Bibl. b-bai 547 11. 8. 1924

8. Drustu Vies. b-bai (26. 4. 1924 Drustu pag. pad.) 546 22. 10. 1924

9. Druvienas Bibl. b-bai 534 4. 1. 1923

10. Dzērbenes Lauks, b-bai (14. 5. 1923. Latv.

jaun. sav. Dzērbenes nod.) 548 31. 5. 1926

11. Ērgļu Izgl. b-bai 538 24. 2. 1923

12. Gatartas Bibl. b-bai 601 8. 2. 1926

13. leriķu Biškop. b-bai 608 16. 5. 1927

14. Jaunpiebalgas Dzied, b-bai 542 21. 6. 1923

15.
„ Kult. b-bai 601 9. 2. 1926

16. Jaunraunas Dzied, un muz. b-bai 542 23. 2. 1923

17. Jumurdas Kult.-izgl. b-bai «Atvase» 538 15. 2. 1923

18. Kārļu Bibl. b-bai 539 24. 2. 1923

19. Katriņas Patēr. b-bai «Pamats» 620 27. 3. 1928

20. Kļavkalna Bibl. b-bai 547 11. 8. 1924

21. Leimaņu Izgl. b-bai (Vecpiebalgas pag.) 501 2. 7. 1925

22. Lenču Izgl. b-bai 547 19. 6. 1924

23. Lielstraupes pag. padomei 549 6. 3. 1923

24. Liepas Izgl. b-bai «Nākotne» 545 14. 3. 1923

25. Lizuma Bibl. b-bai 535 12. 1. 1923

26. Mārsnēnu Savies, b-bai 542 25. 4. 1923

27. Ogres Braku bibl. b-bai 553 26. 4. 1923

28. Priekuļu Bibl. b-bai 547 22. 7. 1924

29. Raiskuma Izgl. b-bai 601 5. 2. 1926

30. Rāmuļu Bibl. b-bai 547 11. 7. 1924

31. Ramkas Izgl. b-bai 547 19. 6. 1924

32. Raunas Lauks. koop. «Rauna» 541 17. 2. 1923

33. Raunas Brantu bibl. b-bai 601 10. 2. 1926

34. Raunas Mežoles Centr. latv. jaun. sav. nod.

(agrāk Latv. jaun. sav. Raunas-

• Mežoles org.) 601 16. 3. 1926

35. Sērmūkšu Izgl. b-bai 535 1. 2. 1923

36. Skujenes Izgl. b-bai 601 12. 4. 1926

37. Straupes Izgl. b-bai 547 17. 6. 1924

38. Strīķu Izgl. b-bai 608 17. 2. 1927

39. Vecpiebalgas Labdar. b-bai 546 28. 5. 1923

40. Veismaņu Vies. b-bai (agrāk Veismaņu Muz.

un dzied, b-ba) 547 14. 7. 1924

41. Veļķu Kult. b-bai 547 6. 8. 1924

42. Veselavas Patēr. b-bai «Merkurs» 546 27. 3. 1923

Valmieras apr.

1. Ainažu Kult. b-bai (agrāk Ainažu apvien.

aizsargu b-ba) 547 12. 12. 1924
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2. Alojas Lauks, b-bai 608 2. 3. 1927

3.
„ pag. padomei 546 26. 3. 1923

4. Augstrozes Kult. b-bai »Gaisma» (16. 7. 1924

Augstrozes pag. pad.) 547 22. 12. 1925

5. Braslavas Lauks, b-bai 547 17- 6. 1924

6. Burtnieku Latv. nac. jaun. sav. nod. 537 12. 11. 1923

7. Dauguļu Izgl. b-bai 547 5. 6. 1924

8. Dikļu Centr. latv. jaun. sav. nod. (agrāk

Latv. jaun. sav. Dikļu org.) 542 8. 5. 1923

9. īdus Bibl. b-bai 535 19. 6. 1923

10. Ipiķu pag. padomei 548 12. 3. 1925

11. Jaunburtnieku pag. padomei 545 20. 3. 1923

12. Jeru pag. padomei 538 2. 2. 1923

13. Katrinas Izgl. b-bai «Gaisma» 501 6. 7. 1925

14. Katvaru pag. padomei 535 5. 1. 1923

15. Kauguru Bibl. b-bai 547 30. 6. 1924

16. Koku Izgl. b-bai 547 5. 6. 1924

17. Ķoņu Dzied, b-bai 601 10. 2. 1926

18. Lādes pag. padomei 546 15. 3. 1923

19. Lielsalacas Lauks, b-bai 620 2. 4. 1928

20. Limbažu Savies, b-bai 547 19. 6. 1924

21. Lodes Jaun. pulciņam 608 18. 5. 1927

22. Mārīšu Brīvbibl. b-bai 535 9. 6. 1925

23. Mazsalacas pag. Mežgaliešu bibl. b-bai 536 9. 6. 1923

24.
„ „

Rauskas bibl. b-bai 601 16. 3. 1926

25. Mazsalacas Savies, b-bai 538 16. 2. 1923

26. Mujānu (Imantas) pag. Izgl. b-bai 555 9. 6. 1923

27. Mūrmuižas Latv. nac. jaun. sav. nod. (27. 6.

1924. Mūru pag. padomei) 547 21. 2. 1927

28. Nabes Latv. kult. veic. b-bas nod. 501 5. 7. 1925

29. Naukšēnu [zgl. b-bai (agrāk Naukšēnu Muz.-

pal. b-ba) 547 • 10. 3. 1923

30. Ozolu pag. padomei 608 18. 5. 1927

31. Pāles Lauks, b-bai 501 27. 7. 1925

32. Pociema Lauks, b-bai . 501 6. 7. 1925

33. Puiķeles Kult. b-bai «Krīvs) 620 (vēl nenodota)

34. Rencēnu Izgl. b-bai «Straume» 536 9. 6. 1923

35. Rūjienas pag. Bibl. b-bai «Raža» 547 23. 7. 1924

56.
„ Sabiedriskai bibliotēkai (agrāk

Rūjienas b-bu apvienības bibliotēka) 608 11. 2. 1927

37. Salacas-Ainažu Izgl. b-bai «Salacstraume» 601 16. 3. 1926

38. Salacgrīvas Savies, b-bai 601 26. 2. 1926

39. Sēļu pag. padomei 546 12. 5. 1925

40. Skaņkalnes pag. padomei 620 26. 3. 1928

41. Staiceles dram. pulciņam 547 10. 12. 1924
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42. Stienes Izgl. b-bai «Imanta» 547 ii. 9. 1924

43. Ternējas Latv. kult. veic. b-bas nod. 535 9. 7 1923

44. Tūjas (Vecmuižas) pag. Kult. veic. b-bai

«Zvaigzne» 601 30. 3. 1926

45. Umurgas Dzied, b-bai (agrāk Umurgas-
Sārumu dzied, b-ba) 601 10. 2. 1926

46. Valmieras pag. Izgl. b-bai 545 22. 2. 1925

47. Valmieras pils. bibliotēkai 547 2. 6. 1924

48. Valmierā, Baltijas lauks, b-bai 608 26. 2. 1927

49. Vecates pag. padomei 547 27. 6. 1924

50. Vecbrenguļu Bezmaksas bibl. b-bai 547 3. 7. 1924

51. Vecsalacas Bibl. b-bai 547 12. 12. 1924

52. Vilzenu Izgl. b-bai 535 li. i. 1923

Valkas apr.

1. Alsviķu Bibl. b-bai 547 23. 7. 1924

2. Alūksnē, Izgl. koop. «Kult. Balss» Alūksnes

nodajai 542 18. 5. 1923

3.
„

Alūksnes cietumam 620 29. 3. 1928

4. Alūksnes pag. Izgl. b-bai 601 23. 3. 1926

5. Annas Bezmaksas tautasbibl. b-bai 547 5. 7. 1924

6. Apē, Opekalna Lauks, b-bai 601 19. 2. 1926

7. Aumeisteru Latv. nac. jaun. sav. nod. 547 30. 5. 1924

8. Biļskas pag. padomei 530 12. 3. 1923

9. Blomes pag. padomei 547 30. 6. 1924

10. Bormaņu Bibl. b-bai (agrāk Gaujienas
Valdemārskolas bibl. b-ba) 547 17. 6. 1924

11. Ērģemes Muz.-dram. b-bai 550 12. 4. 1923

12. Ēveles Latv. jaun. sav. org. 547 5. 6. 1924

13. Ilzenes Bibl. b-bai 549 10. 3. 1923

14. Kalnapededzes Bibl. b-bai 547 5. 8. 1924

15. Kalncempju un apk. Izgl. b-bai «Vienība»

(agrāk Kalnciema izgl. b-ba) 539 16. 5. 1923

16. Kolberģu Latv. jaun. sav. org. (Bejas pag.) 538 25. 2. 1925

17. Korvas Latv. kult. veic. b-bas nod. «Vaidava» 608 18. 5. 1927

18. Lejasciema Labdarības b-bai 550 11. 4. 1925

19. Lugažu pag. padomei 534 30. 6. 1923

20. Mālupes Izgl. b-bai «Vārds» 547 19. 6. 1924

21. Mārkalnes (Lāzberģu) Kult. b-bai «Blāzma» 501 3. 7. 1925

22. Mēru pag. Izgl. b-bai 547 15. 9. 1924

23. Omuļu Latv. kult. veic. b-bas nod. 54? 16. 6. 1924

24. Opekalna Izgl. b-bai «Strauts» 54? 16. 6. 1924

25. Palsmānes Izgl. b-bai 545 19. 3. 1923

26. Plāņu Latv. nac. jaun. sav. nod. 608 14. 2. 1927

27. Sinoles pag. padomei 554 28. 6. 1923
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28. Smiltenes Izgl. koop. «Kult. Balss» nod. 547 2. 7. 1924

29. Smiltenes-Mežoles jaun. b-bai 547 26. 6. 1924

30. Smiltenes-Palsmānes- Aumeisteru-Gaujienas

lauks, b-bai 601 11. 2. 1926

31. Strenču Strādn. patēr. b-bai 535 31. 1. 1923

32.
„ vājprātīgo slimnīcai 620 25. 4. 1928

33. Trikātes pag. padomei 539 15. 5. 1925

34. Valkas Izgl. b-bai 601 3. 3. 1926

35.
„ pag. padomei 620 26. 5. 1928

36.
„

pils. bibliotēkai. 536 7. 2. 1923

37. Veclaicenes Izgl. b-bai «Vaiņags» (20. 4. 1923

Latv. jaun. sav. Veclaicenes org.) 542 31. 5. 1926

38. Velēnas Kult. veic. b-bai 608 18. 2. 1927

39. Vijciema Muz.-dzied, b-bai un patēr. b-bai

«Vija» 547 5. 8. 1924

40. Zeltiņu Centr. latv. jaun. sav. nod. (agrāk
Latv. jaun. sav. Zeltiņu nod) 552 20. 3. i 925

41. Ziemeru pag. padomei 535 5. 1. 1923

Madonas apr.

1. Adlienas Dzied, b-bai 545 10. 3. 1925

2. Beļavas Bezmaksas bibl. b-bai 534 28. 6. 1923

3. Bērzaunes Patēr. b-bai «Cerība» 537 26. 2. 1925

4. Bučauskas Izgl. b-bai 608 19. 2. 1927

5. Cesvaines Kult. b-bai (agrāk Cesvaines-

Grašu-Kārzdabas kult. veic. b-ba) 548 12. 3. 1923

6. Dzelzavas Bibl. b-bai 547 16. 7. 1924

7. Galgauskas Dzied, b-bai 544 18. 5. 1925

8. Grašu pag. padomei (10. 3. 1926 Latv. jaun.

sav. Grašu org.) 601 21. 2. 1927

9. Grazdonas Izgl. b-bai 501 2. 7. 1925

10. Gulbenes Lauks, b-bai (Jaungulb. pag.) 601 16. 3. 1926

11. Jaungulbenes Patēr. b-bai 555 17. 1. 1923

12. Kalsnavas Patēr. b-bai «Strauts» 601 8. 2. 1926

13. Kārzdabas Latv. kult. veic. b-bas nod. 608 21. 2. 1927

14. Kraukļu Bibl. b-bai 547 13. 6. 1924

15. Ļaudonas Kult. b-bai 536 6. 6. 1925

16.
„

Laukstrādnieku sav. nod. 608 12. 5. 1927

17. Lazdonas Bezmaksas bibl. b-bai 601 17. 5. 1926

18. Liepkalnes-Ozolu Bibl. b-bai 547 14. 6. 1924

19. Liezeres Latv. pretalkohola b-bas nod. 601 9. 2. 1926

20. Litenes pag. padomei 542 18. 5. 1925

21. Lubānas Patēr. b-bai «Vienība» 547 10. 7. 1924

22. Lubejas Latv. jaun. sav. org. 550 6. 6. 1925

25. Madonā, Biržu skolotāju arodb-bai 557 26. 2. 1925
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24. Mārcienas Bibl. b-bai 547 19. 6. 1924

25. Mēdzūlas Bezmaksas bibl. b-bai 601 17. 3. 1926

26. Meiranu Bibl. b-bai 554 26. 6. 1925

27. Mētrienas Vies. b-bai (agrāk Ļaudonas-
Odzienas Vies. b-ba) 545 21. 3. 1923

28. Oļu-Apellienas Vies. b-bai 601 18. 3. 1926

29. Praulienas Izgl. b-bai 547 2. 7. 1924

30. SaikaDas Izgl. b-bai 535 18. 6. 1923

51. Sarkaņu pag. padomei (1926. gadā sadegusi) 545 8. 5. 1925

32.
„ „ „

608 22. 2. 1927

33. Sausnējas Patēr. b-bai 545 27. 5. 1925

54. Savienas Bibl. b-bai 544 26. 4. 1925

55. Stāmerienas Bibl. b-bai 547 8. 7." 1927

36. Tirzas Izgl. b-bai 551 3. 5. 1925

57. Vecgulbenes dzelzceļn. klubam 54? 3. 6. 1924

38.
„

Latv. jaun. sav. org. 550 13. 4. 1923

39. Vējavas Bibl. b-bai 601 10. 2. 1926

40. Vestienas Latv. jaun. sav. org. 547 19. 6. 1924

41. Viesienas Lauks, b-bai 608 19. 2. 1927

42. Vietalvas Labdarības b-bai 601 5. 2. 1926

Liepājas apr.

1. Aizteres pag. Lauks, b-bai 601 18. 5. 1926

2. Aizviķu Lauks, b-bai «Vārpa» 545 14. 5. 1925

3. Asītes Izgl. b-bai 546 24. 3. 1923

4. Bārtas pag. padomei 548 13. 3. 1923

5. Bārtas pag. Krūtes izgl. b-bai «Dzirkstis»

(agr. Krūtes Jaun. sav. «Dzirkstis») 601 13. 2. 1926

6. Bātes-Vaiņodes Savies, b-bai 547 18. 6. 1924

7. Bunkas Latv. nac. jaun. sav. nod. 547 10. 7. 1924

8. Dunikas Lauks, b-bai 539 15. 5. 1923

9. Dunikas-Sedviņu Piensaimn. sab-ai 620 30. 4. 1928

10. Durbes Latv. jaun. sav. org. 601 19. 3. 1926

11.
„

Lauks, b-bai 541 8. 2. 1923

12.
„

Skolu un izgl. b-bai 608 24. 2. 1927

13. Embotes Izgl. b-bai «Nākotne» 501 15. 7. 1925

14. Gaviezes Bibl. b-bai 601 15. 2. 1926

15. Gramzdas pag. padomei 547 16. 6. 1924

16. Grobiņas Latv. jaun. sav. org. 542 7. 2. 1923

17. Kalētu Savies, b-bai 547 24. 7. 1924

18. Krotes pag. Lauks, b-bai 601 15. 2. 1926

19. Medzes Laukstrādnieku sav. nod. (7. 3. 1923

Medzes lauks, biedrībai) 546 26. 5. 1928

20. Nīcas Krāj-aizdevu sab-bai (16. 2. 1926 Nīcas

tautas nama biedrībai) 601 9. 4. 1927
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21. Nīcas-Otankes izgl. b-bai «Stars» 547 23. 7. 1924

22. Nīgrandes Sadraudz. b-bai (1923. piešķirta

kopīgi ar Embotes izgl. b-bu

«Nākotne») 501 23. 3. 1923

23. Pērkones Kult. veic. b-bai «Blāzma» 545 10. 3. 1923

24. Priekules Bibl. b-bai 547 25. 7. 1924

25. Purmsātu pag. padomei 547 15. 1. 1925

26. Rucavas koop. «Pašpalīdzība» 541 6. 2. 1923

27. Tadaiķu Lauks, b-bai «Skudra» (19. 3. 1926

Tadaiķu Izgl. b. «Saule») 601 4. 8. 1926

28. Tāšu (Talsu) pag. padomei (17. 3. 1923 Talsu-

Tāšu Sadraudz. biedrībai) 545 26. 3. 1925

29. Vaiņodē Valsts darb. sanatorijai 601 27. 8. 1926

30. Vecpils Latv. jaun. sav. org. 547 28. 7. 1924

31. Vērgales Lauks, b-bai 501 8. 7. 1925

32. Virgas Lauks, b-bai 620 2. 4. 1928

33. Liepājā: Liep. cietumam 547 18. 7. 1924

34.
„

Kurzemes divizijai 547 15. 7. 1924

35.
„

Latv. kult. veic. b-bas Liepā-

jas Kara Ostas nod. 620 3. 4. 1928

36.
„ pils. bibliotēkai 547 4. 7. 1924

Aizputes apr.

1. Aizputes pils. bibliotēkai 536 4. 1. 1923

2.
„ pag. padomei 601 13. 2. 1926

3. Alšvungus Kult. b-bai 531 19 10. 1923

4. Apriķu Lauks, b-bai «Līdums» 601 11. 2. 1926

5. Briņķu Bibl. b-bai 535 14. 6. 1923

6. Cīravas Strādn. koop. «Arodnieks» (24. 3.

1923. izsniegta Cīravas pag. pa-

domei) 546 4. 1. 1926

7. Dzērves Bibl. b-bai 535 9. 6. 1923

8. Gudenicku-Bases izgl. b-bai 535 17. 1. 1925

9. Jūrkalnes (Pilsbergas) pag. padomei 543 22. 3. 1923

10. Kalvenes (Tāšu-Padures) pag. padomei 535 31. 1. 1923

11. Kazdangas [zgl b-bai ">5 23. 3. 1923

12. Klosteres-Aizputēs Izgl. b-bai 547 14. 8. 1924

13. Laidu Izgl. b-bai 547 12. 6. 1924

14. Rudbāržu Latv. jaun.sav. org. 501 18. 6. 1923

15.
„ pag. Lēņu latv. katoļu sav. 608 21. 2. 192?

16. Sakas pag. padomei 608 29. 5. 192?

17.
„ „

Pāvilostas Latv. jaun. sav. org. 601 16. 2. 1926

18. Sieksātes Lauks, b-bai «Zemkopis» 548 2. 3. 1925

19. Ulmales-Labraga Lauks, b-bai 547 29. 7. 1924

20. Ziemupes Izgl. b-bai «Centība» 547 9. 7. 1924
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Kuldīgas apr.

1. Cieceres Izgl. b-bai «Vienība» 547 8. 7. 1924

2. Ezeres Lauks, b-bai (tag. Liepājas apr.) 608 25. 5. 1927

3.
„ pag. padomei

„ „ „ 530 9. 4. 1923

4. Gaiķu-Satiķu Latv. jaun. sav. org. 547 5. 8. 1924

5. Ivandes Bibl. b-bai 538 5. 2. 1923

6. Kabiles pag. padomei 543 13. 2. 1923

7. Kuldīgas-Griķu pag. Bibl. b-bai 620 25 4. 1928

8. Kuldīgas pag. Vārdupes sadraudz. b-bai

«Vārpa» 601 3. 3. 1926

9.
„ pils. bibliotēkai 543 14. 4. 1923

10. Kursīšu Izgl. b-bai 536 8. 6. 1923

11. Lutriņu Kult. veic. b-bai 547 11. 7. 1924

12. Padures Latv. jaun. sav. org. 537 28. 5. 1923

13. Pampāļu Kult. b-bai (9. 9. 1923. Pampāļu
lauks, biedrībai) 538 9. 4. 1927

14. Planeces Lauks, b-bai «Kalva» 547 17. 12. 1924

15. Raņķu Lauks, b-bai 501 9. 7. 1925

16. Rendas Bibl. b-bai 545 16. 3. 1923

17. Saldus pils. bibliotēkai 608 25. 2. 1927

18.
„ Sadraudz. b-bai 538 1. 5. 1923

19. Sātiņu pag. padomei 501 2. 7. 1925

20. Skrundas Izgl. b-bai 531 8. 6. 1925

21.
„ koop. «Ražotājs» 601 5. 2. 1926

22. Snēpeles Bibl. b-bai 547 22. 7. 1924

23. Turlavas Bibl. b-bai 555 29. 1. 1923

24. Vārmes pag. padomei 547 11. 6. 1924

25. Žvārdes Izgl. b-bai >46 1. 5. 1025

26.
„ pag. padomei 620 27. 3. 1928

Ventspils apr.

1. Ances pag. padomei 608 7. 3. 1927

2. Dundagas Sadraudz. b-bai «Vārpa» 535 15. 1. 1923

3.
„ pag. Līvu savienībai Livod īt

Mazirbē 54? 18. 12. 1924

4.
„ pag. Kolkas Latv. jaun. sav. org. 620 5. 5. 1928

5. Ēdoles pag. padomei 549 10. 3. 1923

6. Piltenes Izgl. b-bai «Ausma» 601 26. 2. 1926

7.
„

Lauks, b-bai 539 15. 5. 1923

8. Popes Lauks. veic. b-bai 555 30. 1. 1923

9. Popes pag. Lielirbes zvejn. b-bai 547 19. 7. 1924

10. Puzes Patēr. b-bai 535 2. 7. 1925

11. Sarkanmuižas-Vārves-Ventspils Lauks, b-bai 54? 12. 7. 1924

12. Sarkanmuižas pag. Ventspils apkārtnes
lauks, kooperativam 601 11. 2. 1926
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13. Ugāles Izgl. b-bai 547 18. 6. 1924

14. Usmas Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 18. 7. 1924

15. Užavas Lauks, b-bai «Arājs» 620 27. 4. 1928

16.
„ pag. Sārnates izgl. b-bai «Auseklis» 529 6. 6. 1923

17. Ventspils Jūrmalas zvejn. b-bai 558 19. 2. 1925

18.
„

Raiņa klubam 547 17. 7. 1924

19. Ziras pag. padomei 501 7. 7. 1925

20. Zlēku Izgl. b-bai 547 14. 7. 1924

21. Zūru Kult. veic. b-bai «Liesma» 550 9. 3. 1923

Talsu apr.

1. Ārlavas pag. padomei (Pūņu un Pobožu no-

vadam) 608 12. 3. 1927

2.
„ pag. padomei (Tiņģeres un īves

novadam) 608 15. 6. 1927

3. Ārlavas Sadraudz. b-bai 544 16. 3. 1923

4. Cēres Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 12. 7. 1924

5. Jaunpagasta Latv. jaun. sav. org. 559 8. 11. 1923

6. Kandavas Sadraudz. b-bai 547 4. 8. 1924

7. Lībagu Latv. jaun. sav. org. 545 9. 3. 1923

8. Lubezeres Latv. jaun. sav. org. 545 8. 3. 1923

9. Mērsraga Bibl. b-bai 542 24. 4. 1923

10. Nogales Izgl. b-bai «Vairāk Gaismas» 555 8. 6. 1923

11. Nurmuižas Bibl. b-bai 554 7. 6. 1923

12.
„

Dzedru mazsaimn. veic. b-bai 608 23. 5. 1927

13. Pastendes Latv. kult. veic. b-bas nod. 601 11. 2. 1926

14.
„ pag. padomei 547 14. 7. 1924

15. Sabiles Latv. jaun. sav. org. 547 6. 8. 1924

16. Spāres Bibl. b-bai 547 22. 7. 1924

17. Stendes Latv. dzelzcejn. sav. nod. 620 15. 3. 1928

18. „
Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 2. 6. 1924

19. Strazdes Latv. jaun. sav. org. 547 21 7. 1924

20. Talsu pils. bibliotēkai 547 9. 12. 1924

21. Upesgrīvas Latv. jaun. sav. org. 547 31. 7. 1924

22. Valdegales Latv. jaun. sav. org. 547 5. 3. 1923

23. Valgales Latv. kult. veic. b-bas nod. 608 22. 2. 1927

24. Vandzenes Latv. jaun. sav. org. 547 28. 7. 1924

Tukuma apr.

1. Aizupes pag. padomei 542 20. 4. 1925

2. Annenieku Izgl. b-bai «Avots» 501 20. 5. 1925

5. Bikstu Dzied, b-bai 547 28. 7. 1924

4. Blīdenes pag. padomei (bij. Stūru-Dūru pag.

padomei) 544 14. 3. 1923
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5. Dzirciema pag. padomei 535 8. 1. 1924

6.
„

Lamiņu kult. veic. b-bai «Ausma» 608 23. 2. 1927

7. Engures Latv. jaun. sav. org. 543 20. 3. 1923

8. Engures-Bērzciema Zvejn. b-bai «Vilnis» 501 9. 7. 1925

9. Irlavas Jaun. pulciņam «Stars» 547 23. 7. 1924

10. Jaunpils Sadraudz. b-bai 557 16. 5. 1925

11. Lestenes Bibl. b-bai 547 25. 7. 1924

12. Milzkalnes (šlokenbekas) pag. padomei 545 9. 3. 1923

13.
„ (Cērkstes) pag. padomei 545 17. 3. 1923

14.
„ Apšciema zvejn. b-bai «Zvaigzne» 608 23. 2. 1927

15. Ozolnieku B-bai «Darbs» (Smārdes pag.) 541 4. 5. 1925

16. Pruviņu Lauks, b-bai «Vaga» 547 21. 7. 1924

17. Pūres Sadraudz. b-bai 542 24. 4. 1925

18. Remtes Latv. jaun. sav. org. 551 4. 5. 1925

19. Sēmes pag. padomei 544 4. 5. 1925

20. Slampes Lauks, b-bai «Akots» 547 6. 6. 1924

21. Struteles Bibl. b-bai «Ausma» 547 28. 7. 1924

22. Tukuma pils. bibliotēkai (7. 4. 1925 Latv.

kult. veic. b-bas Tukuma nodaļai) 549 2. 6. 1927

23.
„ pils. bibliotēkai 601 3. 2. 1926

24.
„

cietumam 620 20. 3. 1928

25. Vānes Latv. kult. veic. b-bas nod. 542 25. 4. 1925

26. Vecmoku pag. padomei 601 19. 3. 1926

27. Zantes Sadraudz. b-bai 547 25. 7. 1924

28. Zebrenes pag. Upenieku izgl. veicinās, b-bai 547 18. 6. 1924

Jelgavas apr.

1. Aucē Latv. kult. veic. b-bas Vecauces nod. 546 7. 5. 1923

2.
„

Auces pils. bibliotēkai (7. 5. 1923

izsniegta Tukuma apr. skolot.

arodb. nodaļai) 547 15. 12. 1924

3. Auru Kult. veic. pulciņam «Stars» 538 12. 2. 1923

4.
„ pag. Krimūnu bibl. b-bai 547 1. 7. 1924

5. Bēnes Latv. jaun. sav. org. 534 26. 6. 1923

6. Bērzmuiv.as Izgl. b-bai «Zieds» 547 30. 6. 1924

7. Bileiķu Bibl. b-bai 608 20. 5. 1927

8. Brambergas Sadraudz. b-bai «Līgo» 547 3. 3. 1923

9. Bukaišu Sadraudz. b-bai 535 25. 1. 1925

10. Dobeles Savies, b-bai 536 6. 6. 1925

11. Džūkstes-Pienavas Sadraudz. b-bai 547 3. 3. 1923

12. Elejas pag. padomei 535 7. 6. 1925

13. Emburgas Latv. jaun. sav. org. 545 25. 4. 1925

14. Garozas Latv. jaun. sav. org. 555 25. 1. 1925

15. lies Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 22. 7. 1924

16. Jaunsvirlaukas pag. padomei 538 4. 1. 1923
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17. Jēkabnieku pag. un apk. lauks, b-bai 620 26. 3. 1928

18.
„ Ūziņu un apk. lauks, b-bai 546 5. 6. 1923

19. Kalnamuižas-Tērvetes bibl. b-bai 601 18. 3. 1926

20. Kalnamuižas Latv. Sark. krusta sanatorijai 547 3. 7. 1924

21. Kalnciema Izgl. b-bai «Rīts» 545 27. 4. 1923

22. Kroņavircavas Jaun. b-bai 546 6. 3. 1923

23. Lielauces Patēr. b-bai «Spars» 544 15. 3. 1923

24. Lielplatones pag. padomei 546 7. 3. 1923

2". Lielsesavas Tautas namam (3. 5. 1923 Liel-

sesavas pag. padomei) 545 21. 1. 1925

26. Lielvircavas Latv. mazsaimn. veic. b-bas nod. 501 19. 3. 1926

27.
„

Skursteņu izgl. b-bai 547 20. 3. 1923

28. Līvbērzes Sadraudz. b-bai «Dziesmu Kronis» 535 11. 1. 1923

29. Naudītes-Sesavas Izgl. b-bai «Imanta» 556 16. 1. 1923

30. Ozolnieku Latv. mazsaimn. veic. b-bas nod. 608 20. 5. 192?

31. „ Sadraudz. b-bai 541 24. 2. 1923

32Ji Penkules Izgl. b-bai «Darbs» 540 24. 2. 1923

33. Pēternieku Sadraudz. b-bai 539 24. 2. 1923

34. Platones Dzied, b-bai 547 17. 12. 1924

",. Rubas Izgl. b-bai «Roza» 620 3. 4. 1928

36. Rubas pag. Reņģu lauks, b-bai 547 23. 7. 1924

37. Sīpeles Savies, b-bai «Vaiņags» 547 28. 7. 1924

->S. Sniķeres Bibl. b-bai 601 16. 2. 1926

59. Svētes Sadraudz. b-bai 535 19. 6. 1925

40. Šķibes Izgl. b-bai 547 29 7. 1924

4). Tetelmindes Izgl. b-bai 545 3. 5. 1923

42. Ukru Bibl. b-bai «Stars» 547 10. 7. 1924

43. Vadakstes pag. padomei 547 29. 7. 1924

44. Valgundes Sadraudz. b-bai «Upenieki» 535 24. 1. 1923

0. Vilces Izgl. b-bai 547 50. 7. 1924

46. Zaļenieku Sadraudz. b-bai 535 25. 1. 1923

47. Zaļenieku pag. Latv. jaun. sav. Mežmuižas org. 547 23. 8. 1924

48. Jelgavā: Centr. paidag. institūtam 601 3. 2. 1926-

-49. ~
Jelgavas cietumam 547 5. 7. 1924

50. Valsts Ģintcrmuižas slimnīcai

(1925. Tabora iestādei Jelgavā) 601 6. 2. 1926-

-51. „ pils. bibliotēkai 501 4. 7. 1925

52. ~ Valsts skolotāju institūtam 601 5. 2. 1926

53. „
• Zemgales kult. veic. b-bai 54? 3. 7. 1924

Bauskas apr.

1. Bārbeles Lauks, b-bai «Tīrums» 542 18. 5. 1925

2. Bauskas Lauks, b-bai 545 17. 4. 1925

5.
„

pils. bibliotēkai 530 11. 6. 1923

4. Bornsmindes Latv. kult. veic. b-bas nod. 535 10. 1. 1925
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5. Budbergas Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 8. 7. 1924

6. Ceraukstes Savies, b-bai 535 10. 1. 1925

7. Codes pag. padomei 546 5. 3. 1923

8. Grienvaldes Lauks, b-bai 530 2. 2. 1923

9. lecavas Dzied, b-bai 558 9. 2. 1925

10. lecavas-Mežinieku lauks. veic. b-bai 501 8. 7. 1925

11. Jaunsaules pag. padomei 556 4. 12. 1923

12. Kurmenes Izgl. b-bai «Viļņi» 536 2. 6. 1923

13. Mežotnes Izgl. b-bai 534 30. 6. 1923

14.
„ „ „

diviem novadiem 608 19. 5. 1927

15. Misas-Lambertes kult. veic. b-bai 535 2. 2. . 1925

16. Rundāles pag. padomei 547 8. 7. 1924

17. Skaistkalnes Izgl. b-bai 537 27. 2. 1923

18. Stelpes Kult. b-bai 529 4. 6. 1925

19. Svitenes pag. padomei 547 12. 7. 1924

20. Valles Dzied, b-bai 608 20 5. 1927

21.
„

Kult. veic. b-bai 549 11. 5. 1923

22. Vecmuižas Kult. veic. b-bai 547 15. 7. 1924

23. Vecsaules Latv. jaun. sav. org. 547 27. 6. 1924

Jēkabpils apr.

1. Biržu Izgl. b-bai «Darbs» 545 12. 5. 1925

2. Daudzevas Savies, b-bai 537 19. 2. 1925

3. Dignājas Latv. kult. veic. b-bas nod. 537 18. 1. 1923

4. Elkšņu Biškop. b-bai «Liepa» 537 17. 1. 1923

5.
„

Patēr. b-bai «Mežgale» 608 24. 5. 1927

6. Krberģes Latv. kult. veic. b-bas nod. 555 16. 1. 1923

7. Jaunjelgavas Latv. kult. veic. b-bas nod. 537 5. 5. 1923

8. Jēkabmiesta Izgl b-bai 547 2. 7. 1924

9. Kroņa Susejas Latv. kult. veic. b-bas nod. 533 23. 7. 1923

10. Lielzalves Izgl. b-bai «Gaisma» 558 13. 2. 1923

11. Mēmeles Izgl. b-bai (agrāk Mēmeles Brīvbibl.

b-ba) 535 24. 1. 1923

12. Neretas Lauks, b-bai 601 18. 2. 1926

13. Salas pag. Patēr. b-bai 541 23. 2. 1923

14. Salas-Sēlpils Latv. kult. veic. b-bas nod. 620 2. 4. 1928

15. Saukas pag. padomei 558 29. 5. 1925

16. Seces Lauks, b-bai 547 16. 6. 1924

17.
„

Latv. kult. veic. b-bas nod. 608 24. 5. 1927

18. Sēlpils Lauks, b-bai 556 2. 5. 1925

19.
„

Raiņa kluba nod. 601 20. 3. 1926

20. Sērenes Lauks, b-bai 543 19. 4. 1923

21. Slates Dzied, b-bai 601 18. 2. 1926

22. Sunākstes Savies, b-bai '538 16. 2. 1923
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23. Vārnavas (Vārenbrokas) Latv. kult. veic.

b-bas nod. 601 17. 2. 1926

24. Viesītē (Eķengravē) Izglītības b-bai «Ausma» 537 29. 5. 1923

25. Zasas Lauks. veic. b-bai 547 17. 6. 1924

Ilūkstes apr.

1. Aknistes Izgl. b-bai 556 2. 6. 1925

2. Asares Lauks. raž. un patēr. b-bai 547 25. 6. 1924

3. Bebrenes Patēr. b-bai «Straume» 547 24. 7. 1924

4. Demenes pag. padomei 536 9. 6. 1923

5. Dvietes pag. padomei 538 19. i. 1923

6. Gārzenes-Aknistes kooperativam (agrāk Gār-

senes patēr. b-ba) 538 30. 5. 1925

7. Grīvas Latv. sab-bai 547 18. 6. 1924

8. Ilūkstes pils. bibliotēkai 547 2. 7. 1924

9. Kalkūnes Lauks, b-bai 529 17. 9. 1923

10. Kaplavas pag. padomei 601 19. 5. 1926

11. Kaplavas tin Salienas pag. Izgl. b-bai «Au-

strums» (7. 8. 1924 Izgl. koop.

«Kult. Balss» Bornes nod. 547 4. 9. 1926

12. Kurcuma pag. padomei 544 14. 4. 1923

15. Laša Jaun. b-bai 535 20. i. 1923

14. Pilskalnes Latv. kult. veic. b-bas nod. 537 23. i. 1923

15. Prodes pag. padomei 547 5. 6. 1924

16. Raudas (Stelles) pag. padomei 543 17. 4. 1923

17. Rubenes pag. padomei (1922 Latv. kult. veic.

b-bas Rubeņu nod.) 537 27. 2. 1928

18.
„ pag. Izgl. b-bai «Gaisma» 547 2. 7. 1924

19. Salienas Latv. jaun. sav. org. 535 30. 1. 1923

20. Silenes pag. padomei (17. 3. 1926 Borovkas

miesta klubam) 601 30. 4. 1928

21. Skrudalienas Latv. kult. veic. b-bas nod. 601 27. 2. 1926

22. Subates Lauks, b-bai «Grauds» 547 26. 7. 1924

25.
„

Patēr. b-bai 601 26. 2. 1926

24. Susejas Latv. kult. veic. b-bas nod. 547 17.- 7. 1924

25. Sventas pag. padomei 535 3. 7. 1923

Daugavpils apr.

1. Asūnes pag. padomei 555 10. 12. 1925

2. Bērzgales Latv. kult. veic. b-bas nod. (Ai-

viekstes pag.) 571 20. 10. 1925

3. Dagdas Latv. izgl. b-bai «Gaisma» 565 3. 3. 1925

4. Gostiņu Latv. kult. veic. b-bas nod. 568 24. 5. 1923

5. Izvoltas Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas

«Saule» nod. 572 15. 5. 1923
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6. Jasmuižas pag. padomei 578 2i. 6. 1923

7. Jezupooas Latg. latv. rom.-kat. kult. veic.

b-bas «Saule- nod. 657 19. 2. 1926

8. Kapiņu pag. padomei 564 28. 2. 1923

9.
„ „

Rušanu krāj-aizd. sab-bai 657 20. 2. 1926

10. Kolupas Muz. b-bai 566 2. 5. 1925

11. Krāslavas Latv. b-bai 580 2i. 12. 1922

12.
„ pag. padomei . 667 28. 2. 1927

13. Krustpils Lauks, b-bai 559 23. 2. 1923

14. Krustpils pils. bibliotēkai 591 1. 7. 1924

15. Liksnas kult. veic. b-bai «Gaisma» 562 14. 2. 1925

16.
„ Latv. katoļu jaun. b-bas nod. 652 20. 5. 1927

17. Līvānu pag. padomei 562 27. 2. 1923

18. Mežmuižas Lauks. veic. b-bai «Vaga» 601 19. 2. 1926

19. Preiļu Muz. b-bai «Līra» 568 24. 5. 1923

20. Rudzatu pag. padomei 577 17. 7. 1923

21. Skaistas Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas

«Saule» nod. 501 11. 7. 1925

22. Skaistas pag. Latv. katoļu jaun. b-bas Ļudvi-
kovas nod. 620 9. 5. 1928

25. Ungurmuižas pag. padomei 568 28. 5. 1923

24. „ pag. Latv. kult. veic. b-bas An-

tužu nod. 601 11. 3. 1926

25.
~ pag. Latv. nac. jaun. sav. Antužu

nod. 620 30. 4. 1928

26. Vārkavas pag. padomei 569 4. 12. 1923

27.
„

Latv. katoļu jaun. b-bas nod. 657 8. 2. 1926

28. Višķu Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas

«Saule» nod. 559 26. 2. 1923

29.
„ Latg. b-bas «Kultūra» nod. 676 30. 4. 1928

30. Daugavpilī: Daugavpils cietumam 620 20. 3. 1928

31.
„ Latv. b-bai 568 28. 5. 1925

32.
„

pils. bibliotēkai 545 15. 7. 1925

33.
„

psiehiatriskai slimnīcai 608 17. 5. 1927

34.
„

Valsts skolotāju institūtam 657 25. 2. 1926

Rēzeknes apr.

1. Atašienas Latv. katoļu jaun. b-bas nod. 620 23. 4. 1928

2. Barkavas Izgl. b-bai 562 14. 3. 1923

3. Bērzgales pag. padomei 545 16. 7. 1925

4. Bikavas Jaun. savienībai «Vilnis» 579 11. 7. 1923

5. Dricānu Kult. veic. b-bai «Auseklis 560 19. 2. 1923

6. Kaunatas pag. padomei 563 4. 6. 1923

7. Maltas pag. padomei 557 31. 5. 1923
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8. Maltas pag. Zosnas krāj-aizd. sab-bai un

Zosnas patēr. b-bai «Razna» 657 25. 2. 1926

9. Pušas Krāj-aizd. sab-ai 657 5. 2. 1926

10. Rēzeknē: pils. bibliotēkai 657 25. 2. 1926

11.
„

Latv. b-bai 547 18. 7. 1924

12.
„

Latg. skolotāju centr. b-bai 580 15. 5. 1923

13.
ii

Valsts skolotāju institūtam 657 5. 11. 1926

14. Rēznas pag. padomei 557 31. 5. 1923

15. Ružinas pag. padomei 562 1. 6. 1923

16. Sakstagala Izgl b-bai 555 12. 2. 1923

17. Silajāņu Latv. kult. veic. b-bas nod. 591 14. 7. 1924

18. Stirnienes pag. padomei 620 30. 4. 1928

19. Varaklaņu pag. padomei 566 1. 6. 1923

20.
„ pils. bibliotēkai 566 1. 6. 1923

21. Vidzmuižas pag. padomei 561 22. 2. 1923

22. Viļānu Latg. kult. veic. b-bas Jaunā Strau-

me» nod. 582 5. 2. 1923

Ludzas apr.

1. Brigu Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas

«Saule» nod. 545 14. 7. 1925

2. Ciblas Izgl b-bai «Gaisma» (14. 7. 1924 Ci-

blas (Eversmuižas pag. padomei) 597 10 7. 1925

5. Kārsavas Ludzas latg. kult. veic. b-bas nod.

«Austra» 562 10. 5. 1923

4. Landskoronas Latv. kult. veic. b-bas nod. 570 28. 3. 1923

5. Ludzas latg. kult. veic. b-bai 564 8. 5. 1923

6.
„ pils. bibliotēkai 568 25. 5. 1923

7. Mērdzenes pag. padomei 667 7. 4. 1927

8.
„ pag. Ludzas latg. kult. veic. b-bas

Michalovas nod. 566 10. 3. 1925

9. Nirzas Izgl b-bai «Auseklis» (agrāk Ludzas

latg. kult. veic. b-bas Nerzas nod.) 657 17. 2. 1926

10. Rogovkas Latg. krist. zemn. sav. nod. 566 28. 4. 1923

11. Rundānu Ludzas latg. kult. veic. b-bas nod. 545 27. 7. 1925

12. Vecslabadas Latv. kult. veic. b-bas nod. 657 3. 2. 1926

15. Zilupes Latv. b-bai 657 25. 2. 1926

14. Zvirgzdienas Ludzas latg. kult. veic. b-bas nod. 591 7. 8. 1924

Jaunlatgales apr.

1. Augšpils (Višgorodas) pag. padomei 571 17. 5. 1923

2. Baltinavas Lauks, b-bai 547 11. 7. 1924

3. Balvos Ludzas latg. kult. veic. b-bas Balvu

nod. (1926. g. kopīgi ar Latv. nac.

jaun. sav. Balvu nod.) 667 24. 2. 1927

232
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Piespriesto Kad bibliotēka

sējumu skaits nodota

4.
„

Latv. atturības b-bai (1923. g. iz-

sniegta Balvu pag. padomei) 561 21. 2. 1927

5. Beņislavas Izgl. b-bai «Atauga», Bērzpils

pag. 608 14. 5. 1927

6. Bērzpils pag. Domopoles lauks, b-bai «Nā-

kotne» 562 23. 3. 1925

7. Bokovas Latv. kult. veic. b-bas nod. 591 29. 7. 1924

8. Gavru Latv. kult. veic. b-bas nod. 657 25. 2. 1926

9. Jaunlatgales Latv. kult. veic. b-bas nod. 608 24. 2. 1927

10. Kacēnu pag. Latv. jaun. sav. Pokrovas org.

20. 6. 1924. Kačanovas Patēr. b.

«Zvaigzne») 547 21. 2. 1927

11.
„ pag. Pokrovas robežsargu klubam 608 28. 5. 1927

12. Kokorevas Lauks, b-bai «Celmlauzis» 561 21. 3. 1923

13. Liepnas Izgl. b-bai «Stars» 580 1. 2. 1925

14. pag. Kupravas patēr. b-bai «Arājs» 664 25. 5. 1927

15.
„ pag. Latv. kult. veic. b-bas Kūde-

pes nod. 676 30. 4. 1928

16. Rugāju Zemkop. b-bai «Centība» 579 14. 6. 1923

17.
„

Daugasnes piensaimn. sab-bai 620 2. 4. 1928

18. Viļakas Izgl. b-bai «Zvaigzne» 545 20. 7. 1925

Ārzemēs:

1. Valkas Latv. vies. b-bai Igaunijas Valkā 601 28. 9. 1926

2. Igaunijas Moisekiles miesta Latv. izgl. b-bai

«Ars» 608 13. 5. 1927

3. Lauru kolonijas Latv. izgl. b-bai Igaunijā 601 20. 6. 1927

4. Šleiderišķes Lauks, b-bai «Zvaigzne» Lietuvā 601 16. 10. 1926

Organizācijas, kam piesūtīti žurnāli lasītavām ārpus Kf. b-ku tikla.

1. Aglūnas lasītavai.

2. Latv. kātoju jaun. b-bas Aglūnas nod.

3. Laukstrādnieku arodb-bas Augstrozes nod.

4. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Augustovas nod.

5. Babītes-Mazcenas mazsaimn. veic. b-bai.

6. Latv. kult. veic. b-bas Babītes nod.

7. Latv. jaun. sav. Bazes-Biržu org.

8. Latv. katoļu jaun. b-bas Beržgala nod.

9. Borkovas biškop. b-bai «Liepa».

10. Latv. katoļu jaun. b-bas Borkovas nod.

11. Cēsu pag. izgl. b-bai.

12. Latv. katoļu jaun. b-bas Dagdas nod.
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15. Dzelzceļn. Daugavpils mezgla kult. veic. b-bai.

14. Latg. jaun. b-bas Daugavpils nod.

15. Latv. katoļu jaun. b-bas Daugavpils nod.

16. Latgaliešu skolotāju savienībai Daugavpilī.
17. Latv. jaun. sav. Duntes nod.

18. Lauku strādn. arodb-bas Džūkstes nod.

19. Ģipkas zvejn. b-bai «Cerība».

20. Latv. Sark. Krusta Irlavas nod. slimnīcai.

21. Istalsnas izgl. b-bai.

22. Jaunauces dram. b-bai «Vaidelote».

23. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Kalna-škaparu nod

24. Kalsnavas-Ozolkalna piensaimn. sab-bai.

25. Latg. jaun. b-bas Kolupes nod.

26. Latv. katoļu jaun. b-bas Krāslavas nod.

27. Latv. kult. veic. b-bas Kūļciema nod.

28. Kurmāles pag. izgl. b-bai «Spars».

29. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Kurpnieku nod.

30. Latv. mazsaimn. veic. b-bas Launkalnes nod

31. Latv. katoļu jaun. b-bas Ludzas nod.

32. Latg. jaun. b-bas Madaļinas nod.'

35. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas Madaļinas nod.

34. Latv. kult. veic. b-bas Meirānu nod.

35. Melnsils zvejn. b-bai «Enkurs».

36. Izgl. b-bas «Progress» Mežvidu nod.

37. Latv. katoļu jaun. b-bas Nautrēnu nod.

38. Latg. jaun. b-bas Nicgala nod.

59. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Nīcgala nod.

40. Latv. kult. veic. b-bas Prodes nod.

41. Latv. kult. veic. b-bas Purvmalas nod.

42. Latv. katoļu jaun. b-bas Rēzeknes nod.

45. Rīgā Latv .katoļu akadēmiķu b-bai.

44. Rīgā Latv. rom.-katoļu b-bai «Vaiņags».
45. Rīgā Mazsaimn. veic.'b-bai «Monrepo».
46. B-bas «Darba Jaunatne» Rīgas centra nod.

47. Rīgas latg. kult. veic. b-bai.

48. Rīgas latv. labdarības b-bai.

49. Latv. katoļu jaun. b-bas Rīgas nod.

50. Ropažu biškop. b-bai «Biškopis».
51. Lauku strādn. arodb-bas Rundāles nod.

52. Latv. nac. jaun. sav. Sedmales nod.

53. Solitudes dzied, b-bai.

54. Lauku strādn. arodb-bas Spāres nod.

55. Spric-Vecuma lauks, b-bai «Dubna».

56. Stendes izgl. b-bai.

57. Latv. katoļu jaun. b-bas Štikānu nod.
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58. Ludzas latg. Kult. veic. b-bas Strūžānu nod.

59. Taurenes pag. padomei.
60. B-bas Raiņa klubs Tukuma nod.

61. B-bas Latv. nac. jaun. sav. Umpārtes nod.

62. Valkas kara apr. pārvaldei.
63. Valmieras pag. kult. veic. b-bai.

64. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Vārkavas nod.

65. Latv. katoļu jaun. b-bas Vidsmuižas nod.

66. Vilces piensaimn. sab-bai «Sprīdītis».
67. Latv. katoļu jaun. b-bas Viļakas nod.

68. Latv. katoļu jaun. b-bas Viļānu nod.

69. Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas «Saule» Znūtiņu nod.

70. Zūru lauks, b-bai.

71. Lauku strādn. arodb-bas Zvardes nod.
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