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PRIEKŠVĀRDI

Tāpat kā iepriekšējie ARCHIVA sējumi ar! šis ir veltīts mīlsu

centieniem pēc brīvās Latvijas. Sējumā ievietotie apcerējumi rāda

dažus mīlsu brīvības bilances aktīvus un pasīvus. Mēs zaudējām daļu

zelta, kas būtu noderējis atjaunotajai Latvijai. Kara apstākļos mēs

zaudējām savus kuģus.Vislielākais pametums kā sekas mīlsu brīvības

pagaidu pārtraukumam tomēr ir, ka mūsu māsām un brāļiem, mūsu

mātēm un tēviem ir jāvada dienas un gadi beztiesīgā apspiestībā.

Mūsu aktīvos tomēr skaitāms tas, ka noteicējas lielvalstis vēl

joprojām atzīst brīvo Latviju. Mīlsu aktīvs arī ir iespēja norādīt, ka

mūsu zemes okupanti savā laikā paši uz mūžīgiem laikiem ir atteiku-

šies no pretenzijām uz šo zemi. Šai sējumā apceram kā minētos

pasīvus, tā aktīvus. Turpinājumā ir sniegta konkrēta informācija par

mīlsu dažām svarīgākām tiesībām mītnes zemēs. Izmantojot šīs

tiesības, vienmēr jāpatur prātā, ka mums un mūsu pēctečiem jāga-

tavojas Lieldienām, kad celsies atkal augšā brīvā Latvija.

Par Latvijas zeltu raksta trīs autori. Daudz jaunu atklājumu

atrodams Latvijas bankas pēdējā padomes priekšsēža Ādolfa Klīves

rakstā. Kā mūsu un pārējo Baltijas valstu zelts Anglijā gāja zudumā,

pastāsta Inārs Brēdrichs (8.C0m., M.8.A.). Prof. Dr. oec. Edgars

Dunsdorfs aplēsis, cik īsti bija Latvijas zelta, ko konfiscēja Londonā.

Reizē ar šo aplēsumu atklājas svarīgi, līdz šim nepamanīti apstākļi,
kas saistās ar šo notikumu.

Vai līdz ar daļas Latvijas zelta zudumu ir zudušas arī Latvijas

brīvības izredzes? Noteikts nē ir atbilde uz šo jautājumu — to kon-

statē Eiropas latviešu juristu biedrības priekšsēdis mag. iur. Kārlis

Gulbis rakstā par Latvijas starptautisko stāvokli. Par latviešu pa-

valstniecības tiesību atzīšanu Beļģijā un Francijā raksta mūsu liet-

vedis Francijā Kārlis Bērends (šī raksta rediģēšanā palīdzēja mag.

iur.Vilis Eglīte un franču valodas skolotāja Gunta Eglīte, M.A.). Mūsu

brīvības dienu valstsvīrs Dr.Bruno Kalniņš rūpīgā analizē rāda drūmo

patiesību, kas valda okupētajā Latvijā. Viņa rakstam pioslēdzas

Daugavas Vanagu priekšnieka majora Viļa Hāznera apcerējums par

latviešu karavīriem, kas cīnījās pretējā frontē, un par latviešu kara-

dienestu tagadējā okupētajā Latvijā.
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Latvijas patstāvības sākumam veltīts mag. iur. A. Sildes apce-

rējums par Latvijas un Krievijas mierlīgumu. Latvijas patstāvības

pārtraukumam veltīts Kārļa Kļaviņa (mag. iur. ,M.A.) raksts par Lat-

vijas kuģu zaudēšanu Otrajā pasaules karā.

īpaša rakstu sērija ir veltīta problēmām par latviešu sociālo

nodrošināšanu brīvajā pasaulē. Par labklājas likumiem Kanādā raksta

Aleksandrs Kānbergs (8.A., LL.B.). Tā kā no Kanādas 18.000 latvie-

šiem Ontario provincē dzīvo 13.000, rakstā galvenā vērība veltīta šai

provincei. No ASV 100.000 latviešiem pensijas vecumu ir sasniegusi

apmēram ceturtā daļa, un viņus interesēs Dr. iur.Andreja Rudža

raksts. Strauji noveco arī 26.000 latviešu kontingents Austrālijā,

un viņiem noderēs zināt, ko par labklājas likumiem Austrālijā raksta

Eva Brennere (LL.B.) un Imants Dižgalvis (LL.B.). Šim rakstam

pieslēdzas Austrālijas latviešu apvienības prezidija priekšsēža Viļa

Eglītes (mag. iur., 8.C0m., LL.B.) apskats par testamentuAustrālijā.

Tam savukārt seko Jura Padega (8.A., LL.M.) apcere par iespējām

mantot okupētajā Latvijā mirušo piederīgo mantu un par mantošanas

tiesībām tiem, kas dzīvo viņpus dzelzs aizkara. Rakstu sēriju no-

slēdz Dr. iur. Hermana Bleses (Blaese) raksts par latviešu tiesisko

stāvokli Rietumvācijā.

Lielu darbu veicis Latviešu apvienības Austrālijā zinātnes no-

zares sekretārs mag. iur. Jānis Lazdiņš, savācot un sakopojot brīvās

pasaules latviešu juristu īsbiografijas.

Melburnas mākslinieki — Ludmilla Meilerte, Leo Svīķers un

Jūlijs Priedītis — piedalās šī sējuma ilustrēšanā. levietojam arī

divus nelaiķa mākslinieka Niklāva Strunkes darbu attēlus.

Ar skumjām par viņu aiziešanu un pateicību par viņu darbu

pieminam divus pēc iepriekšējā sējuma iznākšanas mirušos čaklos

ARCHĪVA darbiniekus: mūsu līdzstrādnieku un pārstāvi Zviedrijā

Jāni Rudzīti un mūsu pārstāvi ASV un Kanādā Voldemāru Midziņu.
Nākošais — divpadsmitais — ARCHĪVA sējums būs veltīts brī-

vās pasaules latviešu sabiedriskajai rosībai.

Lai ARCHĪVU varētu izdot par līdzšinējo cenu, par spīti ievē-

rojamam izmaksas un pasta izdevumu pieaugumam, vienīgā iespēja

ir palielināt metienu. Aicinām tādēļ mūsu uzticamos abonentus un

draugus piesūtīt mums to tautiešu adreses, kam būtu interese par

latvietības saglabāšanu pasaules tālēs.
ARCHĪVA redaktors
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LATVIJAS ZELTS UN TĀ LIKTENIS

Ādolfs Klīve

Pēc vācu armijas novietošanās Reinzemē 1936.g. 7. martā, kas

notika pret Versaļas un Lokarno līguma noteikumiem, ministru

prezidents K.Ulmanis kādā dienā uzaicināja mani pie sevis un sniedza

šādu konfidenciāluun ļoti svarīgu informāciju.

Kāda augsta un ļoti autoritatīva angļu persona (K. Ulmaņa iztei-

ciens) apmeklējusi viņu un noteikti brīdinājusi, ka Reinzemes remili-

tārizācija nozīmējot Vācijas gatavošanos jaunam pasaules karam. Arī

līdz tam laikam Ādolfs Hitlers daudzējādā ziņā lauzis pastāvošos

miera līgumus — piemēram, divkāršojis Vācijas armiju, ievedis

vispārēju karaklausību, iesācis zemūdens un gaisa flotes izbūvi, kas

viss ar Versaļas miera līgumu bijis noliegts. Visos šais un līdzīgos

jautājumos Anglija ticējusi Hitlera apgalvojumiem, ka tas vajadzīgs,

lai Vācija būtu gatava neparedzētiem, slepeni gatavotiem Maskavas

uzbrukumiem. Bet karaspēka novietošanu Reinzemē ar Maskavas

draudiem nevarot attaisnot, tāpat ne ar kādiem citiem draudiem, jo

Lokarno līgums Vācijas rietumu robežu nodrošinot simtprocentīgi.

Tādēļ Vācijas armijas novietošanai Reinzemē paliekot tikai viens

izskaidrojums: jauna kara gatavošana un izejas poziciju ieņemšana.

Par to augstais viesis gribējis Latviju brīdināt. Protams, šis

brīdinājums neesot jāsaprot tā, ka karš varētu izcelties rīt vai parīt,

bet aiz kalniem tas arī neesot, jo Vācijas bruņošanās noritot ļoti

strauji. Ulmanis jautājis, uz kādu Anglijas palīdzību kara laikā Lat-

vija varētu cerēt. Sekojusi noteikta un skaidra atbilde, ka jau pirmajā

kara dienā visa Anglijas flote no Baltijas jūras tikšot atsaukta, un

Anglija Baltijas valstīm nekādu militāru palīdzību nevarēšot sniegt.

Diplomātiski Anglija Latviju aizstāvēšot vienmēr, bet, kad runāšot

lielgabali, diplomātijai būšot maza nozīme.

Sniedzot man šo informāciju, K.Ulmanis izteicās, ka kara gadī-

jumā mēs bez zilām acīm cauri netiksim. Tādēļ bez kavēšanās jāsāk

darīt viss iespējamais, lai kara laikā mēs varētu iztikt bez ārzemju

preču importa. Šī ziņa un darbība sakarā ar to esot jāuzskata kā

lielākais noslēpums, lai neuztrauktu iedzīvotājus. Viņš to neteikšot

pat kabinetā un pats sameklēšot personas, kam uzdošot gādāt par
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attiecīgu preču krājumu gatavošanu. Atklātībā prezidents par kara

draudiem sāka runāt tikai pēc Austrijas krizes. Man jārūpējoties par

zelta un ārzemju valūtas uzkrāšanu Latvijas bankā, vajadzības gadī-
jumā paskaidrojot, ka tas tiek darīts lata stabilitātes nodrošināšanai.

Es prezidenta aicinājumu pieņēmu un apsolījos darīt visu, kas būs

manos spēkos.

Prezidenta izteiciens par „zilām acīm" nozīmēja pārejošu Lat-

vijas okupāciju no Vācijas vai Padomju savienības puses, un valūtas

krāšana zīmējās ari uz šādu laiku. Loģiski domājot, tāda līdzekļu
krāšana bija cīņas organizēšana ar iepriekš sagatavotu līdzekļu
palīdzību pret okupantiem no ārienes. Bet tā nebija tik vienkārša

lieta kā Ulmanis domāja. Banka varēja līdzekļus krāt, bet pamati un

organizācija tādai līdzekļu krāšanai bija jāizstrādā valdībaiar skaidru

norādījumu, kur un kā līdzekļi uzkrājami.

Nākošā (1937.) gadā es saņēmu Latvijas sūtņa Parīzē O. Gros-

valda aicinājumu apmeklēt Parīzi, jo Latvijas banka (turpmāk: LB)
esot vienīgā visā Eiropā, kuras vadītājs neesot apmeklējis Francijas
centrālbanku. Mani tur uzņemšot loti laipni. Kādu mēnesivēlāk tādu

pašu uzaicinājumu — apmeklēt Anglijas banku — saņēmu no Latvijas

sūtņa Londonā K. Zariņa. Viņš paskaidroja tuvāk, ka vēlēšanos mani

redzēt izteicis Anglijas bankas prezidents, un aicinājumiem laikam

esot sakars ar 1936. gada ASV, Anglijas un Francijas savstarpējo
naudas apgrozības līgumu, pēc kura katrs līguma līdzējs apņemoties
uzturēt savas valūtas stabilitāti un vajadzības gadījumā pārdot zeltu

saviem partneriem. Esot iespējams, ka Anglijas bankas prezidents
uzaicināšot mani turēt LB zeltu un valūtu Anglijas bankā. Latvijai tas

nekā jauna nedošot, bet Londonas apmeklējums man tomēr jāizdarot.

Konkrētie apstākļi bija tādi, ka Francijā tai laikā pie varas bija

pirmā tautas frontes valdība ministru prezidenta Blūma vadībā.

Francijas franks jau bija devalvēts un turējās ļoti vāji, bet Anglija
1937. gadā bija atzinusi Triju par patstāvīgu valsti, kas kara gadījumā
varēja radīt pavisam jaunu politisku situāciju ūdeņos ap Angliju. No

dažu Dienvideiropas valstu piedzīvojumiem bija zināms, ka Francijas
centrālbanka aģitēs par Latvijas zelta un cietās valūtas glabāšanu

Parīzē, un Anglijas banka darīs to pašu par mūsu rezerves vērtību

glabāšanu Londonā.
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Tādos apstākļos mans brauciens uz Rietumeiropas finanču

centriem Brāļu Lazaru bankas prasību dēļ varētu izraisīt tikai ne-

vajadzīgu kritiku presē, nedodot LB nekā pozitīva. Izrunājos ar

ministru prezidentu. K. Ulmanis manus ieskatus atbalstīja, un mans

brauciens nenotika.

LB bija līdzakcionāre Starptautisko maksājumu bankā Šveicē,
kas kārtoja maksājumus valdību starpā. Pēc nodibinātas kārtības,

mēs ar galveno direktoru K. Vanagu apmeklējām šīs lielās polītiskās

bankas gadasapulces un tām sekojošās triju dienu ilgās apspriedes

par pasaules financiālo stāvokli. Tur salasījās visu Eiropas centrāl-

banku pārstāvji, un LB galveno direktoru, kā arī padomes priekšsēdi

varēja sastapt katrs,kas to vēlējās. LB nebija ne no vienas lielbankas

atkarīga un varēja atļauties to rādīt arī citiem.

Tādai nostājai bija savs iespaids. Rīgu un LB 1938.gadā apmek-

lēja speciāls Anglijas bankas prezidenta Montagjū" Normena pilnvaro-

tais, ar kuru panācām vienošanos par uzlabotiem noteikumiem visiem

Anglijas bankā noguldītiem LB zelta un valūtas krājumiem pēc šāda

sadalījuma:

1) Savā laikā Ivandes Kaijas vadībā latviešu tautas saziedotais

Zelta fonds ar valdības starpniecību bija nodots finanču ministrijai.

Pēdējā visus ziedojumus, kā: saktas, gredzenus, rokassprādzes, ap-

roču pogas, monētas v. c. lika pārkausēt stiepos, iespiežot pašā zeltā

tīra zelta satura raudzi un svara atzīmi, un ar zeltā iespiestiem

finanču ministrijas iniciāļiem nodeva šo zeltu LB glabāšanā. LB

savukārt iespieda zeltā savus iniciāļus un nodeva zeltu Anglijas

bankai ar noteikumu, ka šie zelta stieni uzglabājami nepārveidoti

tādā pašā izskatā kā tie nodoti un pēc pirmā pieprasījuma nebojāti

izsniedzami LB atpakaļ. Par šī zelta glabāšanu LB maksāja Anglijas

bankai nelieluatlīdzību, bet pēc vienošanās ar M.Normena pilnvaroto

Anglijas banka uzņēmās turpmāk šo Latvijas zelta fondu glabāt pēc

līdzšinējiem noteikumiem bez maksas.

2) LB zelts, kas bija noguldīts Anglijas bankā bez iniciāļiem,

bija jāatdod pēc pirmā pieprasījuma, bet Anglijas banka to varēja

izlietot. Ja mūsu valdība šo zeltu pieprasīja atpakaļ, LB pēc tīra

zelta vērtības tai izsniedza standartzeltu. Parasti valdība prasīja

zelta vietā izmaksāt valūtu. Tādā gadījumā LB zelta čeku reālizēja

finanču ministrija vai pēc tās vēlēšanās LB valde. Par šī zelta
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uzglabāšanu LB nemaksāja nekā,bet ar! nesaņēma no Anglijas bankas

nekādu atlīdzību par tā lietošanu. Vienojāmies ar M. Normena pilnva-

roto, ka turpmāk Anglijas banka par šo zeltu maksās LB nelielus

augļus.

3) Par angļu mārciņām, kas bija noguldītas Anglijas bankā līdz

noteiktiem termiņiem vai tekošos rēķinos, Anglijas banka maksāja

LB attiecīgus augļus. Pēc vienošanās ar prezidenta Normena pilnva-

roto turpmāk procentu likmes šiem kontiem paaugstināja.

4) Par visām Anglijas bankā noguldītām LB angļu mārciņām ar

Normena pilnvaroto panāca vienošanos, ka turpmāk visa šī LB valūta

būs nodrošināta pret kursa svārstībām visos (arī kara) gadījumos.

Ja angļu mārciņas kurss starptautiskā tirgū kristu, LB piederīgās

mārciņas tiks nekavējoties pārvērstas zeltā bez sevišķa LB rīkojuma,

un zeltu uzglabās Anglijas bankā līdz tālākam LB rīkojumam.

Šo vienošanos Anglijas banka līdz 1940. g. 17. jūnijam strikti

ievēroja. Par notikušām sarunām ar Normena pilnvaroto zināja tikai

ministru prezidents K. Ulmanis un galvenais direktors K. Vanags.

Pēdējais visās sarunās bija klāt kā līdztiesīgs sarunu dalībnieks.

Sarunas notika laikā, kad Lietuvas un Polijas starpā risinājās Polijas

ultimāta ievadītās sarunas par savstarpēju diplomātisku sakaru nodi-

bināšanu.

Mēs ar Vanagu jutāmies uz mirkli kā ieguvēji, tomēr bijām sa-

traukti. Austrijas liktenis spieda uz smagām pārdomām. Arī ministru

prezidents sāka atklātībā runāt par kara draudiem. Ar interesivēroju,

kā rīkojas citi atbildīgi darbinieki, rezerves krājot, neminēdami ne

vārda, kādēļ tas tiek darīts. Latvijas piensaimnieku centrālās savie-

nības priekšsēdis pulkvedis J.Ērglis ierīkoja piena tvertnes pien-

saimnieku vajadzībām un pagaidām pildīja tās ar benzīnu aizsargu

apgādei. J. Skujevics akciju sabiedrības Ogles uzdevumā krāja lielas

akmeņogļu un koksa kaudzes. Zemkopības ministrs J. Birznieks jau

1938.gada rudenī bija nodrošinājis Latviju ar maizes labību divgadī-

gam patēriņam. Andrejs Bērziņš krāja kokvilnu un citas izejvielas

visām ap Latvijas kreditbanku grupētām rūpnīcām. To pašu, jādomā,

darīja visi citi, kam prezidents bija uzdevis kādu speciāldarbu.

Satraukumā ritēja Latvijas turpmākās dienas, sākot ar Čecho-

slovakijas sadalīšanu Minchenē, līdz tās traģiskai nožņaugšanai 1939.

gada 15.martā. Pēc Hitlera iebrukuma Prāgā daži prominenti bēgļi



13

no Čechoslovakijas ieradās RTgā. Tie brīdināja Latviju nepalikt bez

līdzekļu rezervēm cīņā par brīvību neparedzētu briesmu gadījumā,

kādu kļūdu izdarījuši viņi, palikdami galīgi uz sēkļa. No igauņiem
divu gadu laikā līdzekļu uzglabāšanas jautājumā nebija nekādu ziņu.

Visa 1939. gada vasara pagāja, demokrātiskajām lielvalstīm

cenšoties iesaistīt Padomju savienību kopīgā cīņā pret Hitleru. Šīs

pūles beidzās bez panākumiem, un 1939. g. 1. septembrī sākās Otrais

pasaules karš. Vācijas un Padomju savienības 1939. g. 23. augusta

slepenā protokola tekstu par Latvijas ietilpināšanu Krievijas interešu

sfairā prezidents zināja jau trešā vai ceturtā dienā pēc līguma pa-

rakstīšanas. Par to bija parūpējies mūsu sūtnis Berlīnē E.Krieviņš.
Neskaidrība bija tikai par vārdiem

„
interešu sfaira" — vai tāds

formulējums šai protokolā jāsaprot kā valsts robeža, kā to tulkoja

krievi, vai tikai kā saimnieciska izmantošana un politisks protekto-

rāts, kā to saprata starptautisko tiesību zinātne un kā to vēlāk tulkoja

arī Hitlers. Lai būtu kā būdams, šī neskaidrība prezidentu daudz

neinteresēja, jo K. Ulmaņa negrozāmā pārliecība bija un palika, ka

„
uzvara būs tur, kur būs Anglija". Tādā virzienā gāja un attīstījās

visa Latvijas ārpolitika, t.i., vienmēr saskaņā ar Angliju. Ka Anglijā

varētu uzrasties kāds vadītājs valstsvīrs, kas atbalsta Krieviju uz

citu, mazo tautu lēses, kā tas notika kara laikā ar V. Čerčilu, to,

vadoties no vēstures un piedzīvojumiem Pirmajā pasaules karā, ne

Ulmanis, ne cits kāds apzinīgs latviešu politiķis nevarēja nemaz

iedomāties. Un, ja arī varētu, apstākļi tādēļ negrozītos. Ulmanim

bija taisnība: uzvara bija tur, kur bija Anglija.

Kara sākums Latvijā bez vispārīgā satraukuma sagādāja dažus

nopietnus, pavisam neparedzētus pārsteigumus. Izrādījās, ka ar da-

žiem produktiem visa zeme un iedzīvotāji ir nodrošināti samērā labi,

bet ir arī tādas vajadzības, kuru apmierināšanai nekas nav darīts.

Tāds produkts starp citubija petroleja, kuras nemaz nebija krājumā.

Labības kulšana un lopu apkopšana agrajos rudens rītos un garajos

vakaros apstājās pavisam, kas lauciniekos radīja dibinātu nemieru.

Otrs tāds produkts, kā pietrūka Rīgā jau pirmajās kara dienās, bija

sāls. Nokārtot šo preču uzkrāšanu prezidents bija uzdevis finanču

ministram A.Valdmanim, norādot personas, pie kurām sāls un petro-

lejas lietā jāgriežas. Valdmanis nebija to izdarījis un vainu vēla uz

citiem. Kā tas labi saprotams, minēto produktu trūkums ļoti skāra



14

Ulmani kā lauksaimniecības speciālistu, unVaidmanim finanču minis-

tra postenis bija jāatstāj.

Trūkstošās preces steidzīgi meklēja un pirka, neievērojot, ko

tās maksāja. Negaidītā kārtā ļoti palīdzīgi izrādījās krievi, kuriem

pie rokas atradās taisni viss tas, kas mums bija vajadzīgs un nebija

iegādāts. Rīgas ostā ieradās krievu kuģis arßaskunčaka ezera krastos

rakto pelēko sāli. Bez liekas gaidīšanas Rīgu sasniedza Maskavas

vilciens ar smirdošo krievu petroleju. Pirms valdība to bija noskaid-

rojusi, krievi zināja,ka mūsu rūpnīcām, izņemot Latvijaskreditbankas

aprūpētos uzņēmumus, trūkst kokvilnas un citu izejvielu. Arī šo mantu

iegādi, par spīti Andreja Bērziņa atgādinājumam, finanču ministrs

bija nokavējis, bet padomju tirdzniecības pārstāvība Rīgā bija ar

mieru pret tūlītēju samaksu trūkstošās preces Latvijai nekavējoties

piegādāt. Latvijas rūpnīcām vajadzīgo garšķiedras kokvilnu pieveda

tieši no Ēģiptes caur Odesu visīsākā laikā. Kreisie pilsoņi staigāja

pa Rīgas ielām un gudri runāja: kā tas Ulmanis tik vienkāršas lietas

nav paredzējis? Un A.Valdmanis pieticīgi teica: man par citu grēkiem

jācieš.

Nokavētās preces pirka arī ārpus Krievijas, lielāko tiesu no

Vācijas. Ar abām šīm valstīm Latvija parakstīja konkrētus pirkšanas

un pārdošanas līgumus. Sevišķi dzīvi attīstījās tirdzniecība ar Vāciju

uz reciprocitātes pamata. Ar plaši izveidoto klīringa sistēmas tirdz-

niecību Vācija pret sviestu, bekonu un saplākšņiem apgādāja Latviju

ar visu nepieciešamo. Turpretim tirdzniecībā ar Padomju savienību

un pirmajos kara mēnešos ar pārjūru vajadzēja maksāt skaidrā valūtā.

No vairākiem kuģu lādiņiem ar krāsainajiem metalliem, mašīnu re-

zerves daļām un kaļamo dzelzi dažas mantas kaperēja zviedri. Visi

iepirkumi prasīja no LB miljonus un atkal miljonus ārzemju valūtā.

Valdība centās izlauzt mūsu eksportam ceļu caur Zviedriju un

Norvēģiju un šai nolūkā,par spīti kara apstākļiem,samaksāja Ķeguma

parādu 12,4 miljoni latu apmērā. Pie brīva ceļa caur Skandināviju uz

Ziemeļjūru Latvija tomēr netika. Parādu nomaksas un preču iepir-

kumu dēļ zelts un ārzemju valūta samazinājās no 135 miljoniem latu

1939. g. augustā (kad bija sasniegts maksims) uz 108 miljoniem latu

tā paša gada decembrī. 1940. g. aprīlī kopējā summa bija noslīdējusi
līdz 98 miljoniem latu.
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Pēc ultimātīvi mums uzspiestā Latvijas un PSRS savstarpējā

palīdzības līguma 1939. g. 5. oktobrī Latvijas politiskā situācija bija

tapusi ļoti delikāta. Valsts prezidents K. Ulmanis, kas visu Latvijas

ārpolitiku balstīja uz sadarbības ar Angliju, jaunajā situācijā bija

spiests nopietni ņemt vērā PSRS. Kaut gan Ulmanis savu izglītību

bija ieguvis ASV, pavadījis tur astoņus gadus un to pārvaldes kārtību

ļoti iemīļojis, viņš politisku iemeslu dēļ tomēr nevarēja izšķirties

par Latvijas zelta un valūtas izvešanu no Anglijas un pārvietošanu uz

Ameriku. Kad es atkārtoju, ka tomēr nav pareizi kara laikā turēt

lielu daļu mūsu līdzekļu vienā karojošā valstī, prezidents nelaimīgā

balsī noteica: „Nu tad dariet, kā atrodat par pareizāku". Zelts un

valūta tomēr līdz turpmākam palika Anglijā.

Tuvojoties 1940. gada pavasarim, Latvijas starptautiskais stā-

voklis kļuva arvienu nedrošāks un mums nelabvēlīgāks. Ārlietu

komisārs V. Molotovs augstākā padomē Maskavā 1940. g. 29. martā

izteicās, ka, balstoties uz palīdzības līgumiem, var sagaidīt Baltijas

valstu un PSRS savstarpējo attiecību tālāku uzlabošanos. Kāda šī

attiecību uzlabošanās, kas dibinās uz uzspiestiem līgumiem, var

izvērsties, tas visiem bija skaidrs. To bija rādījusi Staļina atsauk-

šanās, bažu līgumu noslēdzot, uz Krievijas cara Pētera I politiku

Baltijā. To apstiprināja slepenā informācija, ko ieguva no Latvijā

novietotā krievu karaspēka, kas sevi uzskatīja par okupācijas priekš-

posteni.

Svarīgais un sarežģītais jautājums par Latvijas valsts un lat-

viešu tautas interešu aizstāvēšanu attieksmē uz tās līdzekļiem arī

tādos apstākļos, kad valdība to nespētu, prasīja atrisinājumu. To

prezidents, jādomā, zināmā mērā Čechoslovakijas bēgļu izteicienu

ietekmē un, nesaņemot nekādu informāciju šai jautājumā no Igaunijas,

bija izšķīries kārtot ar tagad pazīstamajām ārkārtējām pilnvarām

sūtņiem. Pilnvaras deva tiesības sūtnim Zariņam aizstāvēt Latvijas

intereses un rīkoties ar visiem valsts līdzekļiem, kustamo un nekus-

tamo mantu, kas atradās sūtniecības rīcībā.

Kad prezidents satrauktajā aprīļa mēneša sākumā 1940. gadā

mani par šīm pilnvarām informēja, es aizrādīju, ka tām būs nozīme

tikai tik ilgi, kamēr būs neatkarīgas Latvijas valdība. Jautājums

turpretim ir, kas notiks, kad valdības vairs nebūs. Ulmanis tad pa-

skaidroja, ka tāds pats stāvoklis būtu, ja valdība ieceltu kādu nevienā
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valsti nepazīstamu komiteju, padomi vai pārvaldi. Sūtņu pilnvarošanai

esot priekšrocība, ka tie esot jau atzīti Latvijas pārstāvji pie attie-

cīgām valdībām. Ja pēc Latvijas okupācijas sūtņus arī vairs formāli

neatzīšot,pilnvarām tomēr būšot liela nozīme kā neatkarīgās Latvijas

gribas faktiskām un reālām izteicējām. Es vēl minēju, ka līdzekļu

krājums sūtniecībās ilgākam laikam būs ļoti ierobežots. Prezidents

atbildēja,ka līdzekļus pārvedīšot telegrāfiski pēdējā brīdī, kas tomēr,

cik man zināms, nekad nenotika. Lai neuztrauktu iedzīvotājus, arī

par pilnvarām kabinets lemšot vēlāk.

Tāda prezidenta nostāja liecināja, ka doma nodrošināt līdzekļus

cīņai par Latvijas brīvības atjaunošanu kādas neoficiālas organizācijas

vai personas rokās, kurus nekādi nevarētu saistīt ar Latvijas valsts

summām un tātad nevarētu atņemt — ka tāda doma ir galīgi atmesta.

Tās bija loģiskas sekas prezidenta ticībai Anglijas uzvarai karā un

uzticībai Anglijas politikai, kas Latvijas tapšanas laikā un 1939. gada

sarunās ar Padomju savienību par triju lielvalstu garantiju desmit

Austrumeiropas valstīm bija izrādījusies Latvijai vislabvēlīgākā.

Pēc šīs sarunas ar prezidentu es devu LB galvenajam direk-

toram norādījumu sākt bankas zeltu un valūtu pakāpeniski un, neradot

sevišķu ievērību,pārvest no Anglijas bankas uz ASV ar tādu aplēsumu,

lai triju mēnešu laikā puse no visām LB zelta un ārzemju valūtas

rezervēm atrastos ASV.

Sakarā ar šiem orderiem Anglijas banka informēja LB,ka zelta

pārvešana kara apstākļu dēļ savienota ar lielām grūtībām. Apdroši-

nāšanas biedrības neuzņemoties atbildību par sūtījumiem, un zelta

pārvešana ieilgstot, jo to varot veikt vienīgi konvoju pavadībā. Līdz

1940. g. jūnija vidum Anglijas bankai bija nodoti orderi par desmit

miljonu dolāru zelta un angļu mārciņu pārvešanu uz ASV. Tai pašā

laikā bija saņemti apstiprinājumi no ASV par sešu miljonu dolāru

saņemšanu zeltā un valūtā. Vai pārējo četru miljonu pārvedumu

Anglijas banka izpildījusi vai ne, par to man ziņu nav.

Kad 1940. g. 17. jūnijā PSRS bez iemesla no mūsu puses un,

laužot ar Latviju noslēgtos līgumus, iebruka mūsu zemē, LB bilances

aktīvā bija 71,5 miljoni latu zeltā un 30,3 miljoni latu cietā ārzemju

valūtā. Apmēram 90 % no šī zelta un valūtas atradās ārzemēs, lielāko

tiesu noguldīti Anglijas bankā un ASV bankās. Pēc 1940.g. 17. jūnija

izdotos LB orderus Anglijas banka vairs neizpildīja. Kas notika ar
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LB orderiem, kuri bija izdoti pirms 1940. gada 17. jūnija, man nav

zināms, jo līdz 1940.g. 16. jūlijam biju gan atstāts agrākā amatā, bet

pilnīgus pārskatus vairs nesaņēmu.
Beidzot dažus vārdus par tām vērtībām, kas atradās Latvijas

bankā Latvijā. Tās parasti svārstījās ap 10 % no zelta un ārzemju

valūtas kopvērtības un kara apstākļos varēja būt dažus procentus

vairāk, dodot kopsummā 13—14 miljonu latu. Bez tam LB uz 1940. g.

17. jūniju atradās tuvu pie 6 milj. latu sudraba naudas. Šo sudrabu,

zeltu un valūtu krievu iebrucēji naktī no 12. uz 13. jūliju vienkārši

nolaupīja, jo šai datumā Latvija bija vēl neatkarīga valsts, pašu krievu

(Višinska) atzīta, valsts un ministru prezidenta K. Ulmaņa vadībā.

Neieejot tuvāk šīs drāmatiskās laupīšanas aprakstā, šeit atzī-

mēšu tikai dežurējošā policijas virsnieka paskaidrojumu, ko viņš
deva no prefektūras pēc mana telefoniskā pieprasījuma:

„
Nekāda

vardarbība nav notikusi. Valdībai ienākusi slepena informācija, ka

buržuji un fašisti gatavojoties LB izlaupīt. Lai tas nenotiktu, krievi

nolēmuši LB vērtības pārņemt savās rokās,kas pirms vienas stundas

arī izdarīts. Slavējiet Dievu, ka Jūs kopā ar citiem direktoriem ne-

tikāt paņemti līdz uz Maskavu sava zelta sargāšanai."

Vēlāk krieviem radās citi izskaidrojumi zelta nolaupīšanai.

Viens tāds bija, ka PSRS sūtniecība pieprasījusi, lai Kirchenšteina

valdība nodod nolaupītās vērtības „
Vissavienības"valsts bankas glabā-

šanā Maskavā, bet Višinska ieceltie ministri nav varējuši izšķirties,

vai tas ir Latvijas interesēs vai ne. Tie sākuši meklēt Latvijas

neatkarības laika opozicionāru starpā lietpratējus, kas apliecinātu,

ka zelts jāglabā Latvijā. Nevarēdami tādus atrast, vienbalsīgi izšķī-

rušies, ka Latvijas interesēs ir zeltu sūtīt uz Maskavu.

Nākošais izskaidrojums bija, ka nolaupītās LB vērtības esot

aizvestas uz Maskavu kā samaksa par tiem 1000 traktoriem, ko

Staļins apsolījis latviešu zemniekiem pie Latvijas uzņemšanas Pa-

domju savienībā. Pēdējais izskaidrojums, ko es dzirdēju no Višinska

ieceltā kara ministra ģenerāļa R. Dambīša, bija, ka aizvestais zelts

esot samaksa par smagajiem ieročiem, kas novietoti Liepājā, Irbes

šaurumakrastos unBolderājā,lai Latviju aizstāvētu pret uzbrucējiem.

Pieskaroties tagadējam Anglijas izlīgumam ar Padomju savie-

nību Baltijas valstu parādu lietā, ar nožēlu jāatzīst, ka izlīgums —
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lai tas būtu kāds būdams — ir Anglijas kopdarbības solis ar

Baltijas valstu aneksijas atbalstīšanā.

Kā pēdējais Latvijas bankas padomes priekšsēdis neatkarīgā

valsti es 1967. g. 24. februārī iesniedzu pret tādu izlīgumu Anglijas
valdības ministru prezidentam un Anglijas bankas prezidentam šādu

memorandu:

„
Pēc preses ziņām, Lielbritānija un Padomju savienība nokār-

tojušas savas savstarpējās prasības, kas cēlušās ar Baltijas valstu

okupāciju un aneksiju no Padomju savienības puses 1940. gada jūnijā.

Ja tas tā būtu, es atļaujos aizrādīt uz sekojošo. Kā Latvijas

bankas priekšsēdim līdz Latvijas varmācīgai okupācijai no Padomju

savienības puses 1940.gada jūnijā man bija pirmklasīga informācija

un ziņas par noteiktu Latvijas fondu nodošanu Anglijas bankas glabā-

šanā (safekeeping). Šais fondos bija zelta stieņi, daļa no tiem iezīmēta

(earmarked), un citas vērtības.

levērojot sacīto, es atļaujos ļoti noteikti uzsvērt, ka iepriekš

minētos Latvijas bankas depozitus nedrīkst uzskatīt un lietot kā

objektus sarunās Lielbritānijas un Padomju savienības starpā.

Latvijas tauta, atbrīvojusies no Padomju savienības tagadējās

okupācijas, atprasīs šos depozitus kā to vienīgais likumīgais īpaš-

nieks.
"

Šādu memorandu jau minētā datumā nosūtīju Anglijas bankas

prezidentam. Tai pašā dienā šādu memorandu nosūtīju arī Lielbritā-

nijas ministru prezidentam, tikai bez pēdējā teikuma.

Uz abiem šiem rakstiem es saņēmu britu ASV vēstniecības

Vašingtonā (D.C.) atbildi, datētu ar 1967. g. 21. aprīli, ka manās abās

vēstulēs izteiktais viedoklis ir ticis atzīmēts.

Kā redzams, mana memoranda tonis nav kareivisks. Tas ir

ieturēts tāds, skatoties nākotnē. Galvenais jautājums mūsu tagadējā

polītikā nav zelts,bet brīva Latvija. Tās atgūšanai meklējami draugi,

kur vien iespējams, par spīti viņu kļūdām.



19

BALTIJAS ZELTS UN ANGLIJAS INTERESES

Inārs Brēdrichs

Pirms II pasaules kara Latvijas valdība lielāko daļu valstij tieši

vai netieši piederošo zelta un ārzemju valūtas krājumu izvietoja
ārzemēs — lielākas drošības labad. Šis līdzekļu kapitāls piederēja

Latvijas bankai un Latvijas finanču ministrijai, bet mazākas summas

ārzemju naudasiestādēs piederēja arī Latvijas privātām kreditiestā-

dēm un akciju sabiedrībām.

Lielāko daļu no līdzekļiem, ko ārzemēs izvietoja valsts iestā-

des, noguldīja Anglijas bankā (Bank of England), bet krietni mazāki

noguldījumi vēl atradās art Francijas bankā (Banque dc France),

Amerikas savienoto valstu federālajā rezerves bankā (Federal Reserve

Bank of N. V.) Ņujorkā un privātajā angļu Bārkleisa bankā (Barclavs

Bank) Londonā. Bez tam vēl niecīgs zelta daudzums atradās Starp-

tautisko maksājumu bankā Bāzelē, Šveicē.

No otras puses, Latvijas valstij, Rīgas pilsētai un dažādām

valsts un privātām iestādēm un uzņēmumiem ārzemēs bija arī parādi

sakarā ar naudas aizņēmumiem un līdzekļu ieguldījumiem Latvijā.

Rīgas pilsētai šāds parāds pastāvēja jau kopš laika pirms Latvijas

dibināšanas, un vēlāk tas valstij bija sagādājis daudz nepatikšanu.

Kaut ari trūkst tā laika pārskata par Latvijas un pārējo Baltijas

valstu ārējā kapitāla bilanci tieši, sākoties okupācijai,l94o. g. jūnijā,

ir zīmīgi, ka debašu laikā angļu parlamentā 1969. g. janvārī valsts

ārlietu apakšsekretārs Viljams Vitloks deklarēja, ka baltiešu parādi

Anglijai esot lielāki nekā baltiešu līdzekļi, kas deponēti Anglijā. Šeit

jāpiezīmē, ka Anglijas valdība šo jautājumu ir kārtojusi kā visu

baltiešu kopēju lietu, tikai minot, ka baltiešu kapitāla kopvērtība,

kas atrodas angļu valdības rokās, ir bijusi apmēram 6,5 miljoni angļu

mārciņu.
Lai izprastu notikumus Anglijā kopš 1967. gada, angļu valdībai

atsavinot un nododot izdalīšanai fondu ar Baltijas valstu līdzekļiem,

ir jāatiet vēl tālāk atpakaļ un jāatceras notikumu secība 1940. un

1941. gadā.

Baltijas valstu okupācija sākās 1940.g. 15. jūnijā Lietuvā, bet

neatkarīgā Latvijas valsts faktiski izbeidza pastāvēt 17. jūnijā, kad
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to okupēja sarkanarmija. Komūnistu un krievu inscenēts apvērsums

gāza Baltijas valstu valdības, un 20. jūnijā tās aizstāja, tā sauktās,

„
tautas" valdības. Visas trīs republikas tomēr vēl arvien turpināja

pastāvēt, kaut arī tikai formāli „uz papīra" — un šim apstāklim

radās negaidīti negātīvas sekas 1969. gadā angļu parlamentā, kad

notika debates par baltiešu līdzekļu izdalīšanu.' Jaunieceltās
„

tautas"

valdības sarikoja viltotas tautas saeimas vēlēšanas 14. un 15. jūlijā,
kurās pielaida tikai komūnistu protežētu kandidātu sarakstu, par ko

spaidu kārtā bija obligāti jābalso. Šie leļļu parlamenti sanāca 21.

jūlijā un, veicot vienu no pirmajiem darbiem, pasludināja „padomju"

varu un nolēma „lūgt" PSRS augstāko padomi uzņemt Baltijas valstis

Padomju savienībā. Šo
„ lūgumu" izpildīja laikā no 1940.g. 3. līdz

6. augustam, un šie tad arī ir tīri formālie datumi, ar ko izbeidzās

kā suverēnās Latvijas republikas, tā neatkarīgās Igaunijas unLietuvas

pastāvēšana. Tātad — laikā starp 1940.g. 15., resp. 17. jūniju un

augusta sākumu Latvija un pārējās Baltijas valstis faktiski bija tādas,

ko vēlākos laikos sāka apzīmēt par satelitvalstīm, bet ko juridiski

tomēr uzskata par patstāvīgām.

Diemžēl, tad nu tieši šo
„
satelitvalstu" valdības bija tās, kas

savā nepilnu divu mēnešu pastāvēšanas laikā izdarīja pārkārtojumus

politiskajā, saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, kuri vēlāk tik

nelabvēlīgi ietekmēja angļu valdības nostāju attieksmē uz šo valstu

līdzekļiem. Šo periodu 1940. gada vasarā angļu ārlietu apakšsekretārs
Vitloks ir ļoti raksturīgi apzīmējis par „

krēslas periodu" (twilight

period) Baltijas valstu pastāvēšanā (debatēs apakšnamā 1969. g. 22.

janvārī). No vienas puses,angļi neapšauba faktu, ka šai laikā Baltijas

valstu valdības vairs nebija brīvas un atradās okupācijas varas spie-

dienā. No otras puses, visas trīs valstis vēl turpināja starptautisku

patstāvību, Anglijas valdība atzina to valdības „dc jure" un turpināja

ar tām diplomātiskās attiecības. Šai periodā tad arī risinājās noti-

kumi, kas ietekmēja Baltijas valstu ārzemēs esošo līdzekļu visu

tālāko likteni.

Sākums visiem sarežģījumiem bija privātīpašumu
„

nacionali-

zācija" Baltijas valstīs, kas sākās šai laikā. Bez kādas atlīdzības

konfiscēja uzņēmumus un bankas, kuros angļu (un citu ārvalstu)

kreditori un ieguldītāji bija ielikuši savu kapitālu. No otras puses,

konfiscēja ari iestādes un uzņēmumus, kam pašiem bija ieguldīti
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līdzekļi ārzemēs. Konfiscēja arī angļu pavalstnieku privātīpašumus

Baltijas valstīs. Rezultātā Anglijas valdiba iesniedza protestus pret

Baltijas valstu valdību rīcibu.

Tai pašā laikā spiedienu pret Angliju sāka Padomju savienība,

lai iegūtu sev ārzemēs deponētos Baltijas valstu līdzekļus. Padomju
valdiba 1940. g. jūlijā apgalvoja, ka tā ir atpirkuši no Baltijas valstīm

to īpašumā esošo zeltu, un pieprasīja, lai Anglijas valdība šo zeltu

tai izsniedz.

Ņemot vērā Baltijas valstīs notiekošās saimnieciskās pārmaiņas
un pārkārtojumus un, lai nodrošinātu Anglijas pilsoņu un kreditoru

intereses sakarā ar
„ nacionalizāciju", Anglijas valdība atteicās atzīt

Padomju savienības pieprasījumu un 1940. g. 24. jūlijā ar speciālu

rīkojumu bloķēja visus Baltijas valstu līdzekļus, kas atradās Anglijā,
ieskaitot Anglijas valsts bankā deponēto Baltijas valstu zeltu. Tai pašā

laikā Anglijas valdība deklarēja Baltijas valstīm un arī Padomju
savienības valdībai, kas teicās zeltu atpirkuši jūlija vidū, ka bloķējums

izdarīts tikai tādēļ, lai pasargātu Anglijas un tās pilsoņu intereses,

kuriem eventuāli varētu būt prasības pret līdzekļiem, kas tai brīdī

atradās angļu valdības jurisdikcijā — kompensācijas prasības par

nacionalizētiem ieguldījumiem un īpašumiem Baltijas valstīs.

No šī brīža bloķēto Baltijas valstu līdzekļu jautājums kļūst vēl

vairāk sarežģīts. Tiek iejaukta vēl kāda lieta, kas līdz tam bija attie-

kušies tikai uz Anglijas un Padomju savienības saimnieciskajām

attieksmēm, neskarot Baltijas valstis, bet ko Padomju savienības

valdība tagad izmantoja atriebībai par Baltijas zelta bloķēšanu.
Laikā starp 1925. un 1934. gadu divām angļu firmām — Ļenas

zelta atradņu sabiedrībai un Tetjuhes raktuvju korporācijai — bija

piešķirtas plašas darbības koncesijas Padomju savienībā.Kad padomju

valdība jau pirms termiņa izbeidza abu sabiedrībukoncesijas, speciāla

šķīrējtiesa piesprieda angļiem atlīdzību 30 miljonu mārciņu sterliņu

apmērā. Padomju valdība šo summu neatzina un pēc ilgākas tielēšanās

nolēma angļiem atmaksāt tikai 3 miljonu mārciņu sterliņu, bet lielāko

tiesu tikai ilgtermiņa parādzīmju veidā, kas iekasējamas pakāpeniski

līdz 1954. gadam. Šo pašu nepietiekamo atlīdzību tad nu padomju

valdiba atteicās turpināt kārtot ar angļiem 1940. gadā, pēc tam, kad

Anglija pasludināja Baltijas zelta bloķēšanu un atteicās to atdot Pa-

domju savienībai. Sākās no jauna ilgas un neveiksmīgas sarunas
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angļu un padomju pārstāvju starpā, kas ar ilgākiem vai īsākiem pār-

traukumiem turpinājās līdz pat 1967. gadam.

Starplaikā vēstures notikumi turpināja jau zināmo gaitu. 1941.

gada 22. jūnijā Vācija iebruka Padomju savienībā, un vācu karaspēks

nomainīja krievu armijas okupāciju Baltijas valstīs, kuras jau kopš

1940. gada augusta sākuma formāli skaitīja Padomju savienībā.

Šis jaunais notikums deva ieganstu angļu valdībai pakļaut Bal-

tijas valstu bloķētos līdzekļus speciālam likumam par mantas pār-

valdīšanu, kuras īpašnieki atrodas terri torijā". Praktiski

tas nozīmēja, ka šie līdzekļi pārgāja īpaši izraudzītas valdības

iestādes pārziņā un rīcībā, kas varēja tos disponēt līdz brīdim, kad

izbeidzas karastāvoklis un rodas iespēja noskaidrot likumīgos īpaš-

niekus, vai arī rīkoties ar tiem pēc īpaša valdības norādījuma. Šī

angļu valdības rīcība nenozīmēja to, ka tā uzskatītu Baltijas valstis

par ienaidniecēm karā, bet tikai atzina taktisko stāvokli, kad iestādes

Baltijas valstīs nebija brīvas noteicējas par savu rīcību un darbojās

tikai pēc okupācijas varas vēlmēm un norādījumiem, kas savukārt

šai laikā bija Anglijas tiešais ienaidnieks. Kad karš beidzās un Bal-

tijas valstis atgriezās Padomju savienības okupācijā, baltiešu līdzekļu

legālais izkārtojums Anglijā netika mainīts. Lai angļu valdībai būtu

parocīgāk kontrolēt to tālāko likteni. Bez tam visu laiku joprojām

turpinājās diplomātiskās sarunas angļu un padomju iestāžu starpā

par savstarpējām prasībām vispār, un nebija paredzams, kāda loma

var būt Baltijas valstu zeltam galējā izkārtojumā.

Starplaikā kara rezultātā arī citurAustrumeiropā bija notikušas

radikālas pārmaiņas, un vairākās valstīs, nākot pie varas komūnistu

valdībai, tika atsavināti plaši angļu pilsoņu un iestāžu ieguldījumi un

īpašumi. Dažos gadījumos tomēr bija runa par zināmu atlīdzību

angļiem, un, lai stāvokli rēgulētu. angļu parlamentā 1950. gadā pie-

ņēma likumu par ārzemju kompensāciju.Arī angļu un padomju sarunas

piecdesmitajos gados beidzot bija nonākušas tiktāl, ka ar speciālu

valdibas rīkojumu 1959.gadā (1950. gada likuma ietvaros) īpaši nodi-

binātaĀrzemju kompensācijas komisija ieguva tiesības no angļu puses

reģistrēt visas prasības pret Baltijas valstīm, resp. Padomju savie-

nību. Līdzīgu prasību reģistrāciju izdarīja Padomju savienībā, kas

savās prasībās ietilpināja arī Baltijas zeltu.
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Kad abi sarunu partneri beidzot 1965. gadā sanāca kopā ar

prasību sarakstiem, tad izrādījās, ka Anglija vēlējās saņemt no

Padomju savienības ap 15 miljonu mārciņu sterliņu, bet Padomju

savienība no Anglijas — ap 10 miljonu. Prasību pārbaudei abas puses

apmainījās ar sarakstiem, un rezultāts jau varēja būt paredzams —

abi partneri liedzās atzīt lielu daļu no pretējās puses prasībām.

Garas un neauglīgas apspriedes tādējādi risinājās 1965. un 1966. gadā

kā Londonā, tā Maskavā.

Stāvoklis šķita nonācis neizejamā strupceļā. Tad 1967.gada

februārī notika padomju premjēra Kosīgina vizīte Londonā un apsprie-

des ar angļu strādnieku partijas premjēru Vilsonu.Šo sarunu rezultātā

stāvoklis pēkšņi mainījās, un panāca principiālu atrisinājumu par

savstarpējām prasībām, kas šķietami apmierināja abas puses. Vieno-

šanos paziņoja atklātībai 1967. gada 12. februārī, bet galvenos notei-

kumus ietvēra īpašā angļu un padomju līgumā, ko parakstīja tikai

1968. gada 5. janvārī.

Panāktais atrisinājums bija būtībā ļoti vienkāršs. Kā Anglija,

tā Padomju savienība atsakās no visām savstarpējām prasībām, bet

Anglija no bloķētajiem līdzekļiem tikai nodod Padomju savienības

rīcībā 500.000 mārciņu sterliņu, par ko pēdējā tiesīga iepirkt Anglijā

patēriņa preces angļu un padomju savstarpējā tirdzniecības līguma

ietvaros. Pārējās summas kā vienā, tā otrā pusē izdalāmas tiem.

kam ir kādas prasības pret pretējo pusi. Šo līdzekļu sadali kā vienā,

tā otrā pusē kārto attiecīgā valdība no tiem bloķētajiem vai atsavinā-

tajiem līdzekļiem, kas ir tās territorijā.

Praktiski tas nozīmēja to, ka no Baltijas valstu līdzekļiem

Anglijā tātad pusmiljona mārciņu sterliņu jau tūlīt pēc līguma slēg-

šanas iemaksāja īpašā bankas kontā, no kā angļu rūpnieki un tirgotāji

to saņēma kā samaksu par Padomju savienībai piegādātām precēm.

Atlikums — kas varētu būt ap 6 miljoni — tad nu paredzēts sadalīšanai

ari pašā Anglijā visām tām personām un iestādēm, kam pienākas

atlīdzība vai nu par Baltijas valstīs zaudētajiem ieguldījumiem un

īpašumiem, vai arī par Ļenas un Tetjuhes raktuvju sabiedrības

īpašumiem Sibirijā. (Ja gribam būt precīzi, tad tādas pašas tiesības

uz atlīdzību ir par eventuāliem angļu zaudējumiem Austrumpolijā,

Karpatos un Besarabijā, kas tika pievienotas Padomju savienībai, bet

jādomā,ka šādi pamatotām prasībām kopumā būs neliels īpatsvars.)
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Ir svarīgi šo momentu atcerēties — pēc angļu un padomju

nolīguma nekāda Baltijas valstu līdzekļu izdošana Padomju savienībai

formāli nav notikusi — vienu daļu ir jau saņēmuši paši angļi par

precēm, bet lielāko tiesu arī ir paredzēts izdalīt angļiem pašiem,

kam ir kādas kompensācijas prasības — ar vienu svarīgu izņēmumu,
ko redzēsim vēlāk.

Šai sakarā ir svarīgi zināt vēl kādu lietu.Baltijas valstu līdzekļi

Anglijā jau kopš 1967. gada vairs nav zeltā. Cik noprotams, īsi pēc

vienošanās ar Kosīginu Anglijas valdība zeltu pārdeva. Ir pamats

domāt, ka par zeltu iegūtie līdzekļi ieguldīti tā, lai tie vēl starplaikā

nestu augļus. Tātad ir nepareizi vairs runāt par Baltijas valstu zeltu

kā par kaut ko reālu un vēl pastāvošu. Ir vairs tikai līdzekļi,kas gūti,
šo zeltu pārdodot.

Lai radītu atlikušo līdzekļu sadalīšanai Anglijā nepieciešamo

juridisko pamatu un formulējumu, Anglijas strādnieku partijas valdība

1968. gadā iesniedza parlamentam apstiprināšanai attiecīgu likum-

projektu. Šis tad ir arī tas likums, ap ko tik daudz putekļu sacēla

savā laikā rietumpasaules latviešu protesti un par ko parlamentā

risinājās negaidīti garas debates. Likumprojekts beidza savu gaitu

parlamenta apakšnamā un augšnamā tikai 1969. g. marta beigās.

Neapstāsimies šeit pie argumentiem parlamenta debatēs par

un pret, tā sauktā, kompensācijas likuma pieņemšanu. Tas ir temats,

par ko jau savu vērtējumu devuši kompetenti juristi. Atzīmēsim tikai

to, ka no valdības puses likumu savās runās aizstāvēja tikai oficiālās

amatpersonas, kas likumu proponēja. No strādnieku partijas rindām

apakšnamā neatskanēja gandrīz neviena balss, lai to aizstāvētu, bet

par to balsoja tikai partijas disciplīnas dēļ. No konservātīvo partijas

totiesu radās vairākas iespaidīgas pretbalsis, kas centās aizstāvēt

Baltijas valstu intereses ne sliktāk, kā to būtu spējuši paši baltieši.

Daudziem jau no preses ziņām šai sakarā būs zināms sēra Taftona

Blmiša vārds apakšnamā. Bet ne mazāk karsti baltiešu aizstāvji bija

arī Gordons Kempbels, Ričards Vuds un Džons Smits. Arī pašreizē-

jais britu premjērs Hīts un ārlietu ministrs Daglass Hjūmss runāja

mums par labu. Apakšnamā baltiešu lietu aizstāvēja pavisam desmit

konservātīvo partijas runātāju, bet viens konservātīvais savā pieejā

bija neitrāls.
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Līdzīga situācija bija arī augšnamā, kur likumu aizstāvēja tikai

trīs personas, kam sakars vai nu ar valdību, vai ar Baltijas īpašumos

ieinteresētiem kreditoriem. Totiesu pret likumu un par labu baltiešu

interesēm runāja septiņi lordu palātas locekļi, daži no tiem ļoti plaši

un iejūtīgi. Atzīmēsim šeit arī viņu vārdus atcerei nākamībā: Lens-

daunas marķīzs (Marquess of Lansdowne), brīvkungs Dilhons (Vis-

count Dilhorne), lords Kēnsfords (Lord Conesford), lords Balfūrs

(Lord Balfour of Inchrve), lords Sentosvolds (Lord St. Oswald), lords

Sigls (Lord Segai) un brīvkungs Kolvils (Viscount Colville of Culross).

Sie vīri ir pilnīgi izpratuši un pazīst baltiešu traģēdiju.

Ir jāatzīmē vēl kāda svarīga lieta, kas izraisījās jau angļu

parlamenta debatēs un kas vēl joprojām var būt nozīmīga baltiešu

pieejai atsavinātā Tpašuma jautājumā nākotnē. Konservātīvo partijas

pārstāvji vairākkārt uzaicināja valdību pieņemt vienā vai otrā veidā

kādu rezolūciju vai deklarāciju, ka angļu valdība joprojām turpina

uzskatīt sevi par atbildīgu attieksmē uz atsavinātajiem līdzekļiem

Baltijas tautu priekšā un ka, atjaunojoties atkal īsteni brīvām un

neatkarīgām, suverēnām Baltijas valstīm, Anglija pilnā mērā šos

līdzekļus un īpašuma tiesības uz tiem tām atkal atjaunos, respektīvi

izdalīto summu atmaksās. Strādnieku partijas valdības pārstāvju

atbilde bija, ka vienošanās ar Padomju savienību nebūt nav nozīmējusi

to, ka Anglija atzītu Baltijas valstu iekļaušanu Padomju savienībā

„dc jure", bet no otras puses tā neatzīst par iespējamu sniegt kādu

deklarāciju, kas varētu attiekties tikai uz kaut kādiem hipotētiskiem

apstākļiem nezināmā nākotnē. To, ka atjaunotām Baltijas valstu val-

dībām eventuāli varētu būt prasības pret Anglijas valdību, toreizējā

angļu valdība nemaz nenoliedzot. Bet, ja tām tādas prasības kādreiz

rastos, tad arī Anglijai būšot atkal savas prasības pret Baltijas

valstīm — pašreiz tās rīcībā esošie un angļu kreditoriem izdalāmie

baltiešu līdzekļi esot mazāki nekā zaudējumi, ko Anglija cietusi

Baltijas valstīs. Otrkārt,būtu grūti lietot brīvas un neatkarīgas valsts

definīciju visos iespējamos gadījumos nākotnē attieksmē uz Baltijas

valstīm. Problēma varētu rasties tad, ja tās gan formāli atdalītos no

Padomju savienības, bet faktiski vēl arvien pastāvētu kā satelitvalstis,

līdzīgi citām zemēm Austrumeiropā, ar iekārtu un politiku, kas ir

naidīgas Anglijas interesēm. Acīm redzot, pēdējā gadījumā angļu val-

diba tomēr neuzskatītu par vēlamu vēlreiz diskutēt par savstarpējas
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atlīdzības jautājumu. Līdz ar to tā vēlas paturēt brīvas rokas attiek-

smē uz nākotni, nesaistoties ne ar kādiem formāliem solījumiem.

Kā jau minēts, likumu par baltiešu līdzekļu sadali, dodot kom-

pensāciju angļu kreditoriem un ieguldītājiem, pieņēma 1969. gada

sākumā. Tā iedzīvināšana praksē tomēr ir apzināti novilcināta par

diviem gadiem, tātad apmēram līdz 1971. gada pirmajai pusei, kāda

īpaša papildinājuma dēļ, kas pieņemts, lai aizstāvētu varbūtējas pašu

baltiešu īpašuma tiesības. Proti, ir dota vēl pēdējā iespēja pieteikties

pēc atlīdzības tādām baltiešu fiziskām vai juridiskām personām, kam

varētu vēl būt prasības pret tām savu valstu iestādēm, kas savā laikā

zeltu un citus līdzekļus Anglijā noguldīja. Latviešiem tas varētu no-

zīmēt prasības pret Latvijas banku un Latvijas finanču ministriju.

Tīri teorētiski ņemot, tas varētu pat nozīmēt atlīdzību par Latvijas

naudaszīmēm. Praktiski, protams, rodas jautājums, kā šādas īpa-

šuma tiesības vai prasības šodienas apstākļos pēc tik daudz gadiem

vairs varētu pierādīt. Ja kādam tomēr vēl šāda interese un iespēja

būtu, tad ieteicams griezties pie Britu finanču ministrijas (Treasurv)

Londonā vai arī lūgt advokāta palīdzību un kārtot prasību ar britu

komisionāru vai konsulu, ja prasību iesniedzējs dzīvo ārpus Liel-

britānijas. Trešā iespēja ir griezties tieši pieArzemju kompensācijas

komisijas (Foreign Compensation Commission) Londonā, kuras tiešā

pārziņā līdzekļu sadalīšanas lietas atrodas un kas reģistrē visus

pieprasījumus.

Šis raksts uzrakstīts pirms 1970. gada valdības maiņas, kad pie

varas nāca Hīta konservātīvo partija. Kā redzams no atbildēm uz

latviešu iesniegumiem, Hita valdības principiālais viedoklis Baltijas

valstu zelta lietā palicis tāds pats kā Vilsona valdībai. Ir tomēr

cerības, ka valdības nostāja varētu mainīties, ja starptautiskais stā-

voklis attīstītos labvēlīgi Baltijas valstīm.
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LATVIJAS ZELTS LONDONĀ

Edgars Dunsdorfs

Kad 1967. gada sākumā mūsu avīžu lasītāji uzzināja, ka Padomju savienības

un Apvienotās karalistes (Anglijas) ministru prezidents ir vienojušies par

savstarpējoprasību nokārtošanu un kad 1968.g. janvāri noslēdza attiecīgo līgumu,

tad plašākai publikai kļuva skaidrs,ka galvenais savstarpējās vienošanās objekts

ir bijis Baltijas valstu zelts, deponēts pirms kara Londonā.! No laikrakstiem arr

uzzinājām, ka šo Baltijas zeltu Apvienotās karalTstes valdība pārdeva 1967.g.jūnijā

Šais avīžu rakstos bija atreferēti angļu preses raksti un parlamenta deba-

tes, bet latviešu pašu originālrakstu lielajā rakstu klāstā bija gaužām maz.2

Mūsu avīžu redaktoru pasivitāte, neorganizējot rakstus par šo jautājumu, kas

interesēja tik plašas aprindas,īstenībā nepārsteidz. Mūsu redaktori vispār nemīl

pasūtināt rakstus speciālistiem. Līdz šim viņi arī nav daudz pūlējušies skatīties

uz priekšu, lai laikus pamanītu jaunumus. Latvijas zelta lietā konflikts neradās

pēkšņi 1967.gadā, tas sāka attīstīties jau tūlīt pēc tam, kad Latviju okupēja.

Sevišķi akūta zelta lieta kļuva 1961. gadā, kad Apvienotās karalTstes parlamentā

valdība ziņoja, ka beidzot sākšoties nopietnas sarunas ar Padomju savienību, un,

kad tā 1964. gadā ziņoja, ka ārlietu ministrijas delegācija atgriezusies no

Maskavas.3 Rakstīt par zeltuun sākt akciju šai lietā vajadzēja toreiz.

Kaut ari latvieši paši savos laikrakstos par zelta atsavināšanu rakstīja

maz, daudzie referējošie avīžu raksti 1967. un 1968. gadā latviešu sabiedrībā

radīja lielu satraukumu, un iznākumā notika demonstrācijas un vēstuļu kampaņa,
rakstot Apvienotās karalTstes parlamenta deputātiem, valdībai un pat karalienei.

Jānožēlo, ka šo iesniegumu noraksti un saņemtās atbildes nav sakopotas kādā

centrālā krātuvē — līdz ar to ŠT spontānā akcija vēstures avotos var iet zudumā.

Tai pašā laikā, kad valdīja satraukums par zelta atsavināšanu, neatbildēts

palika jautājums, cik īsti Latvijas zelta Apvienotās karalTstes valdība ir piesa-

vinājusies. Par šo jautājumu interesējās ne vien latviešu sabiedrība, bet arī

Apvienotās karalistes parlamenta opozicijas deputāti. Uz vairākiem pieprasīju-
miem (1967.gadā un sekojošos gados), cik daudz zelta bija katrai no trim Baltijas

valstīm, valdība izvairījās atbildēt. Kad pieprasījumi kļuva sevišķi neatlaidīgi,

valdība beidzot katēgoriski atteicās ziņas sniegt, aizbildinoties, ka tas esot

noslēpums. Vienīgais, kas nāca zināms, bija, ka visām trim Baltijas valstīm

kopā atsavinātsapmēram 460.220 unču tīra zelta,4 kas metriskā sistēmā līdzinās

14.314,453kg jeb pāri par 14 tonnām.

Cik no šī kopējā zelta piederēja Latvijai, par to nebija datu arī mūsu

Londonas pārstāvniecībai.5 Par to, ka Latvijas pārstāvniecībai Londonā nebija

izdevies noskaidrot, cik daudz Latvijas zelta bija Londonā deponēts, sevišķu
neapmierinātību izteica laikraksts BRĪVĪBA.6 Ironiskā kārtā tomēr BRĪVĪBA,

tāpat kā mūsu pārējie laikraksti, neuzaicināja kādu tautsaimnieku šo jautājumu

noskaidrot.
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1. Latvijas zelta un ārzemju valūtas krājumi

Latvijas valdiba 1920. g. 20. martā nolēma dibināt zelta fondu.

Šai fondā ieskaitīja zeltu, kas atradās valdības īpašumā. Finanču

ministrambija tiesības zelta fonda paplašināšanai pieņemt iedzīvotāju

ziedojumus zeltā un dārglietās un arī pirkt zeltu par valsts kases

brīvajiem līdzekļiem. Viņam bija arī" tiesības ieskaitīt zelta fondā

konfiscēto vai
„
citādā ceļā" valsts īpašumā iegūto zeltu.

Nākošā (1921.) gadā zelta fondā bija 157,4 kg zelta, 5040 kg

sudraba, 95,5 gplatīna, 128 karātu briljantu un 4 miljoni krievu zelta

rubļu, kopvērtībā par 11,7 miljoniem zelta franku.7 Krievu zelta nauda

bija nokļuvusi zelta fondā kā kara zaudējumu atlīdzības maksājums

avansa veidā saskaņā ar 1920. g. 11.augusta miera līgumu ar Padomju

Krieviju.
8

Latvijas zelta fondu novērtēja zelta frankos tādēļ, ka Latvijas

naudasvienību— Latvijas rubli —bija paredzēts aizstāt ar citu naudas

vienību. Lai stabilizētu Latvijas naudu, 1922. gadā izdarīja reformu

un par Latvijas naudas vienību Latvijas rubļa vietā noteica latu, ko

pielīdzināja zelta frankam. Saskaņā ar 1922.g. 3. augusta noteikumiem

lats (turpmāk: Ls) līdzinājās 0,2903226 gramiem tīra zelta.

Tai pašā 1922. gadā nodibināja Latvijas banku. Tās darbības

uzsākšanas bilancē 1922. g. I.novembrī aktīvā bija dārgmetalli 87.000

Ls vērtībā un ārzemju valūtā: Latvijā 349.000 Ls, ārzemēs 18.947.000

Ls.9

Nākošā (1923. g. 1. janvāra) Latvijas bankas bilancē uzrādīti

dārgmetalli par 13.029.000Ls, ārzemju valūta Latvijā 304.000 Ls,

ārzemēs 31.288.000 Ls. Dārgmetallu pieaugums bija radies, finanču

ministrijai noguldot Latvijas bankā valsts zelta fondu 12,7 milj. Ls

apmērā.10 Turpmākos gados Latvijas statistiskajās publikācijās kon-

sekventi šķirots Latvijas bankas un finanču ministrijas (valdības)

zelts un ārzemju valūta, kamēr ārzemju statistiskajās publikācijās
minēti tikai divi skaitļi — zelts un valūta. 11 Iztirzājumā par zelta

kustību Latvijā jāapskata ari ārzemju valūtas kustība, jo gandrīz

vienmēr pēdējo viegli varēja pārvērst pirmajā.

Tabulā ir sniegts pārskats par pārmaiņām zelta un valūtas

krājumos no 1924. līdz 1940.gadam, pēc bilancēm 1. janvārī. l2
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Zelts un ārzemju valūtas krājumi 1. janvāri (miljonos Ls)

Latvijas bankas Valdības Ārzemju valūta Pavisam

zelts zelts Latvijā ārzemēs kopā

1924 3,0 13,7 1,4 46,9 65,0

1925 8,9 14,7 0,4 40,8 64,8

1926 8,8 14,7 0,5 19,7 43,7
1927 8,9 14,7 0,2 21,3 45,1

1928 8,9 14,7 1,3 47,7 72,6

1929 9,0 14,7 1,2 71,3 96,2

1930 9,2 14,7 0,8 48,7 73,4

1931 9,3 14,7 0,4 36,1 60,5

1932 16,5 15,1 0,4 11,5 43,5

1933 20,5 15,1 0,3 10,0 45,9

1934 27,4 17,6 0,1 3,1 48,2

1935 28,8 17,6 0,2 3,4 50,0

1936 28,8 17,6 0,1 7,2 53,7

1937 48,1 29,3 0,2 27,4 105,0

1938 47,6 28,8 0,2 43,8 120,4

1939 58,9 28,8 0,2 37,7 125,6

1940 42,9 28,2 36,9 108,0

Šai tabulā duras acīs zelta rezervju ievērojamais pieaugums

vispirms starp 1931. un 1932. gadu un pēc tam starp 1936. un 1937.

gadu.Katram no šiem diviem zelta rezervju straujajiem pieaugumiem

ir cits iemesls, un tikai pirmais pieaugums ir reāls, Latvijas mak-

sājumu bilancei attīstoties labvēlīgi. Otrais zelta rezervju pieaugums

(no 1936. uz 1937.gadu) bija tikai nomināls.

Pasaules krizes rezultātā 1931. gadā vairākas valstis atcēla

brīvu zelta apmaiņu pret banknotēm. Pirmā un nozīmīgākā valsts,kas

tā rīkojās, bija Apvienotā karaliste (1931. g. 20. septembrī). Arī Lat-

vija 8. oktobrī atcēla brīvo zelta apmaiņu pret banknotēm, bet, kamēr

Apvienotā karaliste atļāva mārciņas (sterliņu) kursam pazemināties

(kas bija zelta apmaiņas pārtraukšanas nolūks, lai pārvērtētā mārciņa
stabilizētos saimnieciski attaisnojamā līmeni), tikmēr Latvijas valdība

nolēma latu uzturēt tādā pašā attieksmē pret zeltu, kāda bija noteikta

1922. gadā. Rezultātā angļu mārciņas cena latos pazeminājās. No

25,21 Ls par mārciņu 1931. gadā (pirms šīs valūtas atraisīšanās no

zelta) kurss pazeminājās uz 18,17 Ls 1932. gadā, 17,18 Ls 1933.gadā,
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15,63 Ls 1934. gadā" un 15,13 Ls 1935. gada, bet 1936. gada 28. sep-

tembrī oficiālais kurss bija 15,58 Ls par angļu mārciņu (kāds bija

faktiskais, ne oficiālais, kurss, tas mīls šoreiz neinteresē).

Latvijas bankai liela daļa ārzemju valūtas bija ieguldīta tieši

angļu mārciņās, un šī mārciņas kursa krišana tad arī sagādāja prāvus

zaudējumus. Tos vērtē uz 2,1 milj. Ls.1 Lai izvairītos no turpmā-

kiem zaudējumiem, Latvijas banka savas ārzemju valūtas rezerves

pakāpeniski pārvērta zeltā. Tā mūsu tabulā izskaidrojams laikā starp

1931. un 1936. gadu no vienas puses zelta rezervju pieaugums, no

otras puses ārzemju valūtas samazinājums.

ASV 1931. gadā nesekoja Apvienotās karalTstes paraugam un

palika pie zelta standarta. Tomēr 1933. gadā arī ASV bija spiestas

no zelta standarta atteikties. Francija, Šveice, Holande un dažas citas

valstis tomēr nolēma paturēt zelta standartu, apvienojoties, t.s., zelta

blokā. Beidzot, 1936. g. 26. septembrī arī Francija atteicās nozelta

standarta.v

Divi dienas vēlāk — 1936. g. 28. septembrī Francijai sekoja arī

Latvija, atsakoties no zelta standarta.ls Tai vietā latu saistīja ar

mārciņu sterliņu, atjaunojot paritāti, kāda pastāvēja starp latu un

mārciņu, pirms Apvienotā karaliste atteicās no zelta standarta. Ofi-

ciāli noteica, ka lats līdzinās 0,0396487 mārciņām sterliņu, t.i.,C bija

noteikta par Ls 25,22.

Lata devalvācija atspoguļojas mūsu tabulā pārmaiņās starp

1936. un 1937. gadu tai ziņā, ka zelta krājumus pārvērtēja un latos

dabūja lielāku vērtību. Tā kā lats bija saistīts pie mārciņas, tad arī

nebija vairs iemesla vairīties turēt rezerves angļu mārciņās, un tā

izskaidrojams arī tabulā parādītais ārzemju valūtas rezervju pieau-

gums.

Latvija palika sterliņu blokā līdz 1939. g. 12. septembrim. Kara

dēļ angļu mārciņas kurss bija sācis strauji krist, un Latvijas valdība

nevēlējās ļaut latam sekot. Tādēļ mūsu valdība noteica, ka, ja angļu

mārciņas kurss attieksmē pret dolāru vai zviedru kronu mainītos

vairāk nekā par 5 %, salīdzinot ar 1936. g. 29. septembri, Latvijas

bankai ir jāgādā par lata kursa uzturēšanu,
„ ņemot par pamatu zelta

vai kādas citas stabilas naudas vērtību". 16 Šo noteikumu ārzemēs

aplami iztulkoja, it kā lats būtu saistīts ar zviedru kronu. 17 Likte-

nīgajā 1940. g. jūnijā £ kurss bija 20,35 Ls (15. jūnijā), t.i., mārciņa
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attieksmē pret latu bija kritusi (1936. gadā noteiktais kurss bija 25,22

Ls par €).

2. Latvijas zeltu un ārzemju valūtu deponē ārzemēs

Okupētās Latvijas finanču lietpratēji nepareizi apgalvo, ka, lai

Latviju uzņemtu sterliņu blokā, priekšnoteikums esot bijis, ka Lat-

vijas zelts jānogulda Londonā Anglijas bankā (Bank of England). 1 s

Patiesībā krietna daļa Latvijas zelta un vairums ārzemju valūtas

drošības apsvērumu dēļ bija deponēti Anglijā jau pirms 1936. gada,

kad Latvija pievienojās sterliņu blokam. Pēc sēra Bīmiša izteiciena.

Baltijas zelts deponēts Anglijā jau 1919. gadā.l9
Pēc bijušā Latvijas bankas darbinieka un Latvijas universitātes

banku politikas katedras asistenta Roberta Rozes ziņām. Latvijas

zelts un ārzemju valūta 1939. gada 1. janvārī atradās šādās vietās: 20

Zelts 1939. g. 1. janvārī (Ls, noapaļojot)

Latvijas bankas zelts Valdības zelts Kopā

Latvijas bankas glabātuvē 2.576.402 6.519.253 9.095.655

Londonā (Bank of England) 46.610.330 20.673.971
68 273 950

Londonā (Barclavs Bank) — 989.649

Ņujorkā (Federal Reserve Bank) 3.780.611 647.451 4.428.062

Parīzē (Banque dc France) 5.706.775 - 5.706.775

Kopā 58.674.118 28.830.324 87.504.442

Bez tam ārzemēs bija ārzemju valūtā 37.654.926 Ls. Šie dati

saskan ar Valsts statistiskās pārvaldes datiem par valdības zelta

kopsummu, turpretim Latvijas bankas zelta statistiskās pārvaldes

datos ir vairāk par 209.000 Ls. Te varētu ietilpt Starptautisko maksā-

jumu bankā Šveicē deponētais zelts (sk. turpmāk). Arī ārzemju valūtas,

pēc statistiskās pārvaldes datiem, ir vairāk par Ls 184.000, bet šis

daudzums varētu būt ārzemju valūtas krājums, kas glabājās Rīgā.

Par spīti relātīvi sīkai nesaskaņai, šie dati ir ļoti vērtīga bāze

mūsu turpmākam aplēsumam. Kas mūs interesē, nav stāvoklis 1939.

gada 1. janvārī, bet gan 1940. gada 17. jūnijā, kad Latviju okupēja

padomju karaspēks.

Pēc bijušā Latvijas finanču ministrijas nodaļas vadītāja Artura

Landsmaņa informācijas, 1940. g. 17. jūnijā Latvijas bankas bilances
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aktīvā bija bankas pašas un valdības zelts par 71,5 miljoniem Ls un

ārzemju valūta par 30,3 milj. Ls, kopā 101,8 milj. Ls. 21

Latvijas zelta krājumi, sākot ar 1939. g. 1. janvāri, bija auguši

līdz novembrim, bet tad tie ievērojami samazinājās, pārvēršot zeltu

ārzemju valūtā. Attīstību pa mēnešiem rāda sekojošie dati.

Latvijas zelts un ārzemju valūta (milj. Ls)
22

1939 Zelts Valūta Kopā 1940 Zelts Valūta Kopā

Jūnijs 93 40 133 Janvāris 71 33 104

Jūlijs 98 36 134 Februāris 71 30 101

Augusts 98 37 135 Marts 71 28 99

Septembris 98 31 129 Aprīlis 71 27 98

Oktēbris 98 21 119 Maijs 72 30 102

Novembris 98 13 111 Jūnijs 72 30 102

Decembris 71 37 108 Jūlijs 72 29 101

Par Latvijas zelta deponējumiem 1940. gadā ziņas, pēc finanču

ministrijas archlva, sniedza jau 1958. gadā padomju tautsaimnieks

Aleksandrs Leits.23

Pēc šiem datiem, Latvijas zelta (1940. g. 15. jūlijā) bija: finanču

ministrijai piederīgā par 28.184.784 Ls, Latvijas bankas īpašumā par

43.335.865Ls,kopā par 71.520.628 Ls (sic!). Ārzemju valūtas bija par

36.943.164 Ls. Kā redzams, zelta kopsumma saskan ar iepriekšējās

tabulas informāciju, turpretim valūtu Leits uzrāda vairāk par 8 milj.

Ls. ŠT starpība izskaidrojama tā, ka ārzemju valūta bija ne vien

valdībai un Latvijas bankai, bet arī pārējām bankām Latvijā, un Leits

to ir pieskaitījis. Līdz ar to jāatzīst, ka Leita dati par kopsummu ir

pareizi.

Minētais zelts, pēc Leita publicētajiem datiem, atradās: Lat-

vijā par 9.450.844 Ls, Anglijā — 38.381.588 Ls, ASV — 17.890.422

Ls, Francijā —5.766.122 Ls, Šveicē — 31.652 Ls, kopā par 71.520.628

Ls, no tā ārzemēs — 62.069.784Ls.

No ārzemju valūtas (pēc tā paša avota) bankās Latvijā atradās

544.958 Ls, bet ārzemēs 36.398.206 Ls.

Savas grāmatas noslēguma nodaļā Leits uzdod ārzemēs depo-

nētā zelta svaru,
24 bet datums šai gadījumā minēts 1941.g. 28. jūnijs.

Pēc šīs informācijas, ārzemēs deponētā zelta svars bija: 2s
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Ārzemēs deponētā zelta svars (kg)

Anglijas bankā (Bank of England) 6.554,124

Federālajā rezerves bankā Ņujorkā (Federal

Reserve Bank of N. V.) 3.048,119

Francijas bankā (Banque dc France) 999,952

Starptautisko maksājumu bankā (Bank for

International Settlements) 5,022

Kopā 10.607,217

Salīdzinot zelta svaru ar Leita iepriekš minētām summām

latos, var secināt, ka svarā izteiktais zelts arī attiecas uz 1940. gada
vidu. Francijā deponētais zelts gan iznāk nedaudz lētāks, bet Šveicē

(Starptautisko maksājumu bankā) deponētais zelts krietni dārgāks.

Lai dabūtu cenu, par kādu bija novērtēts Francijā deponētais zelts,

būtu jāskaita Starptautisko maksājumu bankā 5,489 kg zelta. Par Lat-

vijas līdzdalību Starptautisko maksājumu bankā ir daži dati šīs bankas

devītajā gadapārskatā, kas mūsu tematamtomēr neko nedod.

Leits neko neraksta, cik kg zelta ieguva okupanti, bet no viņa

sniegtajiem skaitļiem viegli aplēst, ka Latvijā palika 1615 kg zelta.

Šis daudzums tad ari būs jāatprasa no Padomju savienības mantinie-

kiem, kad tā sabruks.

Starp Apvienotās karalistes valdībai iesniegtiem protesta rak-

stiem par Latvijas zelta atsavināšanu sevišķu ievērību pelni deviņu

pēdējās Latvijas saeimas deputātu iesniegums, ko parakstīja šis

saeimas viceprezidents bīskaps Jāzeps Rancāns.26 lesniegumā minēts,

ka Latvija deponējusi Anglijā kopā 6553 kg zelta; no tā 3655 kg bija
finanču ministrijas zelts un 2898 kg Latvijas bankas zelts.lesniegumā

aizrādīts, ka viņas majestātes valdība ir atbildīga par atsavināto

zeltu.

Kā redzams, šai iesniegumā minētā kopsumma (6553 kg) tikai

par vienu kg atšķiras no Leita publicētā daudzuma 1958. gadā. Šī

atšķirība un arī tas, ka iesniegumā ir specificēts, cik bija Latvijas

bankas zelta un cik valdības zelta, liecina, ka iesnieguma avots nav

Leita publicētie dati. Interesanti ir arī konstatēt, ka nedēļu pēc tam,

kad lietvedis Ozoliņš bija deklarējis, ka Londonas sūtniecībai nav

izdevies aplēst, cik zelta īsti Anglijā deponēts, bīskaps Rancāns to

zināja. Tai pašā aprīļa mēnesī viens no deputātiem, kas iesniegumā
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piedalījās (Bruno Kalniņš), BRĪVĪBĀ pārmet Latvijas sūtniecībai, ka

tai nav zināms, cik īsti Latvijas zelta Anglijā bijis. Kāds bija nelaiķa

bīskapa Rancāna avots, autoram neizdevās noskaidrot.

3. Mēģinājums saskaņot datus par Anglijā deponēto zeltu

Tā kā mums ir divi, kā liekas, neatkarīgi avoti, ka 1940. gada

vidū Anglijā bija deponēts 6553—6554 kg Latvijas zelta, tad ar lielu

paticamību var pieņemt, ka šis daudzums atbilst Īstenībai. Var ari

akceptēt Leita publicēto skaitli,ka šī zelta vērtība bija 38.381.588 Ls.

Pēc Rozes datiem redzējām, ka 1939.g. 1. janvāri Anglijā bija

deponēts zelts par 68.273.950 Ls. Tautu savienības statistiķi 1940. g.

vidū ir apliecinājuši, ka Latvijas zelts nav pārvērtēts kopš 1936.

gada.27 No otras puses, Apvienotās karalistes parlamenta debatēs

minēts, ka priekš kara Baltijas valstis gribējušas zeltu pārvest uz

citurieni, bet šis nodoms tomēratmests, un zelts palicis Anglijā. 28

To pašu 1967. g. 31. marta intervijā apliecināja arī lietvedis T.V.Ozo-

liņš, paskaidrojot, ka kopš 1939. gada Latvijai nav bijis jāmaksā

Anglijas bankām par zelta uzglabāšanu. Maksājums atlaists kā kom-

pensācija par to, ka Latvijas valdiba atteikusies no nodoma zeltu

pārsūtīt uz ASV. 29

Spriežot pēc Latvijas bankas pēdējā padomes priekšsēža A.Klī-

ves raksta šai ARCHĪVA sējumā, zelts tomēr ir pārvests no Anglijas

uz ASV, kopā par vismaz 6 miljoniem dolāru. Pēc toreizējā lata

kursa, tas atbilst 32,4 miljoniem Ls. Šis fakts tad arī apmierinoši

izskaidro, kādā veidā samazinājās Anglijā deponētais zelta daudzums

par 29,9 miljoniem Ls. Neatbildēts tomēr paliek jautājums, kādēļ

nav attiecīgi pieaudzis zelta deponējums ASV. Kā redzējām, 1939. g.

1. janvārī ASV bija Latvijas zelta par 4,4 milj. Ls, bet 1940. g. vidū

par 17,9 milj. Ls, tātad pieaugums tikai par 13,5 milj. Ls sagaidāmo

32,4 milj. Ls vietā. Nesaskaņa tātad ir par 18,9 milj. Ls, bet to

varētu izskaidrot tā, ka kara dēļ zeltu pārdeva Londonā un uz ASV

pārveda pretvērtlbu. Nesaskaņas izskaidrošanai ir vēl otra iespēja.

A.Klīve savā rakstā min, ka Latvijas valdība esot samaksājusi

Ķeguma parādu 12,4 milj. Ls. Pēc 1940. gada LATVIJAS STATISTIKAS

GADA GRĀMATAS redzams, ka 1936. gada aizņēmums Ķeguma spēk-

stacijas būvei parādīts ar šādām summām katra gada 1. aprīlī: 1937.

gadā 4.250.000 kronu jeb 5.570.000 Ls. 1938. gadā 5.750.000 kronu

jeb 7.532.000 Ls, 1939. gadā 8.350.000 kronu, kas savukārt līdzinās
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10.939.000 Ls: 1940. gadā 9.350.000 kronu jeb 12.249.000 Ls. Tā kā

vispār izplatīts uzskats, ka Latvijas parāds zviedriem par Ķegumu
nav samaksāts, ka viens no iemesliem, kādēļ Zviedrija kā vienīgā"
rietumu valsts atzina Latvijas inkorporāciju, bijis, lai nodrošinātu

parāda samaksu,un ka beidzot zviedri no Padomju savienības dabūjuši
tikai desmit procentus no parāda summas,

J tad autors vēlreiz grie-

zās pie A. KlTves. Jautājums bija, vai ir pilnīgi drošas ziņas, ka

Ķeguma parāds 12,4 milj. Ls apmērā ir samaksāts. A. Klīve apstip-

rināja (1970. g. 3. novembra vēstulē) par pilnīgi drošu, ka šo summu

Latvijas banka ir samaksājusi Latvijas kreditbankai pārvešanai uz

Zviedriju. A.Klīve ari informē, ka kopējā aizņēmuma summa Ķeguma

būvei bijusi 35 milj. Ls un ka nesamaksātā daļa palikusi 9,35 milj.

kronu (t.i., summa, kas minēta LATVIJAS STATISTIKAS GADA GRĀ-

MATĀ).

Zīmīgā kārtā ar Klīves informāciju saskan kāda Zviedrijas

preses ziņa. Komentējot 1967. gadā baltiešu protestu pret Anglijā

deponētā zelta atsavināšanu, lielais zviedru laikraksts DAGENS NY-

HETER rakstīja, ka Baltijas valstis esot nosūtījušas no citurienes uz

neitrālo Zviedriju (1940. gadā?) zeltu par 25 milj. kronu un vēl citas

vērtības. Šo zeltu laikā no 1946. ltdz 1955. gadam Zviedrija esot no-

devusi Padomju savienībai sakarā ar krievu un zviedru tirdzniecības

līguma sarunām. !1

Mēģinot saskaņot šīs ziņas, hipotēzes veidā varam teikt, ka no

zelta 32,4 milj. Ls vērtībā, ko it kā pārveda no Anglijas uz ASV, tur

nonāca 13,5 milj. Ls, bet starpība 18,9 milj. Ls, kas aptuveni līdzinās

14,4 milj. kronu, nonāca Zviedrijā. Ja no šīs summas zviedri būtu

iekasējuši savu prasību 9,4 milj. kronu, tad tas nozīmētu, ka Padomju

savienība dabūja no Latvijas zelta 5 milj. kronu. Ja Leits savā grā-

matā par šo darījumu neko nesaka, saprotams, liecina, ka lojālitāte

pret partiju viņam ir augstākā plauktā nekā zinātnieka integritāte.

No otras puses, ja šeit teiktais atbilst patiesībai, tad pilnīgi sabrūk

stāsts par to, kādēļ Zviedrija atzina Latvijas inkorporāciju, kā arī.

ka tā nebūtu saņēmusi pilnīgu samaksu par Ķegumu. Lai šo lietu

galīgi noskaidrotu, būtu jāsadarbojas visu triju Baltijas valstu taut-

saimniekiem, noskaidrojot, cik patiesa ir laikraksta DAGENS NYHE-

TER informācija par to, ka Baltijas valstis uz Zviedriju nosūtījušas

zeltu par 25 milj. kronu. Dīvainākais šai lietā ir tas, ka par šī zelta
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izdošanuPadomju savienībai brīvās pasaules baltieši nav protestējuši
un ka par to nekas līdz šim nebija minēts mūsu avīzēs.

Kopainas iegūšanai ir interesantiatzīmēt Baltijas valstu kopē-

jos aktīvus Amerikas savienotajās valstīs. Saskaņā ar administratīvu

ASV rikojumu 1940.g. 10. aprīli dažu valstu zeltu un citus aktīvus

pakļāva finanču ministrijas kontrolei, bet 15. jūlijā šo rīkojumu attie-

cināja arī uz Baltijas valstu aktīviem. Šo triju valstu aktīvi ASV bija

zelts, valūta un depoziti par 26 milj. dolāru, vērtspapīri un citas

prasības par 3 milj. dolāru, kopā 29 milj. dolāru.32 Diemžēl, arī

šie dati publikācijās nav specificēti par katru valsti atsevišķi, bet

minēti vienā skaitlī par visām trim Baltijas valstīm. Tomēr zinām

no iepriekšējā,ka Latvijas zelta ASV bija 3048,119 kg, kas, novērtējot

dolāros, ir $ 3.430.000 (ASV oficiālā pirkuma cena ir 34,9125 dolāri

par unci tīra zelta, bet pārdošanas cena 35,0875 dolāri un vidējā cena

35 dolāri).

Kā redzams, interesants pētniecības objekts būtu arī jautājums

par Latvijas zeltu ASV, bet tas neietilpst šī raksta uzdevumā.Cerēsim,

ka kāds latviešu tautsaimnieks nākotnē šo problēmu apstrādās.

Atgriezīsimies pie mūsu šīs nodaļas virsrakstā formulētās

problēmas. Anglijas saimnieciskajā presē ir sameklējami raksti, kas

sniedz datus jautājumā, kas mūs interesē. Šai ziņā sevišķi nozīmīgs

ir 1957. gadā žurnālā INVESTORS' CHRONICLE publicētais raksts. 33

Rakstā sniegts pārskats par 1949. gadā publicētām 1940. gada

prasībām, kas Apvienotās karalistes valdībai un privātām personām

bija pret trim Baltijas valstīm un šo valstu bloķētajiem aktīviem:

Prasības pret Baltijas valstīm un šo valstu aktīvi (milj.£)

Prasības Aktīvi

Igaunija:

Valdības prasība (privāts vērtējums) 1,05

Privātas prasības (oficiāls vērtējums) 4,50 5,55 2,50

Lietuva:

Valdības prasība (privāts vērtējums) 0,03

Privātas prasības (oficiāls vērtējums) 0.50 0,53 1,50

Latvija:

Valdības prasība (privāts vērtējums) 1,92

Privātas prasības (privāts vērtējums) 1,99 3,91 3,25

Kopā 10,00 7,25
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Sai tabulā
„
oficiāls vērtējums" prasību ailē nozīmē privātper-

sonu pieteiktās prasības, bet «privāts vērtējums" ir ekspertu (lielāko

tiesu amerikāņu) izdarītie aplēsumi. Tā kā par Latviju bija tikai

„privāti vērtējumi", tā minēta tabulā kā pēdējā, neievērojot alfabēta

kārtību. Valdības prasības pret Baltijas valstīm ir par šo valstu

ārējiem aizņēmumiem no Apvienotās karalistes valdības. Tā Latvijai

pilnā summa bija £ 1.925.000. Šie dati viegli sameklējami attiecīgās

valsts pārskatos, tādēļ nevar būt nekādu šaubu par to pareizumu.

Tāpat nevar būt šaubu par to, ka oficiālā vērtējumā bija pareizi

saskaitītas kreditoru pieteiktās prasības.

Diemžēl, raksta autors nemin savus avotus, tā ka nav iespējams

pārbaudīt pārējās rakstā minētās detaļas, sevišķi par privātajām

prasībām pret Latviju. Izdevās vienīgi sameklēt viņa avotu par aktī-

viem. 1953.gadā, atbildot uz pieprasījumu apakšnamā, angļu finanču

ministrs (Chancellor of the Exchequer) sniedza rakstveida atbildi,

pirmo (un pēdējo) reizi specificējot atsevišķo Baltijas valstuaktīvus.34

leganstu datu publicēšanai žurnāla INVESTORS' CHRONICLE

redakcijai deva parlamentā 1957. g. 12. martā finanču ministrijas

ekonomijas sekretāra Bērča (Nigel Birch) rakstveida atbilde uz depu-

tāta Frēzera (I. Fraser) jautājumu. 15 Bērčs paskaidroja, ka prasību

kopsumma pret Baltijas valstīm esot 8 milj. £ un Baltijas valstu

aktīvi sasniedzot 7,5 milj. £
.

Prasības tātad bija samazinājušās par 2 milj.£, bet aktīvi

pieauguši par 250.000 £. Laikraksta redaktors uz šī pamata mēģina

minēt, kādas prasības varētu būt samazinātas, bet atsakās minēt,

kādā veidā varēja pieaugt aktīvi, un pēc tam prāto, kā šīs pārmaiņas

varētu ietekmēt Rīgas obligāciju, Valmieras šaursliežu dzelzceļa un

Ventspils—Ribinskas dzelzceļa obligāciju kursu. Šie minējumi ir ne

vien aplami, bet arī nav svarīgi mūsu rakstam, un tos tādēļ šeit

neiztirzāsim.

Kas mūs pirmām kārtām interesē sniegtajos faktiskajos datos,

ir skaitlis par Latvijas aktīviem un par kopējo aktīvu pieaugumu. Bez

tam mūs sevišķi interesē arī prasību samazinājums par 2 milj. £ .

Latvijas aktīvi 3,25 milj. £ apmērā ir viegli saskaņojami ar

mūsu iepriekš minētajiem datiem. Sai summā ietilpa zelts 1,89 milj.

£ vērtībā. Pārējā summa bija Anglijā deponētā valūta, Apvienotās

karalistes pārņemtie Latvijas kuģi un varbūt vēl citi aktīvi. Lielākais
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postenis, bez šaubām, bija valūta. Ja starpība, salīdzinot kopsummu

ar zelta vērtību (1,36 milj. £), būtu valūta, tas dotu 27,8 milj. latu.

Sāda summa ir iespējama, zinot, ka tā bija pārējo aktīvu augstākā

robeža.

Tā kā deponētā valūta un pat daļa zelta (spriežot pēc A. Klīves

raksta šai ARCHĪVA sējumā) deva intereses, tad varam ar lielu pa-

ļāvību minēt, ka aktīvu pieaugums no 1940. līdz 1957. gadam par 0,25

milj. £ pieskaitāms Latvijas aktīviem. Vienīgi, ja ari Igaunijai būtu

līdzīga noruna kā Latvijai, tad pieaugums būtu jāsadala starp abām

valstīm. Tomēr pieauguma summa ir tik maza, ka tā jūtami nevar

ietekmēt iznākumu arī tad, ja tā būtu jāsadala starp visām trim

Baltijas valstīm.

Par prasību samazinājumu 2 milj. £ apmērā mans minējums

ir, ka viņas majestātes valdība ir, klusu ciešot, iekasējusi parādu

par Latvijas ārējo aizņēmumu 1.925.000 £ apmērā. 36 Līdz ar to

Latvijas aktīvi, izsakot 1940. gada zelta cenās, ap 1957. gadu bija

1,58 milj. £ (pieskaitot minētos 0,25 milj.£). Apspriežot visu triju

Baltijas valstu aktīvus (sk. tālāk), šis minējums apstiprinās un iegūst

lielu ticamību.

4. Kā angļi paredz Latvijas zeltu izlietot?

Apvienotās karalTstes valdības viceministrs Vitloks (William

Whitlock) 1968.g. 7. novembrī apakšnama sēdē sniedza valdības pa-

skaidrojumu par kopējām prasībām pret Baltijas valstīm. 37 Prasību

kapitāla vērtība, neskaitot intereses, pēc ministra specifikācijas, bija

šāda (milj. £ ):

1. Baltijas obligācijas 1,20

2. Tirdzniecības parādi un banku depoziti 1,25

3. Nacionalizēti īpašumi un akcijas 7,50

4. Viņas majestātes valdības prasības 1,30

5. Sibirijas raktuvju aktīvi 2,20

Kopā 13,45

Vispirms jāapstājas pie pēdējiem divi posteņiem šai specifikā-

cijā. Ceturtajā postenī minētā Apvienotās karalistes valdības prasība

1,3 milj. £ apmērā, pēc 1969. g. 4. februārī" augšnamā valdības sniegtā

paskaidrojuma, ir radusies sakarā ar Anglijas un Padomju savienības

1942. gada kuģniecības un vedammaksas nolīgumu. Ar Baltijas valstīm

šai prasībai nav gluži nekāda sakara. 38
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Gluži tas pats jāsaka par angļu parādzīmju turētāju prasībām

pret Padomju savienību un par ieguldījumiem Sibirijas zelta raktuvēs

(sk. I. Brēdricha rakstu šai ARCHĪVA sējumā).

Neiztirzājot šeit faktu, ka no mūsu viedokļa bija nelikumīgi

vispār vērst prasības pret Anglijā labā ticībā noguldīto Baltijas valstu

zeltu un citiem aktīviem, apskatīsim, kādu summu no augšējām pra-

sībām varētu attiecināt uz Latviju 1940. gada jūnijā.

Prasību pirmais postenis ir Baltijas obligācijas 1,2 milj. £

vērtībā. Te ietilpst Rīgas un Viļņas pilsētas, kā ari Igaunijas valsts

obligācijas. Informācija par attiecīgām summām viegli pieejama

Anglijas saimnieciskajā presē.
39 Rīgas pilsētas obligāciju parāda

summa bija 760.000 £, Igaunijas valsts obligāciju summa 588.000 £,

Viļņas pilsētas — 376.000 £. Kopā iznāk 1,7 milj. £, bet ministrs

minēja tikai 1,2 milj. £
.

Nevar pateikt, kurš no trim posteņiem būtu

jāsamazina. Teiksim tikai, ka Rīgas parāds ir maksims, jo tas varētu

būt mazāks. Par šīm Rīgas obligācijām ir bieži rakstīts. 40 Konsta-

tēsim šeit tikai, ka Latvijas valdība šo aizņēmumu garantēja un

uzņēmās maksāt 15 % kapitāla deldējuma. Tā kā Rīga stāv, kur tā

stāvējusi, parāda samaksai no Latvijas valsts aktīviem varētu prasīt

tikai 114.000 £, resp. 2,3 milj. Ls.

Otrais postenis ir tirdzniecības parādi un banku depoziti, kopā

1,25 milj. £. Pēc Latvijas finanču statistikas spriežot, Anglijas

uzņēmumi bija kreditējuši Latvijas akciju un paju sabiedrības 1939. g.

1. janvārī par 16,1 milj. Ls. 41 Trūkst datu, kā šis skaitlis bija mai-

nījies nākošā pusotra gada laikā. Ir tikai zināms, ka, sākoties karam,

situācija strauji pārgrozījās. Pieauga preču pasūtinājumi preču uz-

krāšanai, bet nedrošības dēļ ārzemju tirgotāji pieprasīja akreditīvus,

un maksājumi bija jāizdara iepriekš.42

Par spīti iepriekšējai samaksai, daļa pasūtinājumu palika neiz-

pildīti. Bez tam angļu firmas palika parādā Latvijas firmām par

eksportētajām precēm. Tā kā šādas pretprasības vēl iespējamas līdz

1971.g. martam, tad skaidrība par prasību galīgo summu vēl nav

iegūstama.

Nacionālizētie īpašumi un akcijas, kopā par 7,5 milj. £, ir

neapšaubāmi pārspīlēta prasība. Atcerēsimies, ka visu prasību kop-

vērtību 1957. gadā skaitīja tikai 8 milj. £. 1939. g. 1. janvārī Anglijas

kapitāls Latvijas akciju sabiedrībās bija 18.157.000Ls.43 Reducējot
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šo summu pēc kursa 1940. gada vidū, dabūjam 15,3 milj. Ls. Par

nacionalizētiem Anglijas pilsoņu nekustamiem īpašumiem var tikai

aptuveni vērtēt, ka tie varētu būt no 0,3 līdz 0,5 milj. Ls. 44 Šo posteni

apspriežot, tomēr būtu jāņem vērā Latvijas pretprasības. Piemēram,

Latvijas valdība bija ieguldījusi kapitālu Londonā firmā „Anglo-Baltic

Producē Co Ltd.
"

Ir arī zināms, ka Latvijas valdiba bija nodomājusi

pirkt akcijas, lai iegūtu iespēju izmantot Trinidades salu. 45
lespē-

jams, ka šo nodomu sāka reālizēt. Par šīm pretprasībām tad būtu

jāreducē augšējie 15—16 milj. Ls.

Pie prasībām, kas vēršamas pret Latviju 1940. g. jūnijā, vēl

jāpieskaita kāda,kas nemaz nav uzņemta ministra 1968. gada pārskatā,

proti, jau iepriekš minētais Latvijas valsts parāds 1.925.000 £. Pēc

Valsts statistiskās pārvaldes pēdējā statistikas gada grāmatā publi-

cētajiem datiem, šis parāds līdzinājās 41.773.000 Ls. Saskaitot dabū-

jam prasību kopsummu, ko, pēc Apvienotās karalTstes valdības

loģikas, varētu vērst pret Latvijas aktīviem. Kopsumma ir apaļos

skaitļos 60 milj. Ls, kamēr aktīvu bija, kā iepriekš konstatējām,
zelta par 38 milj. Ls un valūtas par 28 milj. Ls, kopā 66 milj. Ls.

Izdarīsim vēl kādu aplēsumu par šo pašu jautājumu, vispirms

par visām trim Baltijas valstīm, lietojot angļu presē minētos datus.

Kā redzējām, minētāprasību kopsumma 1968. gadā bija 13,45 milj. £ .

Ja no šis summas atskaita absurdās prasības, ka Baltijas valstīm

būtu jāmaksā par Padomju savienības kuģniecības parādu un Sibirijas

zelta raktuvju parādu, tad paliek ap 10 milj. £. Parlamenta debatēs

pat valdības runātāji atzina, ka šl prasību kopsumma ir pārspīlēta.

Šī iemesla dēļ ir drošāk aplēsuma pamatā likt 1957.gadā publicēto

kopsummu (sk. iepriekš) — 8 milj. £
.

Mans spriedums bija, ka šai

parāda kopsummā vairs neietilpst Latvijas valsts ārējā aizņēmuma

parāds (aptuveni 2 milj.£). Pieskaitot atpakaļ šo summu, dabūjam

1940. gadā konstatēto un 1949.gadā publicēto parādu kopsummu —

10 milj. £
,

kam pretī bija aktīvi par 7,5 milj. £
.

1968.gada specifikācijā neviens vārds nebija minēts, ka Baltijas

valstis pašas būtu kaut ko parādā, kamēr 1940. gada pārskatā šie

parādi ir minēti. Nevaram iedomāties, ka viņas majestātes valdība

šos parādus būtu aizmirsusi. Ja tā būtu noticis, tad to atgādināja

Baltiešu komitejas uzdevumā sastādītajā iesniegumā profesors Dr.

Dltrichs Lēbers.46 Nevaram arī iedomāties, ka Apvienotās karalistes
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valdība laipnā kārtā Baltijas valstīm būtu 3 milj. £ dāvinājusi (to

nebūtu darījis pat humānākais Seiloks). Vienīgais iespējamais pie-

ņēmums ir,ka šos parādus valdiba ir iekasējusi no tās rīcībā esošiem

Baltijas valstu aktīviem. Līdz ar to parāda kopsumma paliek 7 milj.

£, un arī aktīvi samazinās uz 4,5 milj. £
. levērosim, ka šais aktīvos

lielākā daļa bija zelts un ka tas aplēsts par 1940. gada cenām. Ja

pārlēšam aktīvu kopsummu — 4,5 milj. £ saskaņā ar mārciņas kursu

attieksmē pret dolāru 1968. gadā (dolāram visu laiku bija nemainīga

cena zeltā), tad dabūjam 6,5 milj. £
.

Tā ir summa, ko valdība minēja

1969. gadā kā Baltijas valstu aktīvu kopsummu.
47 Grūti iedomāties,

ka šāda saskaņa ir tikai nejaušības iznākums.

Atskaitot no 1940. gada aktīviem attiecīgās valsts parādu, dabū-

jam (pēc 1940. gada zelta cenām) šādus aktīvu atlikumus: Igaunijai

1,45 milj. £, Latvijai 1,58 milj. £ un Lietuvai 1,47 milj., kopā 4,5

milj. £. Visu Baltijas valstu zeltu Apvienotās karalīstes valdība

pārdeva 1967. gadā par 5.803.122 £.48
Pieņemot, ka visām Baltijas

valstīm aktīvos bija apmēram vienāda proporcija starp zeltu un

pārējiem aktīviem (kas kopsummā bija tikai 0,7 milj.), var uzskatīt,

ka par Latvijas zeltu ieguva 2,04 milj. £ .Angļu privātpersonu prasību

kopsumma bija 1,99 milj.£. Pēc vispār pieņemtā tirdzniecības tie-

sību principa, attiecīgā valūtā izteikto parāda kapitālvērtlbu nevar

paaugstināt, kaut arī cenas būtu cēlušās. Tādēļ ir pilnīgi pareizi

atstāt parādu tai augstumā, kādā tas deklarēts 1940. gadā, kamēr

prece (mūsu gadījumā zelts), ko, 1967. gadā pārdodot, paredzēja iz-

lietot šī parāda segšanai, ir jāaplēš par šai gadā iegūto cenu.

Salīdzināsim abus iepriekšējos aplēsumus par Latvijas aktīviem

Anglijā un prasībām, ko, atskaitot acīm redzamos absurdus, pēc

angļu tiesiskās izpratnes, varētu vērst pret šiem aktīviem. Pēc mūsu

pirmā aplēsuma, prasības bija 90 % no aktīviem, betpēc otra aplē-

suma, 97 %. Ar šo konstatējumu kļūst saprotams, kādēļ valdība tik

stūrgalvīgi atteicās specificēt katras atsevišķas Baltijas valsts stā-

vokli.

5. Apvienotā karaliste ir netaisni iedzīvojusies. 49

lepriekšējie aplēsumi rāda, kādēļ Apvienotās karalīstes valdība

atteicās minēt skaitļus, cik lieli parādi un cik liels zelta fonds bija
katrai atsevišķai Baltijas valstij. Parlamenta debatēs pēc valdības

sniegtām ziņām opozicija varēja tikai aizrādīt, ka ir netaisni no
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Baltijas valstu zelta piešķirt 500.000 £ Padomju savienībai un maksāt

Padomju savienības parādus par Sibirijas zelta raktuvēm un kara

laika parādu par kuģniecību. Zinot faktisko stāvokli, opozicija vēl

būtu varējusi aizrādīt, ka ir netaisni apvienot prasības pret trim

suverēnām valstīm un tās kompensēt ar šo valstu tāpat nelikumīgi

apvienotiem aktīviem. Opozicija nenojauta, ka prasību un aktīvu ap-

vienošanas motīvs bija noslēpt faktu, ka valdība īsti sociālistiskā

garā iekasējusi savas prasības pilnā apmērā, kamēr pilsoņu prasību

apmierināšanai pēc šis operācijas paliek pāri tikai druskas. Neviens

opozicijas deputāts neiedomājās pajautāt, kādēļ strādnieku partijas

valdība 1949. gadā varēja atklāt noslēpumu, cik pret katru Baltijas
valsti bija prasību, bet 1967. gadā strādnieku partijas valdībai tas

bija kļuvis par noslēpumu. Pēc šāda jautājuma nākošais būtu bijis:

ar ko izskaidrot šo jaunatklāto komerciālo talantu strādnieku partijas

valdībā tikai šai vienā jautājumā?

Opozicija nebija arī pamanījusi, ka 1968. g. 5 janvāra vienošanos

starp Apvienoto karalisti un Padomju savienību, kas šo zelta lietu

nokārtoja, ir sastādījuši Padomju savienības, nevis angļu, juristi. 5 o

Opozicija vienīgi izteica savu sašutumu,ka šī vienošanās stājās spēkā

parakstīšanas dienā, nemaz neparedzot parlamenta ratifikāciju. Tikai

daži opozicijas deputāti nojauta, ka tā ir Padomju savienības prakse,

jo tur nekāda parlamenta ratifikācija Ilgumiem nav vajadzīga. Ka

Apvienotās karalīstes ārlietu ministrs Džordžs Brauns (tagad sērs

Džordžs — Brauns) ir parakstījis Padomju savienības pārstāvja pa-

sniegto līgumu, jādomā, to nemaz labi neizlasot, opozicija nenojauta.

Par to, ka Ilgumu sagatavoja krievi, liecina īpatnējā kārtība,

kādā līgumā ir minētas Baltijas valstis. Visās parlamenta debatēs

un dokumentos Baltijas valstis ir minētas angļu alfabēta kārtībā.

Pirmā ir minēta Igaunija (Estonia), tad seko Latvija (Latvia) un pēc

tam Lietuva (Lithuania). Turpretim 1968. g. 5. janvāra vienošanās

dokumentā pirmā ir minēta Latvija, tai seko Lietuva un beidzamā

vietā Igaunija. Šī kārtība saskan ar krievu alfabētu. Kamēr angļu
alfabētā E ir pirms L, krievu alfabētā 3 seko aiz Jl.

Saskaņā ar tagadējo starptautisko praksi līgumus sastāda un

publicē valsts, kur tos paraksta, bet abu līgumslēdzēju valodās, ja

tās ir atšķirīgas. Kaut apskatītajā dokumentā angļu valoda ir pirmā

vietā un otrā vietā krievu, Īpatnējā kārtība, kādā līgumā minētas
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Baltijas valstis, liecina, ka ŠT dokumentaautori bijuši krievi, nevis

angļi. Katrā ziņā, vienošanās bija krievu interesēs. Okupējot Baltijas

valstis, komunisti mēģināja iestāstīt Apvienotās karalīstes valdībai,

ka viņi ir nopirkuši Baltijas valstu zeltu. Kad toreizējā valdība tam

neticēja, Baltijas zeltu Londonā iesaldēja, bet Padomju savienība

neatlaidīgi vienmēr no jauna mēģināja to iegūt. Beidzot, pēc 28 gadiem

tas lielā mērā izdevās, piespēlējot Apvienotās karalīstes strādnieku

valdības impulsīvajam un temperamentīgajam ārlietu ministram —

Džordžam Braunam — līgumu, ko viņš, pēc šeit minētā spriežot, lāga

neizlasījis, parakstīja. Ka parakstīšana bijusi pārsteidzīga, nepār-

protami izriet no valdības neveiklās taisnošanās kā apakšnamā, tā

augšnamā par to, ka vienošanās dokumentā teikts, ka līgums stājies

spēkā ar parakstīšanas dienu, un tādēļ tas nav iesniegts parlamentam

ratifikācijai. Anglijas vēsturē jaunākos laikos grūti būs sameklēt vēl

kādu miera laika piemēru, kad tik svarīga vienošanās, kāda bija šī,

būtu stājusies spēkā ar ministra parakstu, bez parlamenta ratifikā-

cijas.

No otras puses, Latvijas vēsturē šis ir otrais gadījums, kad

bagātā Anglija iedzīvojas uz nabaga Latvijas lēses. Pirmais gadījums

notika pirms trīs simti gadiem, kad divi Anglijas karaļi palika parādā

Kurzemes hercogam Jēkabam par kuģiem, karamateriāliem un labību

£ 84.582-13-6, kas toreiz bija liela nauda. 51 Tiesa, viens no šiem

karaļiem (Čārlzs I) nevarēja vairs parādu samaksāt, jo bija zaudējis

ne vien troni, bet arī galvu. Viņa dēls tomēr apņēmās parādu sa-

maksāt, tikko iegūs tēva troni, bet, kad tas pēc gadiem notika, viņš

solījumu bija aizmirsis. Vēl vairāk — šis Anglijas karalis (Čārlzs II)

ar veiklu līgumu izkrāpa Kurzemes hercogam Gambiju, iemainotto

pret Tobago, kas nemaz nebija Anglijas karaļa valdījumā un ko her-

cogs Jēkabs tā arī nedabūja. s2 Tā vēsture atkārtojas.. .

VĒRES

latviešu laikrakstos plašāki raksti par zelta jautājumu (aiz gada minēti

attiecīgie laikraksta numuri):

AUSTRĀLIJAS LATVIETĪ 1967. g.: 872, 873, 877-880,883, 890, 893,894, 903

LAIKĀ 1967. g.: 1745, 1747, 1754, 1761, 1764, 1765, 1769,1770,1773,1823,

1832; 1968. g.: 1841,1863,1875,1880; 1969.g.: 1949,1978.
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LATVIJĀ 1967.g.: 1255,1257,1261-1264,1266,1269,1272,1275,1294,1295;
1968. g.: 1302, 1305, 1310,1311,1314,1338; 1969. g.: 1347,1348,1354,1358,1360,

1364.

LATVIJĀ AMERIKĀ 1967. g.: 15,17,18,20-23,26—29,32,33,36—38,56,57,

59—63,101; 1968. g.: 22, 58, 93; 1969.g.: 11,18.

LONDONAS AVĪZĒ 1967. g.: 1069, 1071, 1073, 1074, 1076, 1079,1083,1086,

1090; 1968. g.: 1118,1125,1131,1133,1138,1139,1150,1159,1160;1969.g.: 1171,

1172,1174-1177,1182,1185.

BRĪVĪBĀ 1967.g.: 176-178,184.

Tā kā igauņiem un lietuviešiem nav tādas centrālas bibliotēkas, kāda ir

MLB bibliotēka (Latvian Librarv, 3 Dickens St., Elwood, Vic. 3184, Australia),

tad bija jāatsakās no nodoma sniegt pārskatu par viņu presē publicētiem rak-

stiem.

2
Kā piemērus var gan minēt AUSTRĀLIJAS LATVIETĪ 1967. g. 872. un

873. numurā ievietotos redaktora ievadrakstus; LONDONAS AVĪZE 1967. g. 1074.

numurā iespieda interviju ar lietvedi T. V. Ozoliņu, ko pārspieda pārējās avīzes;
LATVIJA 1967.g. 1262. numurā publicēja Kārļa Gulbja ievadrakstu; LATVIJĀ

AMERIKĀ 1967. g. 21. numurā ir kritisks Kārļa Silzara (pseudonims?) raksts.

3House of Commons OFFICIAL REPORT (turpmāk: HANSARD, House of

Commons), 695. sēj. — 1961.g. 24.jū1. un 1964.g. 11. maijā.

4
HANSARD, House of Commons (1967. g. 28. nov.): "The details of the

transactions with the individual banks are confidential, but the total weight of

gold placed with the Bank of England by these banks [of Estonia, Latvia and

Lithuania] and later vested m the Custodian of Enemy Propertv was approxim-

ately 460,220 fine ounces.
"

5
„
Divdesmit septiņus gadus ilgā ciņa par mūsu zeltu". Intervija ar lietvedi

T.V. Ozoliņu, LONDONAS AVĪZE, 1074. nr. (1967. g. 31. martā):
„ J[autājumsj:

Cik Īsteni zelta ir bijis šeit deponēts? Aftbilde]: Par to man nav datu. Kara

laikā, kad visi noguldījumi šeit tika bloķēti, pēc Latvijas bankas pārskatiem

mēģinājām rekonstruēt, cik lieli varētu būt zelta deponējumi Anglijas bankā,
bet tie visi bija tikai aptuveni aplēsumi, jo tādi zelta deponējumibija arT citās

zemēs, un kaut kas palika ari Rīgā.
"

6
«Beidzot T. V. Ozoliņš runā", BRĪVĪBA, 178. nr. (1967. g. aprīlis).

7
A.Aizsilnieks, LATVIJAS SAIMNIECĪBAS VĒSTURE 1914-1945 (Stok-

holmā 1968), 174. lpp.

B Sk. A. Šildes rakstu šai ARCHĪVA sējumā.

9 Valsts statistiskā pārvalde, LATVIJAS STATISTIKAS GADA GRĀMATA

1939 (Rīgā 1939), 89. lpp. Skaitļi minēti apaļos tūkstošos.
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10 Par zelta fonda pārvedumu uz Latvijas banku sk.: A. Aizsilnieks, op. cit.,
190. lpp.

11
Par problēmām, kas rodas ar divu saimnieku aktīvu, sola rakstīt savu

atmiņu krājuma otrā daļā A. KlTve.

12
Valsts statistiskā pārvalde, op. cit., 133. tabula: ibid.,1940, 133.tabula.

A.Aizsilnieks, op. cit., 623. lpp. Sk. ari: FEDERAL RE SERVE BULLETINI94O,
1004—1005.lpp. par Latvijas zeltu no 1921. g. decembra līdz 1940. g. aprīlim

(miljonos dolāru).

13 A. Aizsilnieks, op. cit., 459. lpp.

14
Par iemesliem, kādēļ valstis bija spiestas atteikties no zelta standarta

un kādas tam bija sekas, literatūra ir ļoti plaša. Ļoti labu savilkumu par kom-

plicētām tautsaimnieciskām problēmām šais jautājumos ir sniedzis profesors

H.Arnts - sk.: H.W.Arndt, THE ECONOMIC LESSONS OF THE NINETEEN-

THIRTIES (London etc. 1944). Grāmata iznākusi otrā pārspiedumā.

15 Sīkāk par to sk.: A.Aizsilnieks, op. cit., 619. lpp.

l6 lbid., 622. lpp.

17
Bank for InternationalSettlements, TENTH ANNUAL REPORT, 23. lpp.

18
LATVIJAS PSRS MAZA ENCIKLOPĒDIJA I (Rīgā 1967), 185. lpp. Līdz-

dalība sterliņu blokā nozīmēja divi lietas. Pirmkārt — attiecīgās zemes valūtas

kurss bija fiksēts noteiktā attieksmē pret mārciņu. Otrkārt — šai zemei bija

jāiegulda savas ārzemju valūtas rezerves daļēji vai pilnīgi Londonas bankās

īstermiņa ieguldījumos mārciņās (sk.: League of Nations, WORLD ECONOMIC

SURVEY 1939-41, Geneva 1941, 130. lpp.). Ka šīm valstīm ari savs zelts būtu

jānoguldaLondonā, tādas prasības nebija.

19 HANSARD, House of Commons, 772. sēj., 7. nr., 1113. sleja (1968. g.

7. nov.). Ari A. Klīve personiskā vēstulē autoram (1970. g. 3.n0v.) rakstīja, ka

zelts un valūta turēti Anglijā jau pirms Latvijas bankas dibināšanas.

20 LATVIJAS PSRS MAZA ENCIKLOPĒDIJA 1,185.1pp. Mūsu tabulāatmesti

santimi.

21 LATVJU ENCIKLOPĒDIJA II (Stokholmā 1952—1953), 1394. lpp. Šie dati

saskan ar nākošajā vērē minēto avotu.

22Socičt<š des Nations, BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE XXI

(Geneve 1940), 331. lpp.

23 A. Leits, BURŽUĀZISKĀS LATVIJAS EKONOMIKA UN SAIMNIECISKIE

SAKARI (1929—1939). Apcerējumi (Rīgā 1958), 169. lpp. Par fotokopiju man

jāpateicas A. Aizsilniekam.
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24 Ibid., 223. lpp.

25 Atsaucoties uz Leita grāmatu, šie dati publicēti arT LAIKĀ 1959. g.

19.augustā.

26 1967. g. 7. aprīļa iesniegums.

27 Socie'te' des Nations, BULLETIN MENSUEL. . . (1940), 331. lpp.: „Value

at conventional rate unchanged since 1936".

28 HANSARD, House of Lords, 299. sēj., 29. nr., 21. sleja (1969. g. 4. febr.).

29 LONDONAS AVĪZE, 1074. nr. (1967. g. 31. martā).

30 Sk.: LATVJU ENCIKLOPĒDIJA 11, 1185. lpp.

31 DAGENS NYHETER (1967. g. 22. jūn.), „
Protest mot brittiskt beslut att

beslagta baltiskt guld": Sverige ār det enda vāstliga land.som erkāntattßaltikum

annekterats av Sovjet. Det skedde 1940, och dc baltiska staternas tillgodohavan-

denhSr, guld till ett vārde av 25 milj. kronor plus vārdepapper — som OverfOrts

frān annat hāll till det neutralaSverige fOr att vara i stOrre sākerhet — lāmnades

ut till Sovjet mellan 1946—1955 i samband mcd rysk-svenska handelsfOrhandlin-

gar.

32 Bank for International Settlements.ELEVENTH ANNUAL REPORT (1940.

g. 1.apr.—1941.g. 31. martam), 100. lpp.; League of Nations, WORLD ECON-

OMIC SURVEY 1939-41 (Geneva 1941), 139.1pp. Attiecīgo rīkojumu sk.: FEDERAL

RESERVE BULLETIN (1940), 773. un sek. lpp. Citētajā laikraksta DAGENS

NYHETER numurā teikts, ka ASV iesaldēto vērtību kopsumma bijusi 60 milj.

kronu.

33
INVESTORS' CHRONICLE (1957. g. 22. martā), 868. lpp. Man jāpateicas

kādam Latvijas diplomātam par norādi uz šo rakstu un attiecīgo fotokopiju.

34 HANSARD, House of Commons, 513. sēj., 220—221. sleja: „
Mr. Boyd-

Carpenter: The assets at present held by or reported to the Custodian of Enemy

Property on Estonian, Latvian and Lithuanian account are estimated at about

£2i million, 3f million and li million respectively. Apart from certain

small sums which were incorrectly reported, or were released to their owners

who had left the Baltie States, no distributionhas been made from these assets."

Var labi saprast, kādēļ Boidkarpenters bija ar mieru sniegt atbildi uz šo

pieprasījumu. 1948. gadā viņš no opozicijas soliem vairākkārt jautāja par šo

lietu (sk.: HANSARD, House of Commons — 12. apr. un 11. maijā). Vienīgā mut-

vārdu atbilde, ko viņš saņēma, bija, ka nekādu noteiktu skaitli nevarot minēt,

bet, aptuveni vērtējot, aktīvi būšot kaut kas zem 6 miljoniem mārciņu. Tagad,

būdams pats valdībā, viņš nekādi nevarēja atteikties sniegt atbildi uz to pašu

jautājumu, ko agrāk pats nesekmīgi bija pūlējies noskaidrot.
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35 HANSARD, House of Commons, 566. sēj., „

Written Answers", 164. lpp.

36 ŠĪ parāda ļoti šaubīgo cilmi ir aprakstījis Aizsilnieks (sk.: A.Aizsilnieks,

op. cit., passim.). Pēdējo termiņa maksājumu Latvijas valdība bija izdarījusi

1930.gadā, bet, sākot ar 1931. gadu, mūsu Londonas sūtniecība pēc ārlietu

ministrijas rīkojuma ik gadus iesniedza lūgumu Apvienotās karalīstes valdībai,

laiparāda atmaksas termiņu pagarina. Pēdējo reizi šāds lūgums iesniegts 1940.

gadā.

37
HANSARD, House of Commons (1968. g. 7. nov.), 1105. lpp.

38
HANSARD, House of Lords, 299. sēj., 29. nr., 18. sleja: ".. . it also deals

with the Government's own shipping claim m relation to shipping services

provided under the Anglo-Soviet Ship's Expenses and Freight Agreement of

1942. .. ".

D.Lēbers (Dietrich A.Loeber, „Baltie Gold m Great Britam", THE BALTIC

REVIEW 36, New York 1969, 35—36. lpp.) min tikai, ka ar Baltijas valstu parā-

diem nav nekāda sakara Sibirijas raktuvju parādiem un 500.000 £, ko Apvienotās

karalīstes valdība apsolīja samaksāt precēs Padomju savienībai. Nesaprotamā

kārtā viņš nemin arī šo posteni.

39
Piemēram, sk.: THE FINANCIAL TIMES (1967. g. 14. febr.), 6. lpp. ;

THE ECONOMIST (1967. g. 18. febr.).

40 Sk., piemēram, oficiālo brošūru: H.A.Hobson, REPORT on Economic

and Commercial Conditions m Latvia (1938. g. janv.), 5. lpp.; A.Aizsilnieks,

op. cit., 38. un 707. lpp.

41
A.Aizsilnieks, op. cit., 779. lpp.

42
A. Leits, op.cit., 168.1pp.

43 Valsts statistiskā pārvalde, op. cit. 1940 — 170. lpp.

44 Kad 1939. un 1940. gadā uz Vāciju repatriējās 50.000 vāciešu, viņu

nekustamo mantu un akcijas pārņēma valsts, to visu kopā novērtējot par 50 milj.

Ls. Latvijā 1935. gadā dzīvoja 333 Apvienotās karalīstes pavalstnieki.

op.cit., 779. lpp.

46 Dietrich A.Loeber, „Opinion" (1968.g. 20. aug.); THE BALTIC REVIEW

36 (1969), 37. lpp.

47
HANSARD, House of Lords, 701. sēj. (1969. g. 4. un 13. februārī).

48 Parlamenta debatēs atkārtoti minētā summa ir 5,8 milj. £ . Pēc angļu

preses informācijas precīzo skaitli sniedza BRĪVĪBA 184. nr. (1967. g. decembrī).

Sk.: EAST WEST DIGEST (1970. g. sept.), 261. lpp.
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49 Tādu atzinumu deva starptautisko tiesību profesors Lēbers. Sk.: Dietrich

A. Loeber, op. cit. Daudz stiprākus vārdus lietoja opozicijas runātāji parlamenta

debatēs. Piemēram, sērs Bīmišs teica: „To take propertv belonging to another,

to sell it, and to spend the proceeds, amounts simplv to theft (HANSARD, House

of Commons, 772. sēj., 7. nr., 1116. sleja). Tagad,kad toreizējā opozicijas partija

ir valdībā, būs interesanti vērot, ko tagadējā valdība darīs ar šo zagto mantu.

50 Cmnd. (Command Paper) 3517: Agreement between the Government of

the United Kingdom of Great Britam and Northern Ireland and the Government of

the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Settlement of Mutual

Financial and Propertv Claims. London, 5 Januarv 1968.

H. F. M. Simpson (cd.), „Civil War Papērs 1643—50. Correspondence

of James Kettler", SCOTTISH HIST. SOC. PUBL. 15 (1893).

62
E.Dunsdorfs, SENIE STĀSTI (Melburnā 1955), 86—89. lpp., un LATVIJAS

VĒSTURE 1600—1710 (Stokholmā 1962), 63. lpp.; E.Andersons, TUR PLĪVOJA

KURZEMES KAROGI (1970), 194., 204. un sek. lpp.
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LATVIJAS STARPTAUTISKI TIESISKAIS STĀVOKLIS

Kārlis Gulbis

Lai spriestu par kādas valsts starptautiski tiesisko stāvokli, ir

svarīgi pārbaudīt, uz kādu tiesisku aktu pamata tauta ir veidojusi
savu valsti, kā uz to ir reaģējušas citas valstis un kā savā suvereni-

tātes laikā šī jaunā valsts ir izpaudusi un saskaņojusi savu tiesisko

stāju starptautiskajā forumā.

Tautu pamattiesības

Katras tautas augstākais mērķis ir iegūt brīvību, kļūt neatka-

rīgai un valdīt pašai pār sevi. Jau Hugo Grotius, kuru uzskata par

starptautisko tiesību tēvu,ir uzsvēris, ka šīs pamattiesības ir kopējas

un pieder visām tautām vienlīdzīgi. Brīvība nevar pastāvēt bez suve-

rēnitātes.
1 Tautas ir brīvas un neatkarīgas viena no otras, jo arī

cilvēki ir brīvi un neatkarīgi. Visi cilvēki ir līdzīgi, jo viņu tiesības

un pienākumi ir līdzīgi. Tas pats attiecas arī uz tautu vienlīdzību. 2

Šis tiesību pamatprincips ir ierakstīts arī Apvienoto nāciju chartā.

Mērķis ir attīstīt starp nācijām draudzīgas attiecības, respektējot

tautu tiesību vienlīdzību un tautu tiesības valdīt pašām pār sevi.3 Šos

tiesību principus ir atzinušas un solījušas respektēt visas valstis,kas

ietilpst Apvienoto nāciju organizācijā.

Latviešu tautas pamattiesību iegūšana

Latviešu tauta pieder pie to kulturālo tautu saimes, kas savas dzīves

pamatā un savas valsts izveidošanā likušas par mērķi cilvēku labklājību,taisnību

un tiesības. Latvijas tautas padome, kas 1918. gada 18. novembrī proklamēja
brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti, veidojās no latviešu polītiskajām partijām.
Nolūks bija, lai būtu pārstāvēts iespējami daudz latviešu tautas novirzienu, kas

minētajā laikā un apstākļos nebija viegli panākams. Līdz ar to bija zudis naids

pret mūsu agrākajiem apspiedējiem. To spilgti izteic mūsu pirmais ministru

prezidents savā valsts dibināšanas runā, starp citu sakot:
„

No šīsdienas viss

ienaids starp dažādām tautībām mūsu brīvajā valstī lai nozūd un lai visi sadzī-

vojam kā draugi". Šo teicienu komentējot, sūtnis Kārlis Zariņš raksta. „Šo prin-

cipu latvju tauta un viņas vadoņi arī centās visiem spēkiem izvest dzīvē. Esmu

pārliecināts, ka neviens nevar mums pārmest, ka pret šo bausli mēs būtu

grēkojuši.
" 4

Latvijas republikas satversmes izstrādāšana bija nodota latviešu tautas

pašas rokās. Šai nolūkā 1920. gada 17. un 18. aprīlī vispārīgās, vienlīdzīgās,
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tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ievēlēja satversmes sapulci —

150 deputātus.s Viņu uzdevums bija izstrādāt Latvijas konstitūciju,resp. Latvijas

republikas satversmi, kuras divos pirmajos pantos ir noteikts, ka Latvija ir

neatkarīga demokrātiska republika, un ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder

Latvijas tautai.

Latvijas valsts robežas

Latvijas territorijai ir 1895 km gara robeža. Jūras robeža aizņem 494 km,

un tā piešķir Latvijai piejūras valsts stāvokli.Robeža ar Lietuvu ir 570 km gara.

Tā nosprausta ar 1920. g. 25.septembri parakstīto konvenciju, un to var uzskatīt

par stabilu. Robeža ar Igauniju Latvijai ir 375 km, un tā galīgi nokārtota ar

šķīrējtiesas konvenciju, kas parakstīta 1920. g. 22. martā. Arī šo robežu iezīmē

stabilitāte.Polijas robeža ar Latviju ir 105 km gara. Polija pretendēja uz sešiem

Ilūkstes apriņķa pagastiem, kādēļ robežas nospraušanas līgumu noslēdza tikai

1929. gadā, un darbus dabā uzsāka 1933. gadā. PSRS robeža pieskaras Latvijas

territorijai 351 km garumā. 6 Šī robeža bija svarīga ne tikvien etnogrāfiskā, bet

jo sevišķi politiskā un militārāziņā. Robeža noteikta Latvijas unKrievijas 1920.

gada 11. augusta mierlīguma 3. pantā. Tā kā Latvijai ar saviem kaimiņiem vēlāk

nebija nekādu robežstrīdu.arī šis apstāklis cēla Latvijas stāvokli starptautiskajā

forumā.

Latvijas atzīšana „dc jure"

Tautas drosme un varonība parasti izpaužas tās karavīros. Tā latviešu

strēlnieku slava nepalika tikai Tīreļpurvā. Tā atbalsojās kā austrumos, tā arī

rietumos. Rietumu sabiedrotie latviešu cīņas rezultātus izjuta visai reāli. Lat-

viešu strēlnieku varonība bija tā, kas pavēra ceļu mūsu diplomātiem, kad tie

griezās pie rietumu sabiedrotiem, lai panāktu Latvijas neatkarības atzīšanu.

Arī latviešu pārstāvju cīņa diplomātiskajā laukā nepalika bez panākumiem, un

sabiedroto konferences (Conference Interalliče) prezidents Brians (Briand) ar

1921. g. 26. janvāra rakstu paziņoja Latvijas delegācijas prezidentam Parīzē, ka

sabiedroto augstākās varas padome(Le Conseil Suprēme des Puissances Alliēes)

ir atzinusi Latviju kā valsti „dc jure". Šim atzinumam bija izšķīrēja nozīme.

Igaunija un Lietuva bija atzinušas Latvijas neatkarību jau ar valsts dibi-

nāšanas dienu; Krievija to bija atzinusi jau ar 1920. g. 11. augusta mierlīguma

parakstīšanu. Tālāk, pēc atzīšanas jau minētajā augstākā padomē, kurā ietilpa

Anglija, Beļģija, Francija, Itālija un Japāna, Latviju atzina „dc jure" arī vēl

sekojošās valstis šādos datumos: 1921. gadā — Polija un Somija 26. janvārī",

Vācija 1. februāri, Norvēģija un Zviedrija 5. februārī, Dānija 7. februārī, Persija

10. februārī,Austrija 17. februārī, Portugāle 19. februārī, Rumānija 26. februārī,

Holande 24. martā, Spānija 9. aprīlī, Šveice 23. aprīlī, Svētais krēsls 10. jūnijā,

Panama 6. jūlijā, Ungārija 26. jūlijā, Siāma 11. augustā, Kuba 10. septembrī,
Čile 12. septembrī, Brazīlija 5. decembri; 1922. gadā: Čechoslovakija 5. janvārī,

Venecuēla 12. janvārī, Halti 12. februāri,Argentīna 28. martā, Bulgārija 24.maijā,

Peru 2. jūnijā, ASV 27. jūlijā un Luksemburga 4. oktēbrī. 7
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Latvija Tautu savienībā

Latvijas atzīšanai sekoja vēl otrs ļoti svarīgs notikums: Tautu savienība

savā 1921. g. 22. septembra pilnsapulcē uzņēma Latviju Tautu savienībā ar 38

balsīm (atturējās vai nebija klāt 10). Ar šo faktu Latvija bija kļuvusi politiski

pilntiesīga, līdzīgi citām valstīm. Bet ne tikvien šis stāvoklis cēla Latviju. To

atzina par cienīgu ieņemt vietu arī Tautu savienības vadībā. Tā,1936.g. 8. oktēbrī

Latviju uzņēma Tautu savienības padomē,un 1938.gadā Latvijas ārlietu ministrs

V. Munters bija Tautu savienības padomes 101. sesijas prezidents. B Tas viss

norāda, ka Latvija bija ne tikvien tiesiski atzīta citu valstu vidū, bet baudīja pat

redzamu cieņu starptautiskajā laukā.

Līgumi ar Padomju savienību

Kā jau minēju, Latvijai nebija nekādu robežstrīdu, nedz arī kādu

domstarpību saimnieciskos vai politiskos jautājumos. Bija vienmēr

korrektas attieksmes ar lielajiem kaimiņiem austrumos un rietumos,

kā ari draudzīga saprašanās ar abām pārējām Baltijas valstīm. Lat-

vijas ģeogrāfiskais stāvoklis pie Baltijas jūras ir izdevīgs, tādēļ

mūsu zemi jau no seniem laikiem ir iekārojuši kaimiņi. Šis bija viens

no galvenajiem iemesliem, kādēļ Padomju savienība lauza 1920. gada

11. augustā noslēgto mierlīgumu ar Latviju. 9 Šai līgumā Krievija uz

mūžīgiem laikiem bija atteikusies no Latvijas.

Raksturīgi, ka 1932. g. 5. februāra līgumā starp Latviju un PSRS

līgumlīdzēji vēlreiz apliecina, ka 1920. g. 11. augustā noslēgts mier-

līgums, kas spēkā visā PSRS territorijā un kura visi noteikumi

negrozāmi un uz visiem laikiem paliek par nesatricināmu pamatu

līdzēju pušu attieksmēm. Tāpat šai līgumā pasvītrots, ka līgumlīdzēji

apņemas atturēties no jebkāda uzbrukuma viens otram, kā arī no

jebkādiem varas darbiem, kas vērstos pret otras līdzējas puses

territoriālo integritāti un neaizkaramību vai politisko neatkarību,

neievērojot to, vai tāds uzbrukums vai varas akts notiktu atsevišķi,

vai kopā ar citām valstīm, pieteicot vai nepieteicot karu. Tālāk šai

līgumā ir paredzēts, ka līgumlīdzēji apņemas nepiedalīties nekādos

militāros vai politiskos līgumos, konvencijās vai nolīgumos, kas būtu

vērsti pret otras puses neatkarību, territoriālo neaizkaramību vai

polītisko drošību. . . 10

Pat vēl 1939. g. 5. oktobrī Latvijas un PSRS Maskavā noslēgtajā

līgumā (par bāzēm Latvijas territorijā) atkal uzsvērts, ka PSRS

joprojām atzīst 1920. g. 11. augustā parakstīto mierlīgumu, un paliek
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spēkā arī 1932. g. 5. februāra neuzbrukšanas līgums. 11 Šeit sevišķi

spilgti izpaužas Padomju savienības negodīgā rīcība — tā vēl 1939. g.

5. oktēbrī solās neslēgt nevienu līgumu (4. pants), kas skartu Latvijas

neatkarību,lai gan šādu līgumu jau bija noslēgusi ar Vāciju 23.augustā

ko turēja slepenībā. Raksturīgs krāpšanas piemērs.'

Latvijas neitrālitāte

Lai, karam izceļoties, Latvijai būtu iespējams respektēt Ilgu-

mus, sevišķi ar PSRS, Latvijas valdība 1938. g. 13. decembrī pieņem
un valsts prezidents izsludina likumu par neitrālitātes noteikumiem,

kas stājas spēkā izsludināšanas dienā. 12

Sai likumā Latvijas valdība ietvērusi deklarāciju.ko paredzējusi

ņemt vērā kara gadījumā, ieturotneitrālitāti. Šāds vienpusējas dekla-

rācijas veids un tur minētie noteikumi (par karojošo valstukarakuģiem
un Latvijas territorijas izmantošanu kara vajadzībām pret saviem

pretiniekiem) atbilst starptautisko tiesību principiem par neitrālitāti13

un līdz ar to bauda Hāgas konvencijas aizsardzību, kas nosaka, ka

neitrālas valsts territorijā ir neaizkarama. 14

Padomju savienības agresija

Padomju savienībai 1939. g. 23. augustā noslēdzot līgumu ar

Vāciju, līgumam bija pievienots pilnīgi slepens protokols, kura pirmā

pantā minēts, ka Baltijas valstis — Somiju. Igauniju, Latviju un

Lietuvu — sadala Vācijas un Padomju savienības interešu sfairā.

Demarkācijas līniju veidos Lietuvas ziemeļu robeža. 15 Tas nozīmē,

ka jau minētā līguma parakstīšanas brīdī Padomju savienība bija

lauzusi 1932. g. 5. februārī ar Latviju parakstīto līgumu, ar ko bija

noliegts piedalīties militāros vai politiskos līgumos, kas būtu vērsti

pret otru pusi. Nepārprotami jākonstatē, ka Padomju savienības agre-

sija ir sākusies jau 1939. g. augustā. Šim pirmajam agresijas solim

seko spilgts krāpšanas piemērs, kad Padomju savienība, slēdzot ar

Latviju 1939. g. 5. oktobra līgumu, cenšas savu partneri vēl pārlie-

cināt,ka 1932. gada vienošanos respektēs, lai gan bija to jau pārkāpusi

pusotra mēneša agrāk slepenajā līgumā ar Vāciju.

Minētajam ievadam — slepenai līguma pārkāpšanai un pēc tam

krāpšanai — sekoja Padomju savienības tiešā agresija: 1940. g. naktī

no 14. uz 15. jūniju Latvijas territorijā bija iebrukuši sarkanarmieši,
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nodedzinājuši latviešu robežsargu mītnes un nošāvuši vairākus robež-

sargus, kā arī viņu piederīgos. 16 Nevar būt šaubu, ka ar šo mežonīgo
rīcību Padomju savienība ir gribējusi izprovocēt sadursmi uz robe-

žas, lai tad vēlāk, sagrozot faktus, varētu sacīt, ka latvieši bijuši
tie, kas uzbrukuši sarkanarmijai. Šai rīcībai nākošajā dienā (1940. g.

16. jūnijā) sekoja Padomju savienības ultimāts Latvijai: 1) sastādīt

jaunu, Padomju savienībai draudzīgu valdību un 2) ielaist padomju
armiju neierobežotā daudzumā Baltijas valstis. Jau nākošajā dienā —

17. jūnija priekšpusdienā padomju armija no divām pusēm — Krievijas
un Lietuvas (Lietuva bija okupēta jau divi dienas agrāk — 15. jūnijā)

pārgāja pār Latvijas robežu un pēcpusdienā jau iebruka Rīgā.

No minētiem faktiem ir nepārprotami jākonstatē, ka:

1) Padomju savienība ir lauzusi 1920. g. 11. augustā ar Latviju

noslēgto mierlīgumu, ar ko labprātīgi uz mūžīgiem laikiem ir attei-

kusies no visām suverēnām tiesībām uz Latvijas tautu un zemi:

2) Padomju savienība ir pārkāpusi 1932. g. s.februārī ar Latviju

noslēgto (un 1934. g. 4. aprīlī līdz 1945. g. 31. decembrim pagarināto)

līgumu, ar ko tā apņēmās nepiedalīties nekādos militāros vai politis-

kos līgumos, kas vērsti pret Latvijas neatkarību. Padomju savienība

lauza 1932. g. 18. jūnija samierināšanas komisijas Ilgumu un pārkāpa

vismaz divus starptautiskus līgumus, kam tā bija pievienojusies

(Parīzes 1928. g. 27. augusta un Londonas 1933. g. 3. jūlija līgumu).

3) Padomju savienība ir koncentrējusi savu karaspēku pie Lat-

vijas robežām un 1940. g. naktī no 14. uz 15. jūniju iebrukuši Latvijas

territorijā, noslepkavojot Latvijas robežsargus un viņu piederīgos.

4) Padomju savienība, iesniedzot Latvijas valdībai 1940. g.

16.jūnija ultimātu: a) pieprasot sastādīt Padomju savienībai draudzīgu

valdību, ir iejaukusies otras valsts iekšējās lietās, un b) pieprasot

ielaist padomju armiju Latvijas territorijā, ir pakļāvusi otru valsti

savai militārai varai.

5) Padomju savienība iebrukumu Latvijas territorijā bija iz-

plānojusi jau iepriekš un tikai savās interesēs, ko norāda: a) Padomju

savienības un Vācijas 1939. g. 23. augustā noslēgtais (un 28. septembrī

papildinātais) slepenais līgums par interešu sfairas sadalīšanu Bal-

tijas valstīs; b) tas, ka Padomju savienība iebruka Latvijas territorijā
vienā laikā no austrumiem un caur Lietuvu no dienvidiem: c) tas, ka

Padomju savienība vienā laikā iebruka visās trijās Baltijas valstīs.
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Militārā okupācija (occupatio bellica)

No iepriekš sacītā neapšaubāmi izriet, ka, izmantojot kara

apstākļus Eiropā un savu militāro pārspēku, Padomju savienība ir

iebrukuši Latvijas territorijā. Sādu agresiju starptautiskajās tiesībās

apzīmē par militāro okupāciju (occupatio bellica). 17 So viedokli pauž

arī vēl citi redzamākie starptautisko tiesību zinātnieki, un šis vērtē-

jums no internacionālo tiesību viedokļa jāatzīst par neapstrīdāmu.

Tādēļ arī Padomju savienības okupācijas pastāvēšana nevar izdzēst

Baltijas valstu neatkarību,bet rada tikai politisku pārmaiņu ar provi-

zorisku raksturu. Te būtu vietā atsaukties arī uz Latvijas leģitimās

varas tiesisko stāvokli, kas izpaužas Latvijas senāta spriedumos:

ieņemtajos apgabalos saskaņā ar starptautisko tiesību principiem

paliek spēkā likumi, kas aizsargā pilsoņu dzīvību, godu un ģimenes

attieksmes, kā arī privāto mantu. Tāpat paliek neaizkārta konfesio-

nālā iekārta.
. . Okupācijas vara nevar neierobežoti lemt par pilsoņu

dzīvību un nāvi, kā arī iznīcināt pilsoņu civilās un publiskās tiesības,

piemēram, pārvērst tos par vergiem. 1S

Runājot par okupāciju, ko izdarījis agresors, nevar atstāt ne-

pieminētu kādu ļoti raksturīgu agresora definīciju, ko deklarējis

Padomju savienības delegāts Apvienoto nāciju galvenās asamblejas

otrajā sesijā (1950. g.): „
Par agresoru jāuzskata valsts, kurai piede-

rošie zemes, jūras vai gaisa spēki ir šķērsojuši un iegājuši otras

valsts robežās bez šīs valsts valdības atļaujas vai arī ir patvarīgi

lauzuši (violē) šādas atļaujas noteikumus, it sevišķi attieksmē uz

uzturēšanās laika ilgumu vai apgabala platību". ]l Redzams, kapāts

agresors vislabāk ir varējis definēt,kas ir agresija. Tādēļ, pieņemot
šo Padomju savienības delegāta definīciju, jāpieņem arī viņa pārstā-

vētās valsts atzīšanās, ka tā pret Baltijas valstīm izdarījusi visrak-

sturīgāko agresijas aktu.

Latvijas republikas satversme

Hāgas konvencijas 43. pants nosaka, ka okupācijas varai ir

jārespektē okupētajā zemē spēkā esošie likumi. 2o Tas nozīmē, ka

Padomju savienībai, okupējot Latvijas territoriju, vispirms bija

jārespektē Latvijas republikas satversme, kas pieņemta 1922. g.

15. februārī. Četri no šiem pantiem uzskatāmi par pamatpantiem, un

proti:
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1.pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. 2. pants:

Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. 3.pants: Latvijas

valsts territoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda

Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. 6. pants: Saeimu ievēlē vis-

pārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.

Ja saeima grozījusi satversmes pirmo, otro, trešo vai sesto

pantu, tad šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, ir nododami

tautas nobalsošanai (77. pants), un tautas nobalsošanai nodotie sa-

tversmes grozījumi ir pieņemti, ja par tiem balso vismaz puse no

visiem balstiesīgajiem iedzīvotājiem (79. pants).
21

Jāpiezīmē, ka šeit

minētais satversmes 79. pants 1933. gada 21. martā ir papildināts:

„ Tautas nobalsošanai nodotais likuma projekts ir pieņemts, ja balso-

tāju skaits ir vismaz puse no pēdējās saeimas vēlēšanās piedalījušos

vēlētāju skaita un ja vairākums ir balsojis par likuma projekta

pieņemšanu? Atbilstoši minētajam tekstam papildināts arī satversmes

74. pants. 22

Eventuālu pārpratumu novēršanai gribu sevišķi uzsvērt, ka

1922. g. 15. februārī pieņemtā Latvijas republikas satversme ar šeit

minēto papildinājumu vēl vienmēr ir spēkā.Sakarā ar valsts iekšējām

pārmaiņām valdība 1934. g. 18. maijā izdevusi deklarāciju, kur teikts,

ka
„

Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas izvešanai izpilda

Ministru kabinets, sākot ar 1934. g. 15. maiju, pīkst. 23". 23
Kā re-

dzams, te ir runa vienīgi par funkciju pārņemšanu, bet ne par

satversmes grozīšanu vai atcelšanu. Tātad satversme savu spēku

nezaudē arī turpmāk un paliek spēkā līdz reformām. Tā kā reformas

nav izdarītas, tad satversme joprojām ir spēkā, un ar šo savas valsts

pamatlikumu Latvijas tautai vajadzēs sākt savu atjaunošanas darbu,

kad Latvijas territorijā būs atbrīvota no okupantiem.

Okupantu nelegālā rīcība

Kad 1940. gadā Padomju savienība okupēja Latvijas territoriju

un valsts varu Latvijā pārņēma Padomju savienības ieceltie funkcio-

nāri, okupanti mēģināja rīkot vēlēšanas pēc Latvijas republikas

satversmes noteikumiem, lai tad ievēlētie pārstāvji būtu tiesīgi lemt

par Latvijas pievienošanos Padomju savienībai. Šis mēģinājums

jāatzīst par neizdevušos kā no internacionālo tiesību viedokļa, kas

šādu rīcību principā noliedz, tā arī Latvijas republikas satversmes

noteikumu ne respektēšanas dēļ, un proti:
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1) Okupantu funkcionāri paredzētajās vēlēšanās nepielaida vairāk

nekā vienu kandidātu listi, kurā minēto kandidātu skaits līdzinājās

ievēlamo skaitam. Šos kandidātus nominēja tikai paši okupanti, un

sarakstu apstiprināja Maskavā. Līdz ar to kandidātus skaitīja par

ievēlētiem jau pirms balsošanas. Sāda veida vēlēšanas neatbilst

Latvijas republikas satversmes 6. panta noteikumiem, un līdz arto

šādā kārtā ievēlētie nebija vis tautas pārstāvji (sk. satversmes 5.

pantu),bet gan okupācijas varas ieceltie funkcionāri, kas nemaz nebija

tiesīgi pārstāvēt Latvijas tautu un lemt par Latvijas pievienošanos

Padomju savienībai.

2) Latvijas republikas satversmes l.pamatpants paredz, ka

Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Ja šo pantu būtu gribē-

juši grozīt pat pilntiesīgi Latvijas tautas pārstāvji, viņi būtu varējuši
to izdarīt vienīgi tad, ja šis saeimas lēmums būtu nodots tautas

nobalsošanā, ja šai balsošanā būtu piedalījusies vismaz puse no

pēdējās saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairā-

kums būtu balsojis par likumprojekta pieņemšanu.

Lai slēptu savu netiesisko rīcību, okupantu funkcionāri ir vil-

tojuši faktus un snieguši nepareizu informāciju, kas vēlāk ir nākusi

gaismā.Kad 1941. gadā sarkanarmiju no Latvijas territorijas padzina,

atrada dokumentus, kas nepārprotami liecina, ka okupantu emisāri

vēlēšanurezultātus ir viltojuši.
21 Redzam arī no statistiskiem datiem,

ka satversmes sapulces vēlēšanās piedalījušies 84,9 % vēlētāju,

pirmajās saeimas vēlēšanās — 82,2 %, otrajās saeimas vēlēšanās —

74,9 %, trešajās saeimas vēlēšanās — 79,3 % un ceturīajās saeimas

vēlēšanās —80 %. 25 Tas liek secināt, ka okupantu funkcionāru uzdo-

tais skaitlis par piedalīšanos vēlēšanās — 97,6 % — vai nu neatbilst

patiesībai, vai arī šāda piedalīšanās panākta ar spaidiem. Līdzīgi

vēlēšanu rezultātu viltojumi un spaidi notikuši arī Lietuvā,apgalvojot,

ka tur piedalījušies pāri par 90 % vēlētāju. Patiesībā 1940.g. 14.jūlija

vēlēšanās piedalījās tikai 15—20 % balsotāju.Pēc šīs vilšanās Lietuvā

vēlēšanas pagarināja līdz 15. jūlijam un ar draudiem panāca 95,1 %

balstiesīgo piedalīšanos, no kuriem 99,19 % esot nobalsojuši par

komūnistiem (strādnieku apvienību). 26

No sacītā redzams, ka okupantu rīkotajās vēlēšanās izraudzītās

personas nekādi nav ieguvušas Latvijas tautas pārstāvju tiesības,

tādēļ šīs personas nespēja neko tiesiski lemt, kādēļ nevarēja arī
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lemt par Latvijas pievienošanu Padomju savienibai. Neatkarīgi no

teiktā sevišķi jāuzsver, ka arī pilntiesīgo Latvijas tautas pārstāvju
lēmums par Latvijas pievienošanu kādai citai valstij, lai tas kļūtu

likumīgs, būtu jānodod tautas nobalsošanai, kas konkrētā gadījumā

nekad nav notikusi. Tātad okupantu apgalvojums par Latvijas tautas

labprātīgu iekļaušanos Padomju savienībā ir nepatiess, un tā nekad

nav notikusi (nul et non advenu). Padomju savienība savu uzturēšanos

Latvijas territorijā var balstīt ne uz tiesībām, bet vienīgi uz netie-

sisku militārās okupācijas varu.

Ārkārtējās pilnvaras

Padomju savienības gatavotā agresija pret Latviju nepalika

noslēpums. Tā nāca zināma iestādēm, kam bija uzdevums sekot

slepenai informācijai. Sādā sakarā Latvijas valdība apsvēra visas

eventuālās varbūtības, un ministru kabinets savā 1940. g. 17. maija

sēdē nolēma:

1) gadījumā, ja kara apstākļu dēļ vairs nebūtu iespējams sazi-

nāties ar Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstāvībām Vakar-

eiropā, piešķirt ārkārtējās pilnvaras Latvijas sūtnim Londonā Kārlim

Zariņam.

2) Pilnvaru spēkā stāšanās momentu nosaka ārlietu ministrs,

dodot attiecīgo rīkojumu sūtnim Londonā, kurā norāda, kādas pār-

stāvības pakļautas ārkārtējām pilnvarām.

3) Ja technisku apstākļu dēļ ārlietu ministram nav iespējams

savu rīkojumu paziņot sūtnim Londonā, tad pēdējam piešķirtās ārkār-

tējās pilnvaras stājas spēkā automātiski. Sūtnis Londonā par to

pārliecinās ar attiecīgu telegrāfisku pieprasījumu ārlietu ministram

un, nesaņemot atbildi divdesmit četru stundu laikā, rīkojas uz ārkār-

tējo pilnvaru pamata līdz tam brīdim, kad atkal nodibinās sakari ar

ārlietu ministru.

4) Sūtnim Londonā Kārlim Zariņam piešķirtās ārkārtējās piln-

varas attiecas uz visām Latvijas diplomātiskām un konsulārām

pārstāvībām, izņemot sekojošās valstīs: Igaunijā. Lietuvā, Somijā.

Zviedrijā, Vācijā un Padomju sociālistisko republiku savienībā.

5) Ja sūtnis Kārlis Zariņš, viņa ārkārtējām pilnvarām spēkā

esot, nomirtu vai zaudētu rīcības brīvību, ar šo lēmumu piešķirtās

ārkārtējās pilnvaras pāriet uz Latvijas sūtni Amerikas savienotajās

valstīs Alfrēdu Bllmani.
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6) Ārkārtējās pilnvaras dod tiesibu: a) aizstāvēt pēc labākās

apziņas Latvijas intereses visās valstis, izņemot Igauniju, Lietuvu.

Somiju, Zviedriju, Vāciju un Padomju sociālistisko republiku savienī-

bu: b) dot šai nolūkā saistošus rīkojumus visām Latvijas pārstāvībām,

izņemot augšā minētās valstis, c) rīkoties ar visiem valsts līdzekļiem

kustamo un nekustamo mantu, kas ir minētopārstāvību rīcībā: d) pa-

gaidām atstādināt no amata sūtņus, kā arī atcelt un pārcelt visus

pārējos pārstāvību darbiniekus; c) likvidēt pārstāvības, izņemot sūt-

niecību Amerikas savienotajās valstīs: f) izraudzīt delegātus apsprie-

dēm un konferencēm: g) ārkārtējos apstākļos, kas kavētu šo pilnvaru

izlietošanu, nodot tās sūtnim Alfrēdam Bllmanim.

Valsts kanceleja šo ministru kabineta lēmumu ir paziņojusi
ārlietu ministram ar 1940.g. 18. maija (48. nr.) rakstu. Mēnesi vēlāk

(17. jūnijā), kad Padomju savienības karaspēks iebruka Latvijas ter-

ritorijā, sūtnim Kārlim Zariņam pienāca Latvijas ārlietu ministra

V. Muntera telegramma: „Visā valstī ienāk padomju karaspēks un

ieņem svarīgas iestādes". Šī telegramma tad arī bijusi mājiens, ka

Latvijas valdībai atņemta rīcības brīvība un ārkārtējās pilnvaras

stājušās spēkā. 27

Interpretējot ārkārtējās pilnvaras jautājumā par iecelšanas

tiesībām, jāuzsver, ka tur minētas pilnvarotā tiesības pagaidām

atstādināt no amata sūtņus, kā ari atcelt un pārcelt visus pārējos

pārstāvību darbiniekus, likvidēt pārstāvības un izraudzīt delegātus

apspriedēm un kongresiem. Turpretim pilnvarās nav minēts par

pārstāvju iecelšanas tiesībām. Tā kā tāda iecelšana tomēr ir notikusi,

tad jāpieņem, ka šo pilnvaru interpretācijā ir pieļauts pieņēmums
— ja ir tiesības atcelt un pārcelt, tad varētu būt ari tiesības iecelt,

jo, aizstāvot Latvijas intereses visās valstīs (izņemot pilnvarās

speciāli minētajās), šis darbs būtu pa spēkam tikai vairākām perso-

nām, kādēļ šādas iecelšanas tiesības varētu izrietēt no ārkārtējo

pilnvaru vispārējā satura. Protams, tā kā sūtnis Kārlis Zariņš kā

ārkārtējo pilnvaru nesējs ieņēma stāvokli, ko varētu pielīdzināt

attiecīgi ārlietu ministra stāvoklim, viņam arī nevarēja būt tiesības

iecelt sūtņus vai ārkārtējos sūtņus un pilnvarotos ministrus, bet bija

gan tiesības iecelt lietvežus vai arī līdzīgus un zemākus diplomātiskos

pārstāvjus. Sūtņus, ārkārtējos sūtņus un pilnvarotos ministrus var

iecelt tikai valsts galva pie kādas citas valsts galvas, bet lietvežus
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un līdzīgus pārstāvjus ieceļ ārlietu ministrs pie citas valsts ārlietu

ministra.- s Ar to tad arī ir izskaidrojams, kādēļ pēc 1940. gada jūnija

neviens Latvijas diplomātiskais pārstāvis nav akreditēts pie kādas

valsts galvas.

Ārkārtējo pilnvaru 4. pantā ir paredzēts speciāls noteikums, ka

tās attiecas uz visām Latvijas diplomātiskām un konsulārām pārstā-

vībām, izņemot Igauniju, Lietuvu. Somiju. Zviedriju, Vāciju, kā arī

Padomju sociālistisko republiku savienību.Tāpat ārkārtējās pilnvaras

nedod tiesības aizstāvēt Latvijas intereses minētajās valstīs (sk. G.

panta a rindkopu). Tā kā pilnvarās ir atzīmēts šis izņēmums, tad

nevarētu vairs būt runas par tiesībām minētajās valstīs iecelt pār-

stāvjus, jo speciālais likums atceļ vispārējo (lex specialis derogat

ģenerāli). Bet tā kā mums ir pārstāvji Vācijā un citur, tad te nevarētu

pamatoties uz iecelšanu, bet vienīgi uz draudzīgu ieteikumu, ko attie-

cīgo zemju valdības ir ņēmušas vērā un ļāvušas zināmām personām

darboties.

Ārkārtējās pilnvarās ir paredzēts, ka šo pilnvaru nesēja Kārļa

Zariņa nāves gadījumā vai, viņam zaudējot rīcības brīvību, šīs piln-

varas pāriet uz Latvijas sūtni ASV Alfrēdu Bllmani. Liktenis bija

lēmis, ka sūtnis Bllmanis aizgāja mūžībā pirmais — jau 1948. gada

26. jūlijā. Kad pēc apmēram 15 gadiem — 1963.g. 29. aprīlī nomira

arī Kārlis Zariņš, Latvijas valdības 1940. g. 17. maijā izdotās ārkār-

tējās pilnvaras beidza eksistēt. Te jāpiezīmē, ka sūtnis K. Zariņš

jau 1958. gadā bija izšķīries atstāt rīkojumu par savām tiesībām

nāves gadījumā, bet, kādēļ šis labais nodoms nav īstenojies un vai

tas būtu devis vēlamos rezultātus, pagaidām paliek nezināms.

Sakarā ar minēto ir jākonstatē, ka līdz ar ārkārtējo pilnvaru

nesēja nāvi ir beigusies arī iespēja īstenot minētajās pilnvarās

paredzētās tiesības. Tomēr jāņem vērā, ka pilnvarnieka uzņemtās

saistibas, piemēram, izdarītā iecelšana, financiālie rīkojumi v. c.,

ja vien ar to pilnvarnieks nav pārkāpis savu uzdevumu robežu, paliek

arī turpmāk spēkā. Šis tiesību pamatprincips paredzēts kā Latvijas

civillikumā, 2'J tā arī citu valstu likumu kodekos. Praksē atsevišķu

valstu internās tiesības piemēro arī internacionālo tiesību plāksnē. ?0

Tādēļ arī saprotams, ka visi tie pārstāvji, kurus sūtnis K. Zariņš

uz ārkārtējo pilnvaru pamata iecēlis, kā arī rīkojumi, ko viņš devis

attieksmē uz valsts līdzekļiem, paliek spēkā arī pēc viņa nāves,
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vismaz valstis, kuras turpina atzīt Latviju „dc jure" un lTdz ar to

bija atzinušas art Latvijas valdības izdotās ārkārtējās pilnvaras. Par

kādu iecelšanu arī vēl tagad, pēc ārkārtējo pilnvaru nesēja nāves,

nevar vairs būt runas, jo neviens no ieceltajiem nevarēja iegūt iecel-

šanas tiesības, resp. pārpilnvarojumu, kas ārkārtējās pilnvarās nemaz

nav paredzēts. Ir jārespektē tiesību pamatprincips, kas nosaka, ka

otram nevar nodot vairāk tiesību nekā pašam pieder (nemo plus juris
transferre potest, quam ipse habet). Te varētu būt runa vienīgi par

draudzīgu ieteikumu, bet nevis iecelšanu, kā to minēju jau iepriekš.

Citu valstu nostāja Latvijas jautājumā

Visnoteiktāko nostāju Latvijas jautājumā ieņem ASV, kas turpina

atzīt Latvijas republiku kā neatkarīgu, suverēnu valsti un uzskata, ka

starp ASV un Latviju noslēgtie starptautiskie līgumi ir joprojām

spēkā. Šī nostāja balstās uz Stimsona doktrīnas (1932. g. 7. janvārī)

un likta pamatā arī Tautu savienības asamblejas 1932. g. 11.marta

rezolūcijai. Šis princips paredz, ka ar netiesisku rīcību tiesības

nevar iegūt (cx iniuria ius non oritur). 32

Minēto principu ievēro arī Šveice, 33 bet šķiet, ka tikai teērē-

tiski jo praksē Šveices nostāja pret Baltijas valstīm izpaudās pavisam

īpatnējā veidā. Jau ar 1941. g. 1. janvāri Šveices federālā padome

vairs neatzina Baltijas valstu diplomātiskos un konsulāros pārstāvjus,

bet 1946. g.15.novembrī pieņēma lēmumupārņemt valsts pārvaldīšanā

visus Baltijas valstu Īpašumus un archīvus, kas atrodas šo valstu

pārstāvju rīcībā. 34

Nenoteikta ir arī Anglijas nostāja. Mēs zinām, ka Anglija atzina

„dc facto" Latvijas inkorporāciju Padomju savienībā jau 1942. gada

maijā. 31 Protams, Anglijas valdība turpina apgalvot, ka tā atzīst

Latviju „dc jure" vēl līdz šai dienai. Tomēr Anglijas valdības rīcība,

patvarīgi piesavinoties Latvijai piederošo zeltu un ignorējot atzīto

Latvijas pārstāvi līguma slēgšanas brīdi, neliecina, ka Anglija turpi-

nātu atzīt Latviju „dc jure". Vismaz no internacionālo tiesību viedokļa

ir jākonstatē, ka Anglija vairs neatzīst Latviju ne tikvien „dc facto",

bet arī vairs ne „dc jure". Mums ir zināms, ka Lielbritānijas valdība

Latvijas pilsoņu intereses pārstāvēja Bolivijā, Kolumbijā, Paragvajā,

Perū, Urugvajā un Venecuēlā.36 Vai arī šo valstu nostāja būtu izpau-

dusies līdzīgi kā Lielbritānijā, būtu noskaidrojams katrā konkrētā

gadījumā individuāli.
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Francijas nostāju labi raksturojis profesors un Starptautisko

tiesību institūta prezidentsA.de Lapradels: nav neviena starptautiski

tiesiska akta, kas liecinātu, ka Latvijas valsts beigusi eksistēt. 37 So

viedokli akceptē art vairākas citas valstis.

Ir ari valstis, kas principā nav gribējušas izteikties par vai

pret Latvijas inkorporāciju Padomju savienībā. Te saskatāmi saim-

nieciski vai politiski iemesli. Pie šīs grupas varētu pieskaitīt arī

visas tās valstis, kuras ieguvušas suverēnitāti pēc Otrā pasaules

kara. Sais valstis nemaz nevarēja rasties jautājums par Baltijas

valstu atzīšanu vai neatzīšanu, tādēļ būtu loģiski pieņemt, ka tās par

šo jautājumu nav izteikušās.

Beidzot, Padomju savienība un tās satelitvalstis, kā ari komū-

nistiskajā režīmā esošās uzskata par pilnīgi saprotamu, ka Baltijas

valstis ir
„
labprātīgi" iekļāvušās Padomju savienībā. To prasa

komūnistiskā mācība, kas vispār neatzīst ne starptautisko tiesību

principus, ne morāles normas.

Internacionālā anarchija

Mēs esam paraduši tiesiski domāt, ka cilvēks ir tiesību subjekts, vipš
vienmēr ir brīvs, pats nosaka par savu personu un savu dzīvi un to saskaņo ar

citu cilvēku brīvību, kuriem ir tādas pašas tiesības. Cilvēku attieksmes nosaka

likumi, un šo likumu izpildīšanā ievērojamu vietu ieņem morāle — jo augstāka

morāle, jo mazāk likuma pārkāpēju. Analogs ir arī atsevišķo tautu sadzīves

veids, kur katra tauta veido savu valsti un ir uzskatāma par tiesību subjektu.
Šim tiesību subjektam — vienalga, vai tas ir skaitliski liels un militāristiprs,
vai arī neliels un mazāk stiprs — vienmēr jāievēro likums un morāle.

Ņemsim viselementārāko un katram saprotamu noteikumu — izpildīt paša
brīvi noslēgtos līgumus (pacta sunt servanda). Tas ir pamatprincips, bez kura

starptautiskās tiesības nemaz nevar pastāvēt. Katram starptautisko tiesību

subjektam, sevišķi valstīm, šis princips ir jārespektē. 38 Tāpat arī labi zinām:

kur ir sabiedrība, tur ir arī tiesības (übi societas ibi ius) un tāpat ir arī morāle

(übi societas ibi mores). To starpā valda perfekta saskaņa. Pavisam vienkāršs

ir morāles pamatnoteikums — vienmēr jābūt godīgam (honeste vivere), kas no

katras valsts vadības prasa tikpat vienkāršus pienākumus: a) nemelot (ne pas

mentir), b) nekrāpt (ne pas tromper) un c) turēt doto vārdu (tenir la parole) 39

Šos elementāros tiesību un morāles pamatjēdzienus, ko apzinās jau katrs bērns

ar pirmo skolas gadu, negrib zināt un respektēt atsevišķu valstu vadītāji. Tas

rada starptautiskajā sabiedrībā anarchiju.

Klasisks piemērs tiesību un morāles nerespektēšanā ir mūsu austrumu

kaimiņa — Padomju savienības izturēšanās, nerespektējot nevienu no noslēgta-

jiem līgumiem: a) tā neturēja doto solījumu, kas minēts 1920. g. 11. augustā
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parakstītajā līgumā ar Latviju, b) neturēja doto solījumu, kas minēts 1932. gada

5. februāra līgumā, apsoloties nepiedalīties līgumos, kas vērsti pret otras puses

neatkarību, c) krāpa savu partneri, kad, parakstot 1939. g. 5. oktobra līgumu ar

Latviju, apgalvoja, ka izpildīs abus iepriekšējos līgumus, lai gan otrs līgums

bija jau lauzts, noslēdzot ar Vāciju 1939. g. 23. augustā slepenu līgumu. Šo

krāpšanu un apzinātu dotā solījuma laušanu Padomju savienība izdarīja netikvien

attieksmē pret Latviju, Lietuvu un Igauniju, bet arī attieksmē pret rietumu

sabiedrotiem.40 Pretēji nolīgumiem Padomju savienība iebruka Baltijas valstīs,

Polijā un Rumānijā. Pat vairāk, Padomju savienība, okupējot Baltijas valstis,

izdarīja tur pamatlikumu grozījumus, deportācijas un citas nelikumības asā

pretstatā starptautisko tiesību pamatlikumam, kas minēts Hāgas konvencijā.

Tas ir līdzīgs nodarījums tam, par kādu internacionālā militārā tiesa Nirnbergā

1945. gadā, piedaloties arī Padomju savienības tiesnesim, notiesāja Vācijas kara

vadītājus Otrajā pasaules karā. 41

Spānijas pilsoņu kara laikā 1936. gadā Spānijas banka savu zeltu pārveda

uz Padomju savienību. Līdz šai dienai zelts nav atdots atpakaļ Spānijai.
42

Ka

šādu rīcību var pieļaut Padomju savienība, kas tiesības un morāles principus

nerespektē, par to vairs neviens nav pārsteigts. Bet ka šo netiesisko piemēru

atkārto arī lielā brīvības un tiesību valsts Anglija, tas pārsteidz ne tikvien citas

valstis, bet arī katru brīvo pilsoni. Latvijai ar Anglijubija draudzīgas attiek-

smes jau, sākot ar Latvijas dibināšanas dienu. Savus uzņemtos maksājumus

Anglijai par precēm un palīdzību atbrīvošanas cīņās Latvija kārtoja, lai gan

Latvijas saimnieciskais stāvoklis nebija viegls. Šī draudzība Latviju ari pamu-

dināja nodot glabāšanā savus zelta krājumus Anglijas bankā. Kā jau zināms, šos

Latvijas valdībai piederošos zelta krājumus Anglijas valdība izlietoja savām

vajadzībām, resp. piesavinājās. 43 Minēto izrīcību no internacionālo tiesību

viedokļa nekādi nevar attaisnot, un sniegtie argumenti nepelni nekādu ievērību.44

So Anglijas valdības rīcību nevar uzskatīt arī par morālu. Latviešu tautas grūtā

darbā savas valsts nostabilizēšanai sakrātais zelts tagad tika atņemts, daļa

izmaksāta Padomju savienībai it kā atlīdzība par Latvijas okupēšanu, unpārējo

daļu paredzēts izmaksāt Anglijas pilsoņiem kā atlīdzību par Latvijas okupanta

atņemto (nacionālizēto) mantu un par Padomju savienības parādiem, kam ar

Latviju nav nekāda sakara. Tā nebija likumīgā Latvijas valdība, ko Anglija

turpina atzīt „dc jure", kas atņēma Anglijas pilsoņiem viņu mantu Latvijā.

Kādas valsts atzīšana prasa pienākumus no atzinēja un piešķir arī tiesības

atzītajam starptautiskajā laukā. 45 Starptautisko tiesību nerespektēšana rada

neuzticību un nedrošību starptautiskajā sabiedrībā.

Seit minētie un citi līdzīgi piemēri atgādina kādu sanāksmi, kas notika

1968.g. 18. septembrī Ženēvā, kur no visas pasaules bija pulcējušies apmēram
300 ievērojamākie tiesneši, advokāti un citi juristi, lai atzīmētu „pasaules

miera dienu, balstītu uz tiesībām" (Journēe mondiale dc la paix par le droit).
Tur valdīja visai drūma noskaņa un radās nopietns jautājums: vai uz tiesībām

pamatots miers nav tikai utopija? 46
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deportēts 1941. gadā uz Krieviju

(Zīmējis Jūlijs Priedītis)
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Tiesības unvara

Katras valsts pilsonis individuāli ir tiesību subjekts. Viņš ir spiests

izpildīt savas valsts likumus un, ja viņš atrodas ārpus savas valsts robežām,

tad arī citas valsts likumus. Šis pienākums — izpildīt likumus — uztur valstī

kārtību un dod iespēju brīvi dzīvot visiem valsts pilsoņiem. Minētais attiecas

uz valsts iekšējo dzīvi,kur par tiesību subjektu uzskata katru atsevišķu individu.

Loģiski tam tāpatvajadzētu būt arī valstu starpā, kur internacionālās sabiedrības

tiesību subjekts ir katra valsts. Tomēr šeit stāvoklis ir citāds. Internacionālo

tiesību subjektu neviens nevar piespiest izpildīt likumus, sevišķi, ja šis tiesību

subjekts ir iedzīvotāju skaita ziņā liela un militāri stipra valsts. Tādēļ arī

internā sabiedrībā (atsevišķā valsti) valda tiesības, bet internacionālā sabied-

rībā (valstu starpā) reti ir iespējams panākt, lai atsevišķas valstis respektētu

tiesības. Rezultātā nonākam pie stāvokļa, ka tās tiesības, ko respektē katrs

pilsonis, katra valsts nerespektē. Šādā veidā starptautiskajā sabiedrībā jāsaduras

ar diviem pretējiem elementiem: ar tiesībām un netiesībām (rupju varu).

Šīs netiesības, resp.iespēja lietot rupju varu padara nedrošu internacionālo

stāvokli un traucē cilvēces progresa normālu attīstību. Pat vairāk, tiesību

nerespektēšana internacionālā laukā ir tikpat kārdinoša kā likuma pārkāpšana

atsevišķam individam, kas uzbrūk tuvākiem un atņem tiem piederošu mantu.

Starpība ir tikai tā, ka atsevišķo individu par viņa noziedzīgo nodarījumu var

sodīt, bet internacionālo tiesību subjektu, resp. atsevišķu valsti, sevišķi, ja tā

ir militāri spēcīga, sodīt nav iespējams, un tās noziedzīgais nodarījums, vai nu

protestējot, vai klusu ciešot, ir jāakceptē, ja negrib uzsākt karu, kura norisi un

rezultātu nekad nevar paredzēt. Šāda netiesiska akta akceptēšana jo vairāk

samazina starptautisko tiesību principus, līdz ar to palielinot starptautisko

anarchiju. Rezultātā nonākam pie stāvokļa, ka katra valsts gan cenšas izkopt
tiesisko apziņu savos pilsoņos, bet pašu valstu starpā, resp. starp internacio-

nālajiem tiesību subjektiem šī apziņa nekļūst spēcīgāka. Tā internacionālajā

forumā esam spiesti uzskatīt katru valsti par eventuālu uzbrucēju un gatavoties

pret to aizstāvēties. Šāda neuzticība un gatavošanās aizstāvēties ne tikvien

turpina samazināt tiesisko apziņu, bet prasa arī milzīgus līdzekļus, ko daudz

lietderīgāk varētu izlietot cilvēku labklājības celšanai. Tātad redzam, ka tiesību

nerespektēšana internacionālajā forumā liek ciest cilvēkiem visā pasaulē.
Ticot cilvēku saprātam, būtu loģiski pieņemt, ka tomēr reiz cilvēce atzīs,

ka tiesības ir jārespektē kā internā, tā arī internacionālajā sabiedrībā. Jātas

notiks, tad būs iespējams iedarboties arī visprimitīvākajam principam, ka, tāpat
kā katrs cilvēks, arī katra tauta var būt brīva un suverēna, jo tauta nevar būt

brīva, ja tai nav suverēnitātes. Jāuzsver, ka suverēnitāte dod tiesības, bet prasa

arī pienākumus. Šie pienākumi ir — respektēt katras citas tautas suverēnitāti

un sadarbības pamatā likt tiesības un morāli. Ja iestāsies stāvoklis, kad visas

valstis būs spiestas respektēt starptautisko tiesību principus, tad arī Latvijas

okupantiem būs jāatstāj mūsu zeme un jāatjauno agrākais stāvoklis (ad integrum

restitutio), kā to paredz starptautisko tiesību normas.
47
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Noslēgums

Mēs, latvieši, piederam pie skaitā nelielas tautas, kas gadu

simteņiem, sevi aizstāvot, ir cīnījusies ar skaitliski pārākiem iebru-

cējiem. Mēs savu dzimteni pie Dzintara jūras esam aizstāvējuši

visus šos gadsimteņus. Šis cīņas pienākums ir likts jau katra latvieša

šūpulī. Izpildīsim šo pienākumu paši un ar savu piemēru rādīsim

arī nākamai paaudzei, kā to veikt nākotnē. Šo pienākumu veicot, sev

atgādināsim Latvijas pirmā ārlietu ministra Z. Meierovica vārdus,

ko viņš bija sacījis, izcīnot Latvijas atzīšanu: „
Nous sommes un

petit peuple, mais nous serons grands dans la mesure dc notre

volontē" C,Mēs esam maza tauta, bet mēs būsim lieli mūsu gribas

mērogā"). 48

Glabāsim ikviens sevī šo gribu un atcerēsimies mūsu pirmā

valsts prezidenta Jāņa Čakstes vārdus, slēdzot Latvijas satversmes

sapulces pēdējo sēdi: Neaizmirsīsim, ka visiem pilsoņiem, bet it

sevišķi tiem, kam tauta uzticējusi savas valsts vadību, ir viņu pie-

nākums pret valsti, un tas jāizpilda nesavtīgi, ar labāko gribu un

labāko sirdsapziņu. Ja mēs to vienmēr paturēsim acīs, tad, bez

šaubām, šī mūsu jaunā Latvija, pie kuras izbūves mēs esam strā-

dājuši divi ar pus gada, attīstīsies, plauks un zels mūsu tālākām

paaudzēm un pēcnācējiem. 4 9
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LATVIJAS JURIDISKAIS STĀVOKLIS BEĻĢIJĀ UN FRANCIJĀ

Kārlis Bērends

Tiesai, izspriežot lietas, kurās sūdzētājs vai atbildētājs ir

kādas citas valsts pilsonis, bieži ir ari jāizspriež, kādas valsts

likumus šai lietā piemērot. Lemjot tiesa šādos gadījumos vadās no

starptautisko tiesību normām. Reti ir tādi gadījumi, kad tiesas

lēmums par likumu piemērošanu savienots ari ar spriedumu, vai

attiecīgā valsts vēl pastāv, vai ne. Šāds gadījums tomēr bijis 1951.

gadā Beļģijā, kad Briseles civlltiesa, iztiesājot neatkarīgās Latvijas

pavalstnieces laulības šķiršanas prasību (Pulencika pret Augustovski),

ir arī konstatējusi, ka neatkarīgā Latvijas valsts ir beigusi pastāvēt

un ietilpināta Padomju savienībā.

Beļģijas tiesas spriedums

Lietas apstākļi īsumā šādi. Sūdzības iesniedzēja — Latvijas

pilsone bija lūgusi Briseles civīltie'sas 14. nodaļu šķirt viņas 1947.

gadā Hersfeldā, Vācijā, ar Latvijas pilsoni noslēgto laulību. Kā

laulības šķiršanas iemesls uzdots, ka vīrs viņu 1949. gadā atstājis un

devies uz Latviju vai kādu citu Padomju savienības apgabalu, ar

vēstuli paziņojot, ka pie viņas vairs neatgriezīšoties. Vīrs tiesā

nebija pārstāvēts un tādā kārtā laulības šķiršanai nepretojās. Prasī-

tāja lūdza laulības šķiršanai piemērot Latvijas likumu, jo abi laulātie

dzimuši Latvijā, ir latvieši un Latvijas pavalstnieki un kā tādi pakļauti

Latvijas likumiem. Prasītāja arī uzrādīja 1928. gada 9. jūnijā izdotu

Latvijas pasi, kuras derīgums bija pagarināts lidz 1942. gada 3. de-

cembrim.

Tiesa laulības šķiršanas prasību ievēroja un laulību šķīra, bet

spriedumu pamatoja nevis uz Latvijas 1938.gada civillikumu, bet gan

uz Padomju savienības 1945. gada likumu. Latvijas likuma noraidī-

šanu un Padomju savienības likuma piemērošanu tiesa motivēja šādi: 1

1) Neatkarīga Latvijas valsts vairs nepastāvot, jo to 1940. gadā

okupējusi Padomju savienība, tās vietā nodibinot Latvijas padomju

sociālistisko republiku, kas jau kopš desmit gadiem esot ietilpināta

Padomju savienībā.
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2) Šī iemesla dēļ neatkarīgās Latvijas valsts pilsoņu pavalstnie-

cība mainījusies, un viņi ieguvuši Padomju savienības pavalstniecību,

tādēļ viņu tiesības un rīcības spēja nosakāma pēc Padomju savienības

likuma.

3) Civiltiesībās un civillietu izspriešanā esot jāievēro faktiskais

stāvoklis, nevis diplomātiski apsvērumi, tādēļ neesot arī svarīgi, vai

Beļģijas valdība oficiāli ir lēmusi par to, vai neatkarīga Latvijas

valsts pastāv, vai ne.

4) Tālāk tiesa savā spriedumā apskata vairākus veidus, kā kāda

valsts var zaudēt patstāvību, pieminot, ka tas var notikt arī varas

ceļā ar okupāciju un ka arī Latvija šādā veidā to esot zaudējusi. So

secinājumu pamatošanai tiesa citē pazīstamas franču starptautisko
tiesību autoritātes — Sellu (Scelle) un Nibojē (Nibovet).

5) Tālāk tiesa konstatē, ka Beļģijā nav ne neatkarīgās Latvijas

sūtņa, ne konsula un ka arī Beļģijai nav Latvijā sūtniecības, bet tāda

ir gan Padomju savienībā. Padomju konsulāts tiesai esot piegādājis

Padomju savienības 1945.gada laulību likumu.un šis likums attieksmē

uz laulības šķiršanas iemesliem nerunājot pretim Beļģijas tiesībām

un dodot tiesai tiesību laulību šķirt.

6) Tiesa esot atzinusi uzdotos iemeslus par pierādītiem un līdz

ar to tā nolemj šķirt prasītājas laulību saskaņā ar Padomju savienī-

bas likumu, kas ir tāds pats kā Beļģijas likums.

Kaut arī Beļģijas tiesu spriedumi, izņemot sevišķus gadījumus,

nerada precedentus,2 tomēr Latvijas intereses prasīja vērst Beļģijas
valdības uzmanību uz šādu beļģiešu tiesas acīm redzami maldīgu

spriedumu, par cik tas attiecas uz Latvijas neatkarības neatzīšanu.

Sai sakarā, tikko par šo spriedumu uzzināja Latvijas sūtnis Francijā

Dr. Oļģerts Grosvalds, viņš saziņā ar Latvijas valdības ārkārtējo

pilnvaroto sūtni Kārli Zariņu Lielbritānijā lūdza ievērojamo franču

autoritāti starptautiskajās ties!bās,Parīzes universitātestiesību zinību

nodaļas goda profesoru un Starptautisko tiesību institūtapriekšsēdi,

padomnieku A.de Lapradelu (A..de La Pradelle) dot atsauksmi un

sprieduma novērtējumu.

Savā 1953. g. 2. maijā sūtnim O. Grosvaldam dotajā atsauksmē

profesors Lapradels noraida minētās Briseles civīltiesas secināju-

mus, ka neatkarīga Latvijas valsts un tās pavalstniecība vairs nepa-

stāv. Viņš dibināti atzīst un pamato,ka Briseles civīltiesas 14. nodaļa
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nevajadzīgā kārtā šķīrusi neatkarīgās Latvijas pavalstnieces laulību

pēc Padomju savienības laulību likuma. Tāpat viņš norāda, ka saskaņā

ar starptautiskām tiesībām kādas valsts tiesa vai tiesnesis nevar

lemt, vai kāda cita neatkarīga valsts un tās pavalstniecība pastāv vai

nepastāv, ja tiesas vai tiesneša valsts valdība nav oficiāli par to

attiecīgi lēmusi. Viņš arī pierāda, ka Briseles civīltiesas 14. nodaļa

ir kļūdījusies un ka tās spriedumam nav tās tiesiskās nozīmes, kādu

minētā tiesa tam piedēvē. It sevišķi profesors Lapradels norāda uz

šādām Beļģijas tiesas kļūdām likuma piemērošanā un iztulkošanā.

1) Beļģijas tiesa, mēģinot piemērot kādas personas nacionālās

tiesības privāttiesību laukā, ir pilnīgi pārpratuši Beļģijas un Fran-

cijas civillikuma 3. panta 3. rindkopas pamatprincipu, kas abās valstīs

ir vienāds, proti, ka kādas valsts nacionālā civillikuma normu attie-

cināšanu uz šīs valsts pilsoņiem ārzemēs var attaisnot tikai ar to,

ka šīs nacionālās tiesības reprezentē vērtīgu paražu un tikumu avotu,

kas aizsargājams un saglabājams. Valsts ir ne vien politiska orga-

nizācija, bet tā ir arī tautas kopība. Valsts ir mākslīgs veidojums,

bet tauta ir dabisks organisms, tāpēc dabiski tiem abiem jābūt kopā.

Ja tie viens no otra atdalās, civillikuma 3.panta noteikums zaudē katru

nozīmi. Piešķirot 3. panta noteikumam vienīgi valstisku raksturu

neatkarīgi no jebkāda nacionāla attaisnojuma, Briseles spriedums

izdara būtisku un smagu kļūdu. [ Padomju savienības likums var gan

būt faktiski spēkā Latvijas territorijā, bet tas nekādā ziņā nav uz-

skatāms par latviešu tautas nacionālām tiesībām Beļģijas civillikuma

3. panta nozīmē, tādēļ padomju likuma pieņemšana par latviešu nacio-

nālām tiesībām ir Beļģijas civillikuma 3. panta pārkāpums. K. B. ]

2) Beļģijas tiesas spriedums pieņem, ka ārzemju likuma zinā-

šana ir atkarīga no diplomātiskas vai konsulāras iestādes izdotas

apliecības, ko nav bijis iespējams dabūt citur, kā tikai no Padomju

savienības. Tiesa ir aizmirsusi, ka ārzemju likumu var piemērot

tieši, iztulkojot tā tekstu pēc tiesību zinātnes principiem, un šādā

veidā tiesai nebūtu bijis nekādu grūtību piemērot Latvijas 1938. gada

civillikuma 70-78. pantu, jo Latvijas kodeku varēja viegli dabūt.

3) Nebija vajadzīgs vispār piemērot krievu vai latviešu likumu,

uz kuru prasītāja atsaucas, jo tiesa viņas laulību varēja šķirt arī uz

beļģu likuma pamata, ko tiesnesis arī bija nodomājis. Tāpēc nebija

vajadzības šai privāttiesiskajā lietā iesaistīt politiskus jautājumus.
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4) Spriedums, pieskaroties šiem politiskajiem apstākļiem, kon-

statē, ka
„

1940.gadā Padomju Krievija ir okupējusi Latviju; ka ir

nodibinājusies Latvijas padomju sociālistiskā republika, kas ietilpināta

Padomju sociālistisko republiku savienībā kopš desmit gadiem? Šiem

diviem aplinku norādījumiem — vienam uz okupāciju, otram uz oku-

pācijas ilgumu — nav nekādas nozīmes, jo, pirmkārt, pēc Hāgas

tiesībām, kara okupācija nepiešķir okupantiem tiesības mainīt okupē-

tās zemes likumus, un, otrkārt, noilgumam, sevišķi īsam desmit

gadu noilgumam, kas, starp citu, vēl nebija iestājies, ja tam nepie-

skaita vācu okupāciju, nav vietas starptautiskajās tiesībās.

Šo profesora A.de Lapradela atzinumu mūsu sūtnis O.Grosvalds

nosūtīja Beļģijas vēstniekam Parīzē 1953. g. 15. jūnijā ar šādu pavad-

rakstu: godājamais vēstnieka kungs. 1951. g. s.aprīlī Briseles

civīltiesa pasludināja spriedumu, kas latviešu autoritātēm tikai nesen

nāca zināms un kura tekstu atļaujos še pievienot. Apspriežot kādu

privāttiesisku lietu, minētā spriedumā ir secinājumi, kam ir sakars

ar svarīgiem starptautisko tiesību jautājumiem par kādas valsts ne-

atkarības atzīšanu vai neatzīšanu, par kādas militāri okupētas valsts

pilsoņu pavalstniecību, par tiesību izdot pases v. 1.1.

Briseles tiesneša sprieduma motīvi radīja trimdas latviešu

politiskajos vadītājos stipru izbrīnu, un viņi uzskata par savu pienā-

kumu izteikt pret šī sprieduma motīviem visstingrākos iebildumus.

Latvijas valdības vārdāLatvijas sūtnis Londonā K.Zariņa kungs,

kam pirms padomju okupācijas 1940. g. 17. maijā Rīgā ir piešķirtas

ārkārtējas pilnvaras,man uzdeva sacīto darīt zināmu Jūsu ekselencei

un še klāt pievienot ļoti ievērojamas starptautisko tiesību autoritātes,

profesora A.de Lapradela, atzinumu par minētā sprieduma tiesisko

vērtību.

Būšu ļoti pateicīgs, ja Jūsu ekselence neatteiksies šo paziņojumu
darīt zināmu Beļģijas ārlietu ministra kungam. Atļaujos cerēt, ka

Beļģijas valdība, kas vienmēr uzturējusi vislabākās attiecības ar

manu zemi, labprāt uzturēs spēkā savu labvēlīgo nostāju saskaņā ar

tiesību un taisnības principiem un turpinās atzīt neatkarīgās Latvijas

tiesisku pastāvēšanu un Latvijas pavalstniecību.
Lūdzu pieņemt, augsti godājamais vēstnieka kungs, manus ļoti

dziļas cieņas apliecinājumus. Latvijas sūtnis O. Grosvalds. "
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Nav šaubu, ka Beļģijas vēstnieks šo lūgumu ir izpildījis un

iesniegumu nosūtījis Beļģijas ārlietu ministram, kas par to ziņojis

tālāk savai valdībai.

Francijas tiesas spriedums

Franču tiesību izpratne ir citāda nekā beļģu. Tā, kādā prāvā,

kurā Latvijas pavalstniece cēla prasību pret Francijas pavalstnieku

par tirdzniecības nomas līguma atjaunošanu, Eksanprovansas (Aix-

en-Provance) apellācijas tiesa 1945. gada 28. decembrī un Parīzes

kasācijas tiesas civīlnodaļa 1951. gada 10. janvārī nešaubījās atzīt, ka

Latvijas pavalstniekiem līgumi, kas noslēgti Latvijas

un Francijas starpā. Šis Latvijai gaužām svarīgais un labvēlīgais

Francijas visaugstākās tiesas atzinums, kas attiecināmsarī uz Igau-

niju un Lietuvu, ir šāds: «levērojot to,ka nav pieņemts neviens starp-

tautiski juridisks lēmums, kas atceļ Latvijas valsts atzīšanu, ka

neviens līgums nav apstiprinājis minētās valsts kā tiesību un tiesisku

pienākumu subjekta izbeigšanos [jāatzīst, ka apellācijas tiesa ir ar

pilnām tiesībām nolēmusi, ka] tik ilgi, kamēr miera līgums nav

izšķīris Latvijas likteni, nav iespējams teikt un lemt, ka latviešiem

nav pavalstniecības". 3

Tātad, pēc franču tiesību izpratnes, franču tiesneša vara ir

faktiski ierobežota, jo viņš nevar izlemt tīri politiskus jautājumus

un atzīt vai neatzīt kādu nāciju par valsti, kas ir tīri diplomātisks

jautājums. Neviens neņemsies apgalvot, ka tiesnesis, pamatojoties

uz faktisko stāvokli (territorijā, iedzīvotāji, valdība), pirms savas

zemes valdības lēmuma varētu spriest par Latvijas patstāvību un

latviešu pavalstniecību. Tiesnesim spriedumi jāpamato uz formāliem

likumiem. Ja kādas valsts pastāvēšana reiz atzīta ar likumu, tad tikai

ar likumu, resp. savas valdības likumam līdzīgu lēmumu var pierādīt,

ka tā nepastāv.

Nekādā gadījumā diplomātisko un konsulāro attieksmju pār-

traukšanu vai pat šo attieksmju pilnīgu izbeigšanu nevar uzskatīt par

valsts patstāvības izbeigšanos. Valstis savā starpā uztur konsulāras

un diplomātiskas attieksmes pēc savstarpējas vienošanās. Ir dabiski,

ka valstis var tās uzturēt ar dažām valstīm un pārtraukt ar citām.

Vienīgi, ja kāda valsts būtu bez izņēmuma pārtraukusi diplomātiskas

attieksmes ar visām valstīm, tiesnesis varētu pieņemt, ka šāda valsts

ir beigusi pastāvēt arī bez jebkāda cita savas valdības lēmuma.
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Bet šai gadījumā attieksmē uz Latviju tā nav. Amerikas savie-

notās valstis ne vien ar vairākkārtējām noteiktām deklarācijām, bet

arT sirsnīgi un atklāti ar saviem pārstāvjiem atkārto, ka Baltijas
valstis vēl vienmēr pastāv. Tāpat citas valstis, kurās atrodas tikai

nedaudz trimdinieku, atklāti apstiprina savu polītisko nostāju, uzturot

neskartas pirms varmācīgās okupācijas pastāvējušās diplomātiskās

attieksmes, piemēram, Lielbritānija un Vatikāns. Dažas valstis, gan

noraidot trimdinieku valdību pastāvēšanu, tomēr atzīst un uztur spēkā

agrāko diplomātisko pārstāvju personiskā stāvokļa priekšrocības,

sākot ar diplomātisko neaizkaramību un beidzot ar tiesībām izdot savu

pārstāvēto valstu pilsoņiem pases. Tātad politiskā plāksnē Baltijas

valstu stāvokli var uzskatīt kā gaidīšanas un cerību stāvokli uz to

atbrīvošanu, bet tiesību izpratnē kā to brīvības pārtraukumu.

Tautu savienība 1932. g. 11. martā pieņēma vienbalsīgu lēmumu,

ka
„
Tautu savienības locekļi neatzīs par likumīgu un saistošu nekādu

Tautu savienības loceklim piederošas territorijas piesavināšanos un

nekādu kaitēšanu locekļu politiskai neatkarībai, kas izdarīta, neievē-

rojot 10.pantu... Tautu savienības locekļiem ir pienākums neatzīt

nekādu stāvokli, nekādu līgumu vai vienošanos, kuras iegūšanai būtu

lietoti Tautu savienības līgumam [konvencijai] pretrunīgi līdzekļi."
So Tautu savienības noteikumu ir pārņēmušas arī Apvienotās

nācijas, un šim noteikumam ir pozitīvo tiesību spēks. No tā izriet,

ka Latvijas okupāciju nevar atzīt par faktu, kam būtu tiesiskas sekas,

un nekādā ziņā nav iespējams secināt, ka Latvijas valsts būtu beigusi

pastāvēt. Latvijas neatkarības izbeigšanos nav atzinusi Francijas

tiesa, un to nevarēja atzīt arī Beļģijas tiesa.

1
Jurisprudence dc Belgique, Tribunaux (40—42. lpp.). Tribunal Civil dc

Bruxelles (1951. g. 15. aprīli), Pulenciks, C. Augustovskis Jugement.

2 Beļģijas vēstnieka uzdevumā vēstniecības padomnieka tiesību jautājumos
1970. g. 15. septembra raksts Latvijas lietvedim Francijā.

3
Arrēt dc la Chambre Civile dc la Cour dc Cassation ā Paris lelOJanvier

1951 (Leßeceul Sirey, Decembre 1951, I Jurisprudence,page 207 Gerbaud C.Dme

dc Meden):. . . „Attendu qu'aucun acte dc portēe internationale nest intervenu

pour effacer la reconnaissance dc l'Etat letton; qu'aucun traitē nest venu con-

sacrer la disparition dudit Etat, en tant que titulaire dc droits et passible

d'obligations juridiques; que c'est ā bon droit que la Cour d'Appel a dēcide que

"tant que le traitē" dc paix naura pas fixē le sort dc la Lettonie, il nest pas

possible dc dire et juger que les Lettons sont actuellement sans nationalitē. "
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KĀ TIESISKI FUNKCIONĒ DIKTATŪRA LATVIJĀ

Bruno Kalniņš

Krievu okupācijai un komūnistu diktātūrai Latvijā ir sava

tiesiska iekārta un normas, kas noteiktas Latvijas padomju sociā-

listiskās republikas (LPSR) konstitūcijā un svarīgākos likumos. Uz

to pamata darbojas republikas valsts varas orgāni. Analizējot LPSR

valsts iekārtu, tās tiesisko stāvokli Padomju savienībā un Latvijas

komunistiskās partijas (LKP) vadītājas lomu Latvijas dzīvē, varam

noskaidrot, kas un kādā veidā valda šodienas Latvijā. Citiem vārdiem

— varam nodibināt, kā tiesiski funkcionē diktātūra Latvijā. Šis jau-

tājums līdz šim ļoti maz pētīts. Trimdas juristi un polītiskie zināt-

nieki nav tam pagaidām pievērsuši vajadzīgo vērību.

Padomju literātūra

Pat Latvijā tikai nedaudzi autori rakstījuši par LPSR tiesisko

iekārtu un LKP lomu valsts vadībā. Pirmo mēģinājumu sistēmatiski

iztirzāt LPSR konstitūcijas saturu izdarīja trīs padomju juristi —

G. Kļava, E. Ūdris un A. Tille — tikai 1956. gadā izdotajā darbā LAT-

VIJAS PSR KONSTITŪCIJA. Šai grāmatā komentēti visi konstitūcijas

panti, bet tā sniedz samērā maz faktiska materiāla, jo autori (kā viņi

paši paskaidro) aprobežojas ar to, lai parādītu LPSR konstitūcijas

principiālo atšķirību no demokrātiskās Latvijas satversmes un izceltu

neesošo «padomju iekārtas pārākumu par buržuāzisko". Grāmatai

primitīvas propagandas raksturs, un daļa satura jau novecojusies.

Sešdesmitajos gados vairākus darbus par konstitūcijas un ad-

ministrācijas jautājumiem publicēja Latvijas valsts universitātes

docente Līna Birziņa: LATVIJAS PSR VIETĒJO PADOMJU ATTĪS-

TĪBA (1960), CIEMU DARBAĻAUŽU DEPUTĀTU PADOMES (1962)

un PADOMJU CELTNIECĪBA. Padomju organizācija un darbība(1966).

Sevišķi šī pēdējā grāmata, kas tagad ir mācības līdzeklis tiesību

zinātņu studentiem, uzskatāma par pirmo nopietnāko darbu, kas no

komūnistu viedokļa apskata padomju organizatorisko darbību, tās

formas un padomju un partijas savstarpējās attiecības. Jāatzīmē, ka

padomju «celtniecība" tagad Krievijā un Latvijā izdalīta par īpašu

zinātnisku un mācību disciplīnu, kas patiesībā ir robeždisciplīna

starp valsts un administratīvām tiesībām.
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Vēl jāmin Latvijas valsts universitātes docenta Ernesta Jost-

sona propagandistiskais darbs PADOMJU VALSTS PĀRVALDES

DEMOKRĀTISKIE PRINCIPI (1964) un profesora Dr. Visvara Millera,

juridisko zinātņu kandidātes Ērikas Stumbiņas un docenta G. Kļavas
informatīvais raksts krievu valodā par LPSR nacionālovalsts aparātu.

Tas iespiests rakstu krājumā NACIONALNAJA GOSUDARSTVEN-

NOSTJ SOJUZNYH RESPUBLIK (1968). Faktiskie dati atrodami arī

LATVIJAS PSR MAZĀS ENCIKLOPĒDIJAS trijos sējumos (1967-

-1970). Atzīmējams, ka, atskaitot Jostsonu, visi iepriekš minētie

autori ir Krievijas latvieši.

LPSR valsts varas orgāni

Pēc konstitūcijas, LPSR valsts varas augstākais orgāns irLPSR

augstākā padome (AP). To skaita par „vienīgo LPSR likumdošanas

orgānu". 1 AP pieņemtos likumus publicē latviešu un krievu valodā

LATVIJAS PSR AP UN VALDĪBAS ZIŅOTĀJĀ. AP kārtējās sesijas

notiek divreiz gadā, un tās parasti ilgst tikai divi dienas. Sesijās

parasti apskata divus standarta jautājumus — budžetu un tautas saim-

niecības plānu. Pieņemti tikai nedaudzi citi likumi. Domstarpības

AP trīsdesmit gadu ilgās pastāvēšanas laikā runātāji nav izteikuši.

Par sesijas norisi un pieņemtajiem likumdošanas aktiem publicē

stenografiskus pārskatus. AP iekšējo darbību nosaka AP reglaments. 2

AP ievēlē priekšsēdētāju un divus viņa vietniekus,kas vada AP sēdes.

Kopš 1963.gada AP priekšsēdētājs ir Krievijas latvietis, akadēmiķis

Pēteris Vāleskalns. AP nodibinātas 11 pastāvīgas komisijas, kas

izskata svarīgākos likumprojektus pirms nodošanas AP apstiprinā-

šanai. Tajās darbojas vairāk nekā puse no AP deputātiem. Darbojas

arī AP vecāko padome. Tajā ietilpst pārstāvji no visiem rajoniem un

no republikāniskās pakļautības pilsētām, par kādām skaita Rīgu,

Jelgavu, Liepāju, Ventspili, Daugavpili, Rēzekni un Jūrmalu. Bez

tam vecāko padomē ietilpst arī AP priekšsēdētājs, AP prezidija

priekšsēdētājs un viņa vietnieki, AP pastāvīgo komisiju priekšsēži

un tie AP deputāti, kas vienlaicīgi ievēlēti arī PSRS AP Maskavā. Šo

lielo padomi vadaAP priekšsēdis. Tā izskata iepriekš priekšlikumus

par AP sesijas darba kārtību un tad iesniedz tos AP apspriešanai.

Faktiski šī padome vada AP sesijas.

AP ievēlē uz četriem gadiem, un pēdējās vēlēšanas notika 1967.

gadā. Vienu deputātu ievēlē no septiņiem tūkstošiem iedzīvotāju, un
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tagad AP ir 310 deputāti (tātad trīs reizes vairāk nekā neatkarīgās

Latvijas saeimā). Sākot ar 1940.gadu, bijušas septiņas AP vēlēšanas.

Nākamās, 8. sasaukuma AP vēlēšanas notiks 1971. gadā.

Katra jauna sasaukuma AP pirmajā sesijā no sava vidus ievēlē

AP prezidiju: priekšsēdi, divus viņa vietniekus, sekretāru un deviņus

locekļus. Arī prezidiju ievēlē uz 4 gadiem. Prezidijs ir valsts varas

orgāns, kas AP sesiju starplaikā izpilda AP funkcijas. Tas izdod

dekrētus, kam faktiski ir likuma spēks, tikai tie jāapstiprina AP

sesijā. Prezidijs ieceļ un atceļ ministrus, atceļ ministru padomes,

rajonu un republikāniskās pakļautības pilsētu padomju lēmumus, ja

tie neatbilst likumam (konstitūcijas 31. pants). Reizē ar to prezidijam

ir kolleģiālas valsts galvas funkcijas: tas piešķir goda nosaukumus,

reālizē apžēlošanas tiesības.

Prezidija sēdes notiek parasti reizi mēnesī. Tās sagatavo

prezidija aparāts, kas ir samērā plašs un ko sauc par Lietu pārvaldi,

ar vairākām nodaļām. Svarīgākās no tām ir pieņemšanas nodaļa

(pieņem apmeklētājus un sūdzības), juridiskā nodaļa (sagatavo likum-

projektus, priekšlikumus par apžēlošanu, pilsonības piešķiršanu un

taml.), padomju darba jautājumu nodaļa (vēlēšanu sagatavošana v.c),

apbalvošanas un protokolu nodaļa (publicē AP stenogrammas). Lietu

pārvaldi vada AP prezidija sekretārs. 3

Augstākās padomes prezidija priekšsēdis kopš 1970.gada ir

Krievijas latvietis Vitālijs Rubenis. Šis cilvēks, kas tiesiski būtu

pielīdzināms LPSR valsts prezidentam, ir dzimis Maskavā 1914. gadā

un darbojies Krievijā par agronomu un skolotāju. Latvijā Rubenis

strādājis tikai no 1944. līdz 1948. gadam un pēc tam kopš 1951. gada.4

Latviski viņš prot vāji.

Salīdzinot ar AP, prezidijam ir lielāka nozīme, jo tas darbojas

pastāvīgi, un ar tā palīdzību padomju diktātūra izdod lielāko daļu

savu likumdošanas aktu. AP ir vairāk dekorātīvs raksturs, lai uz

ārieni rādītu, it kā Latvijā tagad arī būtu padomju parlaments. Taču

AP, kas gada laikā darbojas tikai četras dienas, nekādu plašu likum-

došanas darbu nespēj veikt, caurmērā tā izskata gada laikā tikai 6—7

jautājumus. 5 Salīdzinot ar demokrātiskās Latvijas saeimu, kas bija

patiess parlaments, redzam milzīgu starpību: saeima gada laikā

izskatīja caurmērā 110 likumprojektu. 6 AP tātad uzskatāma par

pseudoparlamentu.
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AP sastāda arī LPSR valdību — ministru padomi. Tajā 1970.

gadā bija: priekšsēdis, divi viņa pirmie vietnieki, 4 vietnieki, 25

ministri un 10 ministru padomes valsts komiteju priekšsēži. Starp

ministrijām un komitejām nav būtiskas starpības. Dažas no tām,

piemēram, plāna, tāpat valsts drošības (KGB) komiteja, ir neapšaubāmi

svarīgākas par daudzām ministrijām. Tā kā Latvijā tagad rūpniecība

nacionālizēta, tad deviņas ministrijas pārvalda dažādas rūpniecības

nozares.

Latvijā darbojas šādas ministrijas: aizsardzības, ārlietu, auto-

transporta un šoseju, augstākās un vidējās speciālās izglītības, būv-

materiālu rūpniecības, celtniecības, finanču, gaļas un piena rūpnie-

cības, iekšlietu, izglītības, kokapstrādes rūpniecības, komūnālās

saimniecības, kultūras, lauksaimniecības, lauku celtniecības, melio-

rācijas un ūdenssaimniecības, mežsaimniecības un mežrūpniecības,

pārtikas rūpniecības, sadzīves pakalpojumu, sakaru, sociālās nodro-

šināšanas, tirdzniecības, veselības aizsardzības, vieglās rūpniecības

un vietējās rūpniecības ministrija.

Ministru padomes desmit valsts komitejas ir: plāna, drošības,

tautas kontroles, celtniecības, darba resursu izmantošanas, profesio-
nāli techniskās izglītības, labības produktu un kombinētās lopbarības

ražošanas komiteja, kā arī republikāniskās apvienības
„ Latvijas

lauksaimniecības technika", galvenās «materiāli techniskās" apgādes
un centrālās statistikas pārvalde.

Salīdzinot ar vienu ministru prezidentu un divpadsmit ministri-

jām demokrātiskajā Latvijā, redzams, cik nevajadzīgi liels tagad ir

ministriju birokrātiskais aparāts. Ministru padomei (MP) ir pašai

savs prezidijs, kas vada un pārrauga atsevišķo ministru darbību.

Prezidijā ietilpst MP priekšsēdis, visi viņa vietnieki un daži citi

valdības locekļi.
7

MP ir valsts varas augstākais izpildu un rīcības orgāns. Tās

kompetence noteikta konstitūcijas 43. pantā. Tās svarīgākie uzdevumi

ir: sastādīt tautsaimniecības plānu, valsts un lokālos budžetus, vadīt

rajonu un republikāniskās pakļautības pilsētu padomju darbu. MP

izdod lēmumus un rīkojumus, kas saskaņā ar konstitūciju (42. p.) ir

obligāti jāizpilda visā Latvijas territorijā. MP ir tiesība atcelt

ministru pavēles un instrukcijas, kā arī apturēt un atcelt rajonu un

pilsētu padomju lēmumus un rīkojumus
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MP ir savs dienesta aparāts, kas kārto tās lietas — Lietu

pārvalde. Šo iestādi vada lietu pārvaldnieks, kas kā otrais paraksta

ministru padomes lēmumus, bet nav valdības loceklis. Lietu pārvalde

darbojas uz 1964. gada nolikuma pamata. 8 Tā sagatavo materiālus,

kas izskatāmi MP sēdēs, „ņem uzskaitē" ministriju un lokālo padomju

vadošos kadrus, izskata sūdzības un organizē pilsoņu pieņemšanu.

Lietu pārvaldei ir vairākas nodaļas un grupas. Kopš 1970. gada MP

priekšsēdis ir Krievijas latvietis Juris Rubenis. Viņš dzimis Mogiļevā

1925. gadā, beidzis Latvijas valsts universitāti Rīgā 1951. gadā, bijis

dažus gadus inženieris,bet kopš 1952.gada strādājis partijas aparātā.

No visiem trim valsts varas orgāniem — AP, AP prezidija un

MP — faktiski lielākā nozīme ir ministru padomei, jo tā vada visu

valsts, saimniecības un kultūras nozaru darbu un darbojas pastāvīgi.

Vietējie (lokālie) valsts varas orgāni ir rajonu, pilsētu, pilsēt-

ciematu (tagad tā apzīmē biezi apdzīvotās vietas) un ciemu deputātu

padome, kuras vēlē uz diviem gadiem. Latvijā pašlaik ir šāds admi-

nistratīvais iedalījums: 7 republikāniskās pakļautības pilsētas, 49

rajonu pakļautības pilsētas, 26 lauku rajoni, 5 pilsētas rajoni Rīgā,

33 pilsētciemati un 546 ciemi.

Konstitūcija (54. p.) nosaka lokālo padomju kompetenci: vadīt

„kultūrāli politisko un saimniecisko celtniecību savā territorijā" un

noteikt turienes budžetu. Ciemu padomju kompetence bez tam vēl

tuvāk noteikta «Nolikumā par ciema darba ļaužu padomi", ko lieto

arī pilsētciematu padomes. 9 Lokālās padomes darbojas sesijās, pie

kam rajonu,pilsētu, pilsētciematu un ciemu padomju sesijas jāsasauc

ne retāk kā sešas reizes gadā, bet lielo republikas pakļautības pil-

sētu padomju sesijas ne retāk kā četras reizes gadā.

Šo padomju darbu vada izpildu komitejas, kurās ievēlē 7 līdz 15

locekļus. Izpildu komitejas priekšsēdis ir valsts varas galvenais

pārstāvis padomei pakļautajā territorijā, un viņa rīkojumi ir visiem

obligāti, lū Viņš pārzina un saskaņo komitejas locekļu darbu, vada un

kontrolē komitejas nodaļu, un viņam piešķirta tiesība dot rīkojumus

komitejas vārdā. Salīdzinot ar Latvijas neatkarības laikmetu, izpildu

komitejas priekšsēdim ir tiesības, kas pārsniedz apriņķa priekšnieka

un apriņķa padomes priekšsēža tiesības. Priekšsēdim ir viens vai

divi vietnieki, bez tam izpildu komitejā darbojas arī tās sekretārs, kam
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piešķirtas otra paraksta tiesības — lēmumus paraksta priekšsēdis

un sekretārs. Viņš nav technisks darbinieks, bet līdzīgi priekšsēdim

ir valsts varas pārstāvis.

Izpildu komitejas dibina nodaļas un pārvaldes. Lauku rajonos

parasti ir 7 nodaļas un viena pārvalde. Rīgas pilsētas padomes

izpildu komitejai ir 8 nodaļas un 13 pārvaldes. Bez tam pie rajonu

un pilsētu padomēm darbojas arī vairākas komisijas, pie kam admi-

nistrātīvās komisijas uzdevums ir reālizēt ādministrātīvo jurisdik-

ciju, un tās lēmumi ir saistoši. Piemēram, 1963. gadā Rīgā šī

komisija izskatīja 23.000 lietu un piesprieda sodus par sabiedriskās

kārtības pārkāpšanu. 11 Administratīvās komisijas darbojas uz 1961.

gada dekrēta pamata.
12

Atzīmējamas vēl ielu un namu komitejas, kas

darbojas pilsētās uz Īpašu nolikumupamata un palīdz izpildu komite-

jām izkārtot vēlēšanu darbus un kārtības uzturēšanu. 13

Vietējās padomes nevar uzskatīt par lokālām pašvaldības ie-

stādēm, bet vairāk par centrālo valsts varas iestāžu nodaļām. Tiklab

padomes, kā arī to izpildu komitejas atrodas divkāršā pakļautībā.

Augstākām padomēm un izpildu komitejām ir tiesība atcelt zemāko

padomju un to izpildu komiteju lēmumus un rīkojumus. Piemēram,

rajona izpildu komiteja pakļauta arī ministru padomei. Izpildu komi-

teju divkāršā pakļautība faktiski nozīmē, ka tām nav nekādas patstā-

vības, bet tās vada no augšas attiecīgās ministrijas (konstitūcijas

63—71.p.). Gluži pareizi tāpēc Birziņa savā darbā raksta, ka „ar

izpildu komiteju nodaļu palīdzību realizē savas funkcijas arī attiecīgie

valsts pārvaldes orgāni". 14 Vēl vairāk, augstāk stāvoša padome,

piemēram, ministru padome, var disciplināri sodīt atsevišķus zemāk

stāvošas padomes izpildu komitejas locekļus Izpildu komitejas nodaļu

vadītāji izraugāmi saziņā ar attiecīgo ministriju. Ministrija var

disciplināri sodīt šo nodaļu vadītājus, kā arī var atcelt vai grozīt

viņu pavēles, pie kam izpildu komitejai nav iespējas un tiesības to

aizkavēt. Piemēram, rajona milicijas nodaļas vadītāju faktiski ieceļ
iekšlietu ministrija Rīgā, tā nosaka un kontrolē viņa darbību un

vajadzības gadījumā viņu soda. Faktiski šie nodaļu vadītāji ir Rīgas

ministriju ierēdņi, kurus vietējā padome savā sesijā tikai formāli

apstiprina, bet izpildu komitejas priekšsēdis ir valdības augstākā

amatpersona savā territorijā.
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Padomju savienības centrālās varas noteicēja loma

Taču LPSR valsts orgānu tiesības ir ļoti ierobežotas. Padomju

savienības konstitūcijas 14.pants piešķir savienībai, t.i.,centrālajiem
valsts orgāniem Maskavā ārkārtīgi plašas tiesības. Tiem pieder ne

vien ārlietas, aizsardzība, satiksme v. c. federātīvas valsts tiesības,

bet arī tautsaimniecības plānu, budžeta un nodokļu noteikšana visā

valstī. Drošības komiteja (politiskā policija) un milicija ir pakļautas
centrālai valdībai. No Latvijas valdības kompetences ir izslēgti

Latvijas lielākie uzņēmumi, kas visi atrodas «vissavienības" minis-

triju pārziņā Maskavā. Tādi, piemēram, ir: elektrotechniskā rūpnīca

VEF, Rīgas vagonu fabrika, Rīgas dīzeļu rūpnīca, motorrūpnīca

«Sarkanā zvaigzne" v. c. No LPSR valdības 25 ministrijām 20 ir

koprepublikāniskās. Tās visas ir pakļautas attiecīgām ministrijām

centrālajā valdībā, kuras — kā to atzīst paši padomju autori — vada

savu nozari ar Latvijas koprepublikānisko ministriju starpniecību. 15

Bez tam centrālās iestādes var apturēt un atcelt LPSR valdības

lēmumus un rīkojumus (PSRS konstitūcijas 49. un 69. p.). LPSR pro-

kuroru ieceļ Padomju savienības ģenerālprokurors (konstitūcijas
86. p.). Viss tas liecina, ka Latvijas tagadējais stāvoklis nav uzska-

tāms par federātīvas pavalsts stāvokli un ka tā — pretēji konstitūcijas

deklarācijai — nav «paturējusivisā pilnībā savas suverēnās tiesības"

(13. p.). Latvija šodien ir centrālizētas krievu valsts sastāvdaļa.
So stāvokli vēl pastiprina tas, ka latvieši ļoti niecīgā skaitā

pārstāvēti Padomju savienības centrālajos valsts orgānos. Augstākās

padomes prezidijā ir viens latvietis (V. Rubenis) un Padomju savie-

nības ministru padomē arī tikai viens (V. Lejiņš, pārtikas rūpniecības

ministrs). Latvijas iedzīvotāji gan vēlē deputātus Padomju savienības

augstākajā padomē, bet arī tur viņu skaits ir ļoti mazs: 7 deputāti no

767 deputātiem savienības padomē un 32 deputāti no 750 deputātiem

tautību padomē. Padomju savienības centrālie valsts varas orgāni

pilnīgi atrodas krievu komūnistu rokās.

Tagadējais tiesiskais stāvoklis, kad Latvijas galvenie uzņēmumi
tieši pakļauti centrālām ministrijām Maskavā un kad tautsaimniecības

plānā paredzēto jauno fabriku izvietošanu izlemj tur, jau gadiem ilgi

dod iespēju iepludināt Latvijā lielu skaitu krievu un citu nelatviešu.

Par jaunceltņu vajadzību lemj centrālie orgāni, un daudzas no jauna-

jām fabrikām Latvijai nav vajadzīgas, tām jāieved izejvielas un
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darbaspēks no Krievijas. Tādā kārtā centrālā valdība reālizē savu

Latvijas pārkrievošanas politiku, kas jau sasniegusi ievērojamus

rezultātus: Rīgā latvieši kļuvuši par minoritāti, bet visā Latvijā

latviešu skaits ir tikai nedaudz lielāks par pusi. Šādos apstākļos

nedibināti un naivi ir padomju autoru mēģinājumi noliegt denaciona-

lizācijas procesu Latvijā, piemēram, J.Tverta polemika pret manu

rakstu LATVJU ENCIKLOPĒDIJA, ar stipriem vārdiem mēģinot

aizstāt faktu un pierādījumu trūkumu.16

LPSR valsts orgānu pilnīgo atkarību no centrālās varas iestā-

dēm negroza arī daži deklaratīvi konstitūcijas panti, kas patiesībā

netiek reālizēti. 15. pants dod tiesību «brīvi izstāties" no Padomju

savienības, taču Latvijas kriminālkodeka 59. pants paredz bargus

sodus (pat nāvessodu) par rīcību, kas «kaitētu PSRS territoriālai

neaizkaramībai". 16a. pants paredz LPSR tiesību stāties tiešās

attieksmēs ar ārvalstīm un apmainīties diplomātiskiem pārstāvjiem.

30 gadu laikā šis pants nav reālizēts. 16b. pants nosaka:
„

Latvijas

PSR ir savi republikāniskie karaspēka formējumi". Patiesībā tādu

nav, un kara laika latviešu gvardes korpuss tika izformēts jau pirms

20 gadiem. 31. pants paredz referenda sarīkošanu Latvijā, bet tāds

vēl nekad nav sarīkots.

Konstitūcijā ir arī citi panti, kas skan ļoti demokrātiski, bet

ko praksē nelieto. 99. pants nosaka dzīvokļu neaizkaramību un ko-

respondences slepenību, ko KGB un milicija sistēmatiski pārkāpj.

96. pants garantē vārda, preses, sapulču un demonstrāciju brīvību,

bet patiesībā Latvijā vajā katru politiskas kritikas un opozicijas

izpausmi, sodot «vainīgos"par «pretpadomju aģitāciju un propagandu"

uz LPSR kriminālkodeka 65. panta pamata.

Latvijā notiek vēlēšanas. Vēlē augstāko padomi, vēlē vietējās

padomes, vēlē deputātus «Vissavienības" augstākai padomei v. c.

Visiem 18 gadus veciem pilsoņiem ir vēlēšanu tiesības, un ikvienu

pilsoni, kas vecāks par 21 gadu, var ievēlēt padomēs. 112.pants

nosaka, ka līdzās LKP arī arodbiedrībām, kooperatīviem, jaunatnes

organizācijām un kultūras biedrībām ir tiesība minēt kandidātus.

Taču praksē šo konstitūcijas noteikumu sistēmatiski neievēro, un šīm

organizācijām nedod iespēju izvirzīt kandidātus.Lai gan konstitūcijas

pants paredz vairāku kandidātu nēmināciju, tomēr visās vēlēšanās 30

gadu laikā katrā vēlēšanu apgabalā ir minēts tikai viens vienīgs
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kandidāts,ko noteikusi LKP. Pretkandidātu,kā mēs zinām, nekad nav

bijis, un tāpēc šāda veida vēlēšanām nav reālas nozīmes. Padomju

vēlēšanu sistēma Latvijā patiesībā ir pseudodemokratija, fasāde

propagandai, lai varētu apgalvot, ka arī Latvijā ir vēlētas iestādes.

Komūnistu partijas vadība

LPSR valsts orgāni nav patstāvīgi,tos vada un kontrolē Latvijas

komūnistiskā partija. Partijas vadītājas loma nostiprināta konstitū-

cijas 97.pantā, kas nosaka, ka LKP ir „visu darbaļaužu organizāciju

— tiklab sabiedrisko, kā valsts vadošais kodols". Partijas statūtu

42.pants paskaidro, ka partijas uzdevums ir vadīt visas padomes,

arodbiedrības, komūnistisko jaunatnes savienību, kooperāciju un

pārējās sabiedriskās organizācijas, kā arī presi, radiofēnu, televīziju

un izglītības iestādes. 17 So pašu uzskatu pauž visi padomju juristi

savos darbos par padomju valsts tiesībām. Piemēram, J. Umanskis

raksta: „Visu valsts orgānu darbību nosaka un rīko PSKP. Valsts

iestādes neizšķir nevienu svarīgu politisku un organizatorisku jautā-

jumu bez vadošiem norādījumiem, kurus dod partija." lß Diktatūras

valstī, kāda tagad ir Latvija, LKP ir vienīgā atļautā partija, un tā

stāv virs valsts varas orgāniem. Visa faktiskā vara pieder partijai.

Diktatūra funkcionē Latvijā lielāko tiesu ar partijas starpniecību, tā

ir padomju valsts galvenais faktors, tās primārais elements.

Kā praksē funkcionē LKP vadība? Kādus līdzekļus,kādas darba

metodes lieto partija, lai vadītu un kontrolētu visas valsts dzīves

nozares? Partijas uzbūve saskan ar valsts varas orgānu uzbūvi, tās

ir divas piramidas ar vienādu skaitu kāpņu. Katram valsts varas

orgānam atbilst kāda partijas komiteja, kas vada šo
„

savu" valsts

iestādi. Savu pārraudzības darbu katra partijas komiteja reālizē ar

sava aparāta palīdzību, jo pie katras komitejas darbojas vairākas

nodaļas ar lielāku partijas ierēdņu (aparatčiku) skaitu. Šī partijas un

valsts varas orgānu parallēlitāte iedarbojas ļoti efektīvi: visas valsts

varas iestādes saņem norādījumus, un pēc tam partijas komitejas ar

savu aparātu neatlaidīgi pārbauda,vai partijas direktīvas ir īstenotas.

Vajadzības gadījumos partijas komiteja dod valsts varas orgāniem

jaunus papildu rīkojumus, kas jāizpilda.
Kā viss tas norit praksē, kas un kam dod rīkojumus? To nosaka

partijas un valsts administratīvā struktūra. Partijas vienības ir:

pirmorganizācijas, rajonu un pilsētu organizācijas un visas Latvijas
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organizācija. Pirmorganizāciju 1970.gadā bija 4035, un tās darbojās
gandrīz visās darbavietās. Tās apvienotas 26 lauku rajonu un 56 pil-
sētu organizācijās. Šo organizāciju konferences ievēlē savas komi-

tejas, bet tās savukārt birojus un sekretārus. Komitejas pirmais
sekretārs ir vadītājs, jo priekšsēžu LKP nav. Partijas augstākā

vadība ir centrālā komiteja (CX), kurā tagad ir 131 loceklis un 55

kandidāti. Faktiskā partijas vadība tomēr ir CX birojs, kas šobrīd

aptver 10 locekļus. Sie vīri ir tagadējās Latvijas dzīves patiesie

noteicēji. levērojot viņu svarīgo lomu, minēsim biroja locekļu vārdus:

CX otrais sekretārs Nikolajs Belucha, valsts kontroles komitejas

priekšnieks Elmārs Bēmanis, CX sekretārs prof. AleksandrsDrīzulis,

ģenerālpulkvedis GeorgijsHetagurovs, CX sekretārs Ēriks Pētersons,

ministru padomes priekšsēdis Juris Rubenis, AP prezidija priekš-

sēdis Vitālijs Rubenis, ministru padomes priekšsēža pirmais vietnieks

Pēteris Strautmanis, CX sekretārs Rūdolfs Verro un CX pirmais

sekretārs Augusts Voss. No šiem desmit CX biroja locekļiem 7 ir

Krievijas latvieši, emigrantu (t. s., „
senču") dēli, kas visi dzimuši

un uzauguši Krievijā un jikai pēc 1940. gada ieradušies Latvijā. Ģene-

rālpulkvedis Hetagurovs ir pārkrievots osetinietis no Kaukāza, bet

svarīgajā CX otrā sekretāra posteni ir N. Belucha — pārkrievots
ukrainis no Poltavas. Krievijas latvietis ir arī CX pirmais sekretārs

A.Voss. Šis 1916. gadā dzimušais skolotājs un partijas aparatčiks

dzimis Toboļskā un līdz 1940.gadam darbojies Sibirijā. Latvijā Voss

ieradās tikai 1945. gada pavasarī un tad līdz 1948. gadam bija dažādu

nodaļu vadītājs CX. Pēc partijas skolu beigšanas 1953.gadā viņš atkal

ieradās Latvijā un kopš 1966. gada ir CX pirmais sekretārs, tātad

svarīgākā persona Latvijā, kam lielāka vara nekā AP prezidija un

MP priekšsēdim.

CX ir pieci sekretāri (Voss, Belucha, Drīzulis, Verro un

Pētersons), kas vada CX aparātu, pārzinot vairākas no CX nodaļām.

To skaitu un nosaukumus bieži maina, bet, pēc pēdējām autora rīcībā

esošām ziņām, CX bija deviņas nodaļas: partijas orgānizātoriskā

darba, propagandas un aģitācijas, zinātnes un kultūras, administra-

tīvo orgānu, rūpniecības un transporta, vieglās un pārtikas rūpniecī-

bas, celtniecības un pilsētas saimniecības, lauksaimniecības, tirdz-

niecības un sadzīves pakalpojumu nodaļa. Katra no šīm nodaļām

pārzina vairāku ministriju darbu. Mazākā skaitā līdzīgas nodaļas
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darbojas ari pie rajonu un pilsētu komitejām, un tās atrodas divkāršā

pakļautībā: tās pakļautas tiklab savai komitejai, kā arī CX nodaļai,

kas to vada un rīko.

Schēmatiski partijas un valsts orgānu attieksmes var attēlot

sekojošā tabulā, kas rāda, kāda partijas komiteja ar savām nodaļām
kādus valsts orgānus vada:

LKP Valsts varas orgāni

CX birojs un sekretāri AP prezidijs un MP

Centrālā komiteja Augstākā padome

Pilsētas komiteja, birojs un Pilsētas izpildu komiteja un

sekretāri padome

Rajona komiteja, birojs un Rajona izpildu komiteja un

sekretāri padome

Pirmorganizācija Pilsētciema un ciema izpildu

komiteja un padome

Partijas vadību lielā mērā atvieglo arī pastāvošā personālūnija

starp partijas komiteju un valsts orgānu vadītājiem. Piemēram, vien-

mēr AP prezidija un MP vadītāji vīri ir arī CX biroja locekļi. Tā,

1970. gadā CX birojā ietilpa AP prezidija priekšsēdis V. Rubenis, bet

CX pirmais sekretārs A.Voss savukārt bija AP prezidija loceklis.

MP priekšsēdis J. Rubenis, viņa vietnieks P.Strautmanisun kontroles

komitejas priekšnieks E.Bēmanis bija CX biroja locekļi. Baltijas
kara apgabala pavēlnieks ģenerālpulkvedis Hetagurovs arī ir CX

biroja loceklis. Līdzīgs stāvoklis ir arī zemākajos līmeņos. Tātad

valsts varas orgānu vadītāji darbojas līdz partijas komitejas birojā,

kas dod viņiem direktīvas, kuras tie vēlāk īsteno savā iestādē.

Tālāk partijas statūti (68. un 69. p.) nosaka, ka komunistu par-

tijas biedri dibina padomēs un sabiedriskās organizācijās partijas

grupas. Tādas pašas partijas grupas dibina arī arodbiedrību, koo-

peratīvu un citu sabiedrisku organizāciju izpildu orgānos. Partijas

grupu uzdevums ir stiprināt partijas ietekmi un reālizēt partijas

politiku bezpartejisko vidū, jo padomēs ievēlē arī daļu bezpartejisko,

protams, kurus izraudzījusi partija. Piemēram, augstākās padomes

pēdējā sastāvā bija 36 % un lokālajās padomēs pat 54 % bezparte-
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jiskc-19 Praksē komūnistu grupa salasās pirms padomes vai tās

izpildu komitejas sēdes, izskata darba kārtību, izlemj, kas iesniedzams

un lemjams, izrauga runātājus, nēminē ievēlamos kandidātus, vārdu

sakot, pilnīgi sagatavo sēdi, neprasot bezpartejisko domas. Pēc tam

padomes vai tās izpildu komitejas sēdē viss norit pēc komūnistu

grupas iepriekšēja lēmuma. Komūnistu grupas turklāt rīkojas pēc

attiecīgās LKP komitejas, kam tās ir pakļautas, norādījumiem.

Praksē, piemēram, kāda rajona padomes komūnistu grupa izlemj
visus darba kārtības jautājumus saskaņā ar rajona komitejas norādī-

jumiem. Tas faktiski nozīmē, ka rajona padome pati nelemj, bet tikai

pieņem to, ko partijas komiteja un tās uzdevumā padomes komūnistu

grupa ir iepriekš izlēmusi.

Svarīga loma partijas vadības īstenošanā ir arī, t.s., nēmen-

klātūrai. Tajā minēti amati, kuros attiecīgais valsts vai organizā-

cijas orgāns var iecelt tikai ar attiecīgās partijas komitejas akceptu.

Nornenklātūra ir ministrijām, resoriem un lokālo padomju izpildu

komitejām, kā arī organizācijām. Pēc manas informācijas, rajona

komitejas nēmenklātūrā ietilpst ap 700 amatu. Praksē tātad komitejas

pirmais sekretārs saziņā ar komitejas biroju nosaka visus šos iecel-

šanas gadījumus, kas aptver svarīgākos amatus visās nozarēs. Klāt

nāk arī vēl tas, ka visi augstākie amati nēmenklātūrāir noteikti kā

tādi, kurus var ieņemt vienīgi LKP biedrs. Viss tas nozīmē, ka

kadrus visās plāksnēs no augšas līdz apakšai izrauga un ieceļ partija.

Sādā kārtā partija ieliek savus ļaudis visās atbildīgās vietās. 20

Beidzot, partijas rokās ir kandidātu nominēšanavisās padomju

un organizāciju vēlēšanās. Piemēram, Latvijas augstākās padomes

kandidātus faktiski izvirza CX aparāts, kas pēc CX biroja noteiktas

direktīvas sameklē vajadzīgo kandidātu vārdus. Viņu starpā zināmā

samērā jābūt CX locekļiem, ministriem, visiem rajonu komiteju

pirmajiem sekretāriem, dažiem ģenerāļiem, uzņēmumu vadītājiem,

vidusšķiras un inteliģences ļaudīm, kolchozniekiem (liels skaits slau-

cēju) un strādniekiem. Tālāk CX aparāts kandidātus sadala pa vēlē-

šanu apgabaliem un nosaka, kur katram jākandidē. Tad seko formālā

nēminēšana, kas parasti notiek kādas fabrikas vai kolchoza sapulcē.

Tur Latvijas policejiskos apstākļos neviens neuzdrīkstas kaut ko

iebilst, un vienīgo partijas izraudzīto kandidātu nēminē vienbalsīgi.

To paziņo vēlēšanu apgabala komisijai, kas attiecīgo personureģistrē
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kā vienīgo kandidātu. 21 Aģitātoru brigādes pēc tam apstaigā visus

dzīvokļus un mudina vēlētājus piedalīties vēlēšanās. Vēlētāji jūtas

spiesti iet un balsot, lai nenokļūtu politiski aizdomīgo skaitā. Vēlē-

šanas noslēdzas ar LKP vēlamiem rezultātiem. Piemēram, 1970.gadā

PSRS 8. sasaukuma augstākās padomes vēlēšanās Latvijā balsoja

1.702.722 vēlētāji jeb 99,96 %, un no vēlētājiem, kas vēlēšanās pie-

dalījās, par LKP izraudzītajiem kandidātiem nobalsoja 99,92 %. 22 Šā-

dos apstākļos padomju vēlēšanas ir nenozīmīgas un nedemokrātiskas:

bez vēlēšanu brīvības, bez opozicijas, bez pretkandidātiem un bez

pretpropagandas. Tomēr šādas nebrīvas un LKP manipulētas vēlē-

šanas ir pietiekamas,lai dabūtu padomēs tādu sastāvu,kāds vajadzīgs
valdošai komūnistu partijai un lai tā ar ievēlēto deputātu palīdzību

varētu noteikt valsts varas orgānu sastāvu pēc savas gribas.

Līdzīgā kārtā notiek vēlēšanas arodbiedrību un citu sabiedrisko

organizāciju sapulcēs un konferencēs. Tur kandidātus min iepriekš
komūnistu grupa, kas pēc tam panāk savu kandidātu ievēlēšanu orga-

nizācijas biedru sapulcē vai konferencē. Tādā kārtā LKP komitejas

vada arī sabiedriskās organizācijas un izrauga to valdes.

Šādā veidā LKP 117.662biedri (no tiem Rīgā 52.041), kas aptver

tikai 5 % iedzīvotāju,diktē savu gribu valstij un organizācijām, turklāt

formāli liekot vēlētājiem, padomēm un organizācijām pašām šo LKP

politiku apstiprināt.

Latvijas kompartijas atkarība no CX

Taču LKP nav patstāvīga partija, tā ir Padomju savienības

komūnistiskās partijas (PSKP) sastāvdaļa, tāpat kā visu pārējo savie-

noto un autonomo republiku partijas. LKP pat nav savas programmas

un savu statūtu, tā darbojas pēc PSKP programmas un statūtiem.

PSKP statūti nosaka stingru partijas disciplīnu un «augstāko partijas

orgānu lēmumu neapšaubāmu obligātumu zemākām organizācijām"

(19. p.). Tas nozīmē, ka PSKP CX polītbiroja lēmumi ir obligāti

jāizpilda LKP, resp. LKP CX, un tās birojs Rīgā ir Maskavas CX un

politbiroja izpildu orgāns. Statūti art" paskaidro (21. p.), ka lokālo

jautājumu izlemšanā republikas organizācija (t. i., LKP) ir autonoma

tiktāl, ciktāl tās lēmumi nerunā pretim partijas politikai. Bet to

nenosaka LKP, bet PSKP kongress, CX un it īpaši politbirojs. Citiem

vārdiem,tā ir krievu komūnistu politika, kas Latvijā jāīsteno LKP,

jo šais iestādēs ir liels krievu vairākums, un latviešu komūnistu skaits
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ir niecīgs: Maskavas politbirojā ir viens latvietis (A.Pelše), bet CX

divi (no 195), turpretim starp svarīgajiem CX sekretāriem nav ne-

viena latvieša. Statūti (41. p.) tālāk uzsver, ka republikas, pilsētu un

rajonu komiteju uzdevums ir īstenot savā territorijā„partijas polītiku
un organizēt PSKP CX direktīvu izpildīšanu".

Statūti (49. p.) nosaka arī, ka pilsētu un rajonu sekretāri ir

jāapstiprina centrālai komitejai, bet praksē arī LKP CX sekretāri

un ministri ieskaitīti Maskavas CX nomenklatūrā Tas nozīmē, ka

LKP vadību un valdību faktiski sastāda CX aparāts Maskavā. Katrā

ziņā bez Maskavas akcepta neviens nevar tikt šais augstajos amatos

Rīgā. Svarīga loma ir LKP CX otrajam sekretāram, kas ilgus gadus

ir Maskavas aparāta izraudzīts krievs. Viņš ir PSKP CX uzticības

vīrs Latvijā, un faktiski viņš ir augstākais Latvijas partijas vadītājs.

Kopš 1963. gada otrais sekretārs ir N. Belucha, cilvēks, kas neprot

latviski, kāpēc CX birojā un sekretariātā jārunā krieviski. Latviešu

komūnisti dibināti runā par „
Beluchas smago roku", kas pastāvīgi

sajūtama.

Krievu partijas ierēdņi lielā skaitā rīkojas arī Latvijas laukos

un pilsētās. No 26 LKP rajonu komiteju pirmajiem sekretāriem

1970. gadā 12 bija krievi. Turklāt rajonos, kur pirmais sekretārs

ir latvietis, gandrīz visur viņam kā uzraugs un otrais sekretārs ir

pielikts klāt krievs. Pilnīgi krievu rokās ir LKP organizācijas Lat-

galē, tur pirmie sekretāri visos sešos rajonos ir krievi. Līdzīgs

stāvoklis ir arī septiņās lielajās pilsētās: Daugavpilī, Jelgavā, Jūr-

malā un Rēzeknē pilsētu komiteju pirmie sekretāri ir krievi, bet

Rīgā, Liepājā un Ventspilī — latvieši. Tomēr katram latviešu sekre-

tāram arī pilsētās ir pielikts klāt krievs kā otrais sekretārs. 23

Arī starp LKP biedriem latvieši tagad ir mazākumā. 1966.gadā

tikai 37 % no partijas biedriem bija latvieši, 24 bet pēdējos gados

latviešu skaits ir vēl vairāk mazinājies. Izskaidrojums šai LKP

pārkrievošanai ir, ka Latvijā ieplūdušie krievu ierēdņi, inženieri,

uzņēmumu vadītāji, skolotāji, virsnieki un partijas aparāta vīri savā

vairumā jau Krievijā bijuši partijas biedri un, ierodoties Latvijā,

automātiski tiek ieskaitīti LKP. Tā Latvijas komūnistu partija pakā-

peniski izvērtusies par vairākumā krievisku partiju, kas, protams,

stipri atvieglo PSKP šo partiju pārraudzīt un pārvaldīt.
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Pārliecināšana un vajāšana

Komūnistu diktātūra okupētajā Latvijā nefunkcionē tikai, valsts

varas orgāniem vadot. Turot šos noteicējus orgānus savās rokās,

Maskavas vadītā LKP veltī arī lielas pūles, lai latviešu tautu pārlie-

cinātu par savas polītikas un režīma pareizumu. To tā mēģina panākt

ar sava ārkārtīgi plašā aģitācijas un propagandas aparāta palīdzību.

Visu šo darbu vada CX un lokālo komiteju aģitācijas un propagandas

nodaļas. Protams, visas šīs Latvijas nodaļas vada PSKP CX aģitpropa

nodaļas Maskavā. Tādēļ arī propagandai piemīt krievisks raksturs,

jo aģitācija notiek saskaņā ar vienām un tām pašām direktīvām un

metodēm visā Padomju savienībā. Augstskolas, skolas un kultūru vada

cita nodaļa, kas pārzina propagandas darbu visās šais iestādēs. 25

Propagandu vispirms pauž 9 republikāniskie, 3 pilsētu un 23

rajonu laikraksti. Republikāniskie laikraksti visi iznāk Rīgā, un vis-

vairāk izplatītie ir CĪŅA un PADOMJU JAUNATNE ar 189.000 un

146.000 eksemplāru metienu.Daļa no laikrakstiem iznāk divās valodās

— latviešu un krievu, pie kam Latgalē krievu izdevuma metiens ir

lielāks nekā latviešu. 26 Vēl iznāk 25 žurnāli, no kuriem vairāk izpla-

tītie ir ilustrētā ZVAIGZNE (110.000 eks.), satiriskais DADZIS

(70.000) un KAROGS (18.000). Iznāk vēl virkne fabriku un resoru

laikrakstu. Grāmatas izdod tikai pāris valsts apgādi (Zinātne, Liesma),

kurus vada komūnistiski redaktori. Vispār katra preses izdevuma

galvenajam redaktoram jābūt LKP biedram.

Prese un grāmatas pakļautas LPSR MP preses komitejas uz-

raudzībai. Tās uzdevums ir «kontrolēt literātūras saturu un glabāt

noslēpumus".
27 Bez tam laikrakstus un grāmatas cenzē LPSR MP

valsts noslēpumu aizsargāšanas galvenā pārvalde („Glavlit"), kuras

cenzori katram izdevumam (piemēram, CĪŅAS pēdējās lappuses

apakšā) liek savu atzīmi „JT" ar sekojošu numuru.

Plašu propagandu izvērš arī Rīgas radiofēna raidījumi, kuru

kopējais apjoms 1969. gadā bija 27 stundas diennaktī.Raidījumi notiek

latviešu, krievu un zviedru valodā. Līdzīga loma ir arī Rīgas televī-

zijai, kas raida divas programmas, pie kam pirmajā ir 8,5 raidījumu

stundas dienā,bet otra programma pārraida Maskavu. 40 % raidījumu

ir politiska propaganda un informācija. Radiofēna un televīzijas rai-

dījumu programmu nosaka LPSR MP valsts radioraidījumu un televī-

zijas komiteja,
28

kas kopš 1970. gada ir kop republikāniska iestāde,
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tātad pakļauta arī tādai pašai komitejai Maskavā. Propagandas laukā

daļēji strādā arī padomju filmas. Latvijā 1966. gadā darbojās 205

platekrāna kinoiekārtas. Kinofikāciju pārzina un filmas cenzē LPSR

MP kinēmatografijas komiteja. 29

Augstākā kontroles iestāde kultūras laukā ir kultūras ministrija

— koprepublikāniska ministrija, kas rīkojas pēc Maskavas kultūras

ministrijas norādījumiem. 30 Visu minēto triju pārvalžu un kultūras

ministrijas uzdevumi dekrētos izteikti puslīdz vienādiem vārdiem,bet

galvenais ir «īstenot partijas un valdības lēmumus kultūras un ideo-

loģijas jautājumos''. 3l Visu šo iestāžu darbu tomēr noteic LKP CX

aģitācijas un propagandas un zinātnes un kultūras nodaļa.

Plašu mutvārdu aģitāciju rīko uzņēmumu sapulcēs un šaurāka

apjoma pārrunās, kas notiek darba pārtraukumos. Šo darbu veic

polītinformātori un aģitātori. Šais sapulcēs apskata svarīgākos starp-

tautiskās politikas jautājumus un valdības lēmumus, bet dažkārt rīko

kampaņas, piemēram, vēlēšanu laikā, kas tad norit visā Latvijā.

Polītinformātorus un aģitatorus sagatavo, t.s., partijas izglītības

sistēmā. Zemākajā posmā ir politiskās pamatskolas un marksisma un

ļeņinisma pamatu skolas, bet augstākajā — marksisma un ļeņinisma

universitātes un rajonu un pilsētu partijas aktīva skolas. Augstākā

posma skolās sagatavo propagandistus, kas vada pamatskolas. 1969.

gadā Latvijā bija 10.000 propagandistu. 32 1968. gadā Latvijā darbojās

3 marksisma un ļeņinisma universitātes ar 3398 klausītājiem, 17

pilsētu un rajonu partijas aktīva skolas ar 873 klausītājiem, 3288

marksisma un ļeņinisma pamatu skolas ar 58.000 klausītāju un 646

politiskās pamatskolas ar 11.000 klausītāju. 33 Vēl pieminama div-

gadīgā polītapmācība krievu valodā, kas latviešu jaunkareivjiem ir

jāapgūst, t. s., zampoļitu vadībā karadienestā padomju armijā un flotē

ārpus Latvijas robežām.Aģitāciju sistēmatiski veic arī arodbiedrības

ar 1.128.637 biedriem un komūnistiskā jaunatnes savienība ar 206.000

biedriem (1970. gadā).

Visi šie dati liecinapar komūnistiskās propagandas totālo rak-

sturu, kas, gadiem ejot un plašāku pretpropagandu nesastopot, ietekmē

iedzīvotājus. Taču neapmierinātība ar krievu uzmācību, politisko

nebrīvību un zemo dzīves līmeni rada pretestību,sevišķi jaunatnē,kas

propagandas ietekmi mazina. LKP to labi apzinās un pret nemierī-

gajiem un opozicijas elementiem lieto visāda veida represijas. Tās
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sākas ar brīdinājumu un draudiem,uzaicinot vainīgos ierasties valsts

drošības komitejā (KGB). Kad tas nelīdz, seko atlaišana no darba vai

izslēgšana no augstskolas. Nākamais vajāšanas veids ir izmeklēšanas

ievadīšana par „pretpadomju aģitāciju un propagandu", kas saistīta

ar kratīšanu un apcietināšanu. lepriekšējo izmeklēšanu politiskās

lietās izdara KGB izmeklēšanas daļas izmeklētāji saskaņā ar LPSR

kriminālprocesa kodeka 126. un 127. pantu. 34 Pēc tam, kad izmeklē-

tājs formulējis apsūdzības rakstu, viņš to iesniedz LPSR augstākās
tiesas prokuroram, kas savukārt to nodod šai tiesai iztiesāšanai.

Spriedumi tagad ir vienīgi tiesas kompetence, un KGB vairs nav

tiesību (kā tas bija Staļina terrora laikā) administratīvā kārtā sodīt

pilsoņus.
Politiskās prāvas dibinātas uz LPSR kriminālkodeka vairākiem

pantiem. Svarīgākais un smagākais ir 65. pants. Tas vēršas pret

propagandu, kas izdarīta nolūkā „graut vai vājināt padomju varu".

Tā var izpausties „tādu ideju un uzskatu izplatīšanā, kas izsaka naidu

pret PSR Savienībā pastāvošo sabiedrisko un valsts iekārtu, sludina

padomju varas gāšanu vai atteikšanos no sociālistiskās revolūcijas

iekarojumiem". 35 So pantu var lietot tikai tad, ja aģitācija vai propa-

ganda izdarīta ar tiešu nodomu. 65. panta noziegums var izpausties

arī «apmelojošu izdomājumu izplatīšanā, kas vērsti uz padomju varas,

Pad. Sav. komūnistiskās partijas, padomju demokrātijas un sociā-

listisko sabiedrisko attiecību diskreditēšanu". 65. pants apkaro arī

pretpadomju literātūras sacerēšanu, izgatavošanu vai glabāšanu, pie

kam par pretpadomju literātūru uzskata grāmatas, brošūras, žurnā-

lus, skrejlapiņas, manuskriptus, karikatūras, kas iespiesti vai uz-

rakstīti bez atļaujas. Nozieguma subjekts var būt ikviena persona

(arī ārzemnieks), kas līdz nozieguma izdarīšanai sasniegusi 16 gadu

vecumu. 65. pants vainīgos soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 6

mēnešiem līdz 7 gadiem un ar nometinājumu no 2 līdz 5 gadiem vai

tikai ar nometinājumu no 2 līdz 5 gadiem. Šādu sodu (nometinājumu)

augstākā tiesa 1969.gadā piemēroja vecajam zvērinātam advokātam

un saeimas deputātam Dr. Fricim Menderam.36 Ar tādu pašu sodu

sodāmas uz 67. panta pamata personas, kas dibinājušas pretpadomju

organizāciju un piedalījušās tās darbībā.

Kriminālkodeka 183.1 pants soda par līdzīgu nodarījumu, ja tas

izdarīts bez tieša nodoma gāzt vai vājināt padomju varu, ar brīvības
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atņemšanu līdz 3 gadiem, vai labošanas darbiem līdz vienam gadam,
vai ar naudassodu līdz 100 rubļiem. Pret grupveidīgu kārtības trau-

cēšanu (domātas demonstrācijas) 183.3 pants paredz to pašu sodu.

Par brīvības atņemšanu, nometinājumu, izsūtījumu pastāv sevišķs

likums, kas sīkāk rēgulē sodīto tiesības un darba apstākļus 37 cietumos

un sevišķi labošanas darbu kolonijās, kas praksē ir galvenais soda

izciešanas veids. Kolēnijas faktiski ir koncentrācijas nometnes.

Pēdējos gados tiesas dažkārt politiskajās prāvās uz ārstu ekspertizes

secinājumu pamata nolemj apsūdzētos ieslodzīt psīchiatriskās slim-

nīcās arī gadījumos, kad apsūdzētie nav psīchiski slimi. 1970. gadā

tā tas notika ar filologu J. Jachimoviču, kas protestēja pret padomju
rakstnieku vajāšanām.

Šādā veidā valsts drošības komiteja ar savu lielo spiegošanas

aparātu un tiesas ar bargajiem sodiem iebaida un vajā diktātūras

pretiniekus un vispār kritiskus pilsoņus. Ar šīm represīvajām meto-

dēm diktātūra nodrošina savu eksistenci Latvijā.

Secinājumi

Kopsavilkumā jāatzīst, ka Latvijā šodien valda vienas partijas
— LKP — diktātūra. Latvijas partija tomēr ir lielās Padomju savie-

nības komūnistiskās partijas sastāvdaļa un visu savu darbību veic

saskaņā ar PSKP CX polītbiroja un sekretāriāta norādījumiem. LKP

patiesībā ir Maskavas polītbiroja ierocis, lai nodrošinātukrievu varu

Latvijā. Mūsu zeme tiklab faktiski, kā arī tiesiski ir krievu lielvalsts

province bez jebkādas reālas autonomijas, par suverēnitāti nemaz

nerunājot. Latvijas nosaukums partijas un valsts varas orgāniem ir

tikai ārējs maskējums, lai slēptu faktisko stāvokli. Komūnistiskā

diktātūra Latvijā ir krievu diktātūra, kas funkcionē ar latviski no-

sauktām iestādēm, lai izpildītu krievu centrālās partijas vadības un

valdības gribu un īstenotu to politiku. LPSR valsts varas orgāni, kas

reālizē diktātūru, ir visi radīti pēc krievu parauga un būtiski neat-

šķiras no Krievijas un pārējo savienoto republiku attiecīgajiem

orgāniem. Tas pats zīmējas uz LPSR konstitūciju, kriminālajiem un

citiem likumiem, kas nosaka un nodrošina šodienas iekārtu Latvijā.

Krievu diktātūra Latvijā tiesiski funkcionē ar valsts un tiesu aparāta

palīdzibu, kas organizēts pēc krievu parauga, un lieto likumus, kas

pilnīgi saskaņoti ar krievu likumiem.
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LATVIEŠU KARAVĪRI SARKANĀS ARMIJAS DIENESTĀ

Vilis Hāzners

Padomju savienības komunistiskā1 partija un bruņoto spēku

vadība vēl arvienu apgalvo,ka latviešiem ir bijusi lielajā ne galvenā,

loma Padomju savienības bruņoto spēku izveidošanā. To apliecina arī

Rīgā (1967—1970) trijos sējumos iznākusi LATVIJAS PSR MAZA EN-

CIKLOPĒDIJA, pieminot desmitiem augstāku sarkanās armijas lat-

viešu cilmes virsnieku. Tie ar savām zināšanām un darbu esot

veicinājuši sarkano bruņoto spēku tapšanu un izveidošanos, arī ar

savu dalību pilsoņu kara laiks apliecinādami uzticību komllnismam. Ir

gan tiesa, ka vairumu no viņiem licis iznīcināt Staļins laikā no 1936.

līdz 1938. gadam.

Sarkano bruņoto spēku vēsturē esot atzīmēti ar
„

zelta burtiem"

daudzu izcilu latviešu karavīru un politisko darbiniekuvārdi: Jukums

Vācietis (pirmais sarkanarmijas pavēlnieks), Jānis Fabriciuss, Ro-

berts Eidemanis (M. Frunzes kara akadēmijas priekšnieks un sarkanā

ģenerālštāba radītājs), Jēkabs Alksnis (sarkanās aviācijas izveidotājs),

Nikolajs Bērzariņš, Jānis Rudzutaks, Eduards Bērziņš (politiskie

vadītāji) un daudzi citi. Vairums no Staļina laikā bojā gājušiem tagad

gan ir rehabilitēti, bet Padomju savienības bruņotajiem spēkiem

veltītajā atceres rakstā 1 pieminēti vienīgi divi latvieši — J.Fabriciuss

un J.Rudzutaks. Pašreiz sarkanarmijā, resp. sarkanajos bruņotajos

spēkos nevienā vadītāja amatā latviešu karavīru nav, bet, ja Padomju

savienībai tagad ir vadītājas loma pasaulē militārā ziņā, tad neapšau-

bāmi latviešu karavīriem ir savs nopelns šo spēku izveidošanā ar

savām zināšanām kopš revolūcijas laikiem.

1. Latviešu nacionālās armijas likvidācija

Neatkarīgās Latvijas armijas, resp. tās bruņoto spēku likteni

jau izšķīra Padomju savienības 1939. g. 5. oktobra bažu līgums un tam

sekojošā okupācija 1940. g. 17. jūnijā. Pēdējo veica Padomju savienī-

bas karaspēka vienības tanku karaspēka ģenerālpulkveža D. Pavlova

vadibā. 1940. g. jūnija otrā pusē, kad varu pārņēma Maskavas ieceltā

Kirchenšteina leļļu valdība, pirmo reizi Latvijas armiju sāka dēvēt

par „
tautas armiju". Līdz ar Latvijas iekļaušanu Padomju savienībā

1940.g. 5. augustā Maskavā bija izlemts jautājums par Latvijas tautas
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armijas likvidēšanu. Rīkojumu par likvidēšanu deva Baltijas kara

apgabala štābs (PRIBAVO), kas pārzināja visas padomju karaspēka

vienības okupētajā Latvijā. Tomēr toreizējam „
tautas armijas" ko-

mandierim, ģenerālim Robertam Kļaviņām, izdevās panākt, lai no

Latvijas armijas izveidotu atsevišķu strēlnieku korpusu ar divām

strēlnieku dizīzijām un novietojumu Latvijā. Līdzīgus strēlnieku

korpusus izveidoja arī Lietuvas un Igaunijas armijai. Visus šos kor-

pusus ieskaitīja sarkanarmijā un iedalīja Baltijas kara apgabalā.

Oficiāli Latvijas armijas likvidācija notika it kā ar toreizējās Latvi-

jas PSR tautas komisāru padomes lēmumu, kaut gan visus rīkojumus,
arī par vajadzīgo, resp. paredzamo statu lielumu, deva Baltijas kara

apgabala štābs.

Kara un kauju ugunīs dzimušai neatkarīgās Latvijas armijai,

latviešu tautas brīvības izcīnītājai un sargam, bija lemts iet bojā
nevis cīņu ugunīs,brīvību sargājot,bet pazemojuma pilnā kapitulācijā,
kurā neizpaudās pašu karavīru griba. Padomju savienības pirmajā

okupācijas gadā (1940-41) no Latvijas armijas virsnieku un virsdie-

nesta instruktoru kadra deportēja ap 80 % virsnieku un instruktoru,

tā pilnīgi iznīcinot visu nacionāloarmiju. 2

2. Divdesmit ceturtais latviešu strēlnieku korpuss

Ar šī strēlnieku korpusa formēšanas sākumu 1940. g. septembrī

Padomju savienības sarkanajā armijā otrreiz parādījās latviešu

vienības (pēc pilsoņu kara Krievijas sarkano latviešu strēlnieku

pulkus likvidēja). 24.territoriālajā latviešu strēlnieku korpusā uzņēma

tikai pusi no Latvijas armijas karavīriem, otru pusi atvaļināja. Par

vienību komandieriem iecēla bijušos Latvijas armijas virsniekus,par

vietniekiem — sarkanarmijas virsniekus, krievus, bet politiskās

daļas vadītājus komplektēja no sarkanarmijas politisko vadītāju kad-

riem — krieviem, žīdiem un Krievijas latviešiem.

Korpusa formēšanu nobeidza 1940. gada novembrī, un tā sastāvā

ietilpa divas strēlnieku divīzijas, atsevišķais zenītartilerijas divizi-

ons, sakaru bataljons, 24. atsevišķā artilērijas eskadriļa un 20. jāt-

nieku pulks (korpusa komandieris bija ģenerālleitnants R. Kļaviņš,

štāba priekšnieks ģenerālmajors O. Ūdentiņš).

Pārformējot Latvijas „
tautas armiju", Vidzemes un Kurzemes

divīzija deva 181. strēlnieku divīziju (ģenerālmajors J. Liepiņš), pie

kam 1.Liepājas un 4. Valmieras kājnieku pulku pārformēja par 186.
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strēlnieku pulku (pulkv.R.Lielbiksis), 2. Ventspils un 5. Cēsu kājnieku
par 243. strēlnieku pulku (pulkv. H. Jurevics), 3. Jelgavas un 6. Rīgas
kājnieku pulku par 195. strēlnieku pulku (pulkv. J. Auniņš), Kurzemes

artilērijas pulku par 623. artilērijas pulku (pulkv. E. Strauss) un Vid-

zemes artilērijas pulku par 624. artilērijas pulku (pulkv. A. Kalniņš).

Latgales un Zemgales divīzija deva 183. strēlnieku divīziju
(ģenerālmajors A.Krustiņš), pie tam 7. Siguldas un 10.Aizputes kāj-
nieku pulku pārformēja par 285. strēlnieku pulku (pulkv. K. Priedītis),

8. Daugavpils un 11. Dobeles kājnieku pulku par 295. strēlnieku pulku

(pulkv. N. Abeltiņš), 9. Rēzeknes un 12. Bauskas kājnieku pulku par

227.strēlnieku pulku (pulkv.-leitn. V. Bruņinieks), Latgales artilērijas
pulku par 639.artilerijas pulku (pulkv.J. Zīds) un Zemgales artilērijas

pulku par 640. artilērijas pulku (pulkv.-leitn. A. Rozītis).

Mūsu autotanku brigāde deva abu divīziju prettanku bataljonus,

izlūku bataljonus, kā arī korpusa štāba auto dienesta personālu.

Smagās artilērijas pulku pārformēja par korpusa 613. artilēri-

jas pulku (pulkv. A.Birkenšteins). Jātnieku pulku pārdēvēja par korpusa
20. jātnieku pulku (pulkv. J.Puksis). Sapieru pulks deva korpusa (pulkv.-

leitn.K.Konstants) un abu divīziju sapieru bataljonus (pulkv.-leitn.
B. Lasmanis). No aviācijas pulka 24. korpusā iedalīja tikai vienu

eskadriļu (pulkv.-leitn. Ž. Jērs). Korpusa zenītartilerijas divizionu

komandēja pulkv.-leitn. K.Kalācis.

Izraugot vadības kadrus 24. territoriālajam strēlnieku korpu-

sam un tā vienību novietojuma vietas, komplektētāji galveno vērību

pievērsa nevis praktiskām vajadzībām un iespējām, bet, lai vairāk

jauktu latviešu tautas un tās karavīru garu. Arī no korpusā ieskaitīto

karavīru vidus daudzus apcietināja, deportēja, tiesāja, vai arī viņi

vienkārši „pazuda". Jau 10. jūnijā (tātad īsi pirms Otrā pasaules kara

sākuma) nomainīja visu pulku un atsevišķu daļu komandierus, kā arī

korpusa komandieri, lai viņus nosūtītu kursos uz Maskavu. Latviešu

komandieru vietā stājās krievi. Ģenerāļa Kļaviņa vietā korpusu īsu

laiku komandēja ģenerālleitnants S. Akimovs, bet pēc tam ģenerāl-

majors K.Kačanovs. Šī virsnieku nomaiņa arī iezīmēja korpusa beigu

sākumu. Patiesībā territoriālajā latviešu strēlnieku korpusā visu

laiku notika asa ideoloģiska cīņa, jo vairums latviešu virsnieku un

instruktoru bija naidīgi pret padomju varu un tādi palika līdz korpusa

pastāvēšanas beigām. 1941. g. 13. un 14. jūnijā korpusā notika masu
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aresti, slepkavības un citāda veida terrors. Kara sākuma dienās

tomēr vēl 24. territoriālajā latviešu strēlnieku korpusā bija ap 3000

latviešu tautības karavīru.

Karam sākoties, 181. strēlnieku divīzija atradās Litenes no-

metnē, bet 183. divīzija tai laikā atradās pārgājienā no Litenes uz

Carnikavu, kur nonāca naktī no 24. uz 25. jūniju. Ar kara sākuma

brīdi 24. korpusu līdz ar Baltijas kara apgabala karaspēka daļām

iekļāva sarkanarmijas 27. armijas sastāvā, kuru komandēja Krievijas

latvietis ģenerālpulkvedis Nikolajs Bērzariņš (tai laikā vienīgais

latvietis tik augstā amatā sarkanarmijā). Šīs 27. armijas štābs kara

sākuma dienā atradās Rīgā. Vācijas frontē sarkanarmijas vienības

galīgi sajauca vācu armijas straujais uzbrukums, un radītais apju-

kums skāra arī 24.territoriālo korpusu. Tā vadība saņēma vienā laidā

ļoti neskaidras un pretrunīgas pavēles, ko atkal drīz atcēla un grozīja,

vai arī tās neatbilda kaujas apstākļiem.

Jūnija beigās latviešu karavīrus no 24. territoriālā latviešu

strēlnieku korpusa vienīDām atvaļināja, liels skaits dezertēja, un tā

nav uzzināms, cik latviešu karavīru palika 24. korpusā. Katrā ziņā

to skaits nevarēja sniegties simtos.

Pēc sīvām cīņām ar latviešu partizāniem un uzbrūkošajām vācu

armijas daļām Latvijā un Krievijā līdz pat Veļikajas upei 24. territo-

riālais korpuss bija faktiski iznīcināts. 1941. gada augusta sākumā to

pārcēla uz Gorohovecas nometni (Gorkijas tuvumā), kur sāka formēt

jaunu latviešu strēlnieku divīziju.

Pirmais pēcrevolūcijas laiku mēģinājums radīt sarkanarmijā

latviešu strēlnieku vienības bija beidzies nesekmīgi. Bet šī mēģinā-

juma neveiksmēs bija iznīcināti ari neatkarīgās Latvijas bruņotie

spēki. Līdzīga territoriālā korpusa bojā ejai bija arī Latvijas aviā-

cijas un jūrasspēku bojā eja. Aviācijas spēkus likvidēja reizē ar

korpusa kājniekiem, artilēriju un speciālām vienībām, bet Latvijas

jūrasspēki gāja bojā jau kara sākuma dienās:abas zemūdenes (Spīdolu
un Roni) krievi paši nogremdēja Liepājā (nemācēdami iedarbināt

franču motorus), bet traleri un citi palīgkuģi gāja bojā ienaidnieka

(vāciešu) kara darbības rezultātā.
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3. Stāvoklis II pasaules kara laikā

Latviešu militārās vienības

a) Latviešu brīvprātīgo strēlnieku pulki

1. un 2. pulks (pēdējais vēlāk pārdēvējās par 76. atsevišķo latviešu strēl-

nieku pulku) kā brīvprātīgas karaspēka vienības izveidojās 1941.gadāIgaunijā no

latviešu strādnieku gvardes bataljoniem un citiem aktīvistiem, kas, karam

sākoties, aizbēga no Latvijas uz Igauniju. 1. latviešu brīvprātīgo strēlnieku

pulku sāka formēt 1941. g. 5. jūlijā. Tā stiprums bija apmēram 1500 vīru, un

tas bija pakļauts 8. armijas 10. strēlnieku korpusam. Sākumā pulks sargāja
korpusa aizmuguri un cīnījās ar igauņu un latviešu partizāniem, bet vēlāk

piedalījās kaujās pret regulāro vācu karaspēku (līdz 29. jūlijam). Pulks visās

kaujās cieta smagus zaudējumus, un jūlija beigās to pārveda uz Hoglandes salu

un vēlāk uz Kotlinas salu (Kronštati). No atlikušā pulka sastāva vēlāk saformēja

(laikā no 3. līdz 7. septembrim) latviešu bataljonu (komandieris Žanis Grīva-

Folkmanis), kas ietilpa (krievu) 10. strēlnieku divīzijas 62. pulkā. Bataljonābija
tikai 283 kareivji. Pie Streļnas vācieši bataljonu smagi sakāva, pāri palikusī

daļa atkāpās uz Ļeņingradu, un Pēterhofā to iedalīja 76. atsevišķā latviešu

strēlnieku pulkā.
2. pulks saformēts no 1941. g. 14. līdz 15. jūlijam, arī Igaunijā. Pulkā bija

apmēram 1200 kareivju. Cīņās Igaunijā pulks cieta smagus zaudējumus (no 24.

jūlija līdz 4. augustam), tad tika ielenkts, bet izlauzās un cīnījās Ļeņingradas

rajonā līdz 20. oktēbrim. 4. septembrī šo pulku pārdēvēja par 76. atsevišķo
latviešu strēlnieku pulku. 22. oktābrl zaudējumu dēļ pulku izformēja. 1942. gada

janvārī pulka pārpalikums pa Ladogas ezeru atstāja Ļeņingradu un iekļāvās

latviešu strēlnieku divīzijā.

b) Latviešu strēlnieku (43.) gvardes divTzija

Divīzija sāka formēties kā sarkanarmijas nacionāla vienība 1941. gada

3.augustā Gorohovecas nometnē,Maskavas kara apgabalā. Sākotnējais nosaukums

bija: 201. latviešu strēlnieku divīzija. Sākumā tās sastāvā bija apmēram 1100

komūnistu un 1000 komjauniešu. 1941. g. septembrī divīzijā bija jau ap 10.000

vīru. Divīzijā ietilpa 92., 122. un 191. strēlnieku pulks un 220. artilērijas pulks,

kā arī attiecīgās apakšvienības. 1942. g. 5. oktēbrī tai piešķīra 43. gvardes

latviešu strēlnieku divīzijas nosaukumu. Pulkus pārdēvēja par 121., 123. un 125.

gvardes strēlnieku pulku un 94. gvardes artilērijas pulku. 270. ložmetējnieku

bataljonu pārdēvēja par 55. atsevišķo gvardes ložmetējnieku bataljonu, atsevišķo

prettanku artilērijas divizionu par 48. atsevišķo gvardes iznīcinātāju prettanku

artilērijas divizionu, 100. atsevišķo zenītartilerijas bateriju par 44. atsevišķo

gvardes zenītartilerijas bateriju, 53.atsevišķo sapieru bataljonu par 47.atsevišķo

gvardes sapieru bataljonu. — Divīziju komandēja gvardes ģenerālmajors J.Vei-

kins, pulkv. I. Paegle, pulkv. A.Frolovs, gvardes ģenerālmajori D. Brantkalns

unA.Kalniņš.
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Divīzija piedalījās cīņās pie Maskavas (no 1941. g. 20. decembra līdz 1942.

g. 20. janvārim), pie Staraja Rūsas (no 1942. g. 16. februāra līdz 4. aprīlim),

Demjanskas placdarmā (no 1942. g. 6. aprīļa līdz 1943. g. 9. aprīlim); no 1943. g.

10.aprīļa līdz 15. oktobrim atradās 2. ešelonā Staraja Rūsas rajonā, no 1943.gada

18.okt5bra līdz 1944. g. 26. jūnijam Veļikije Luku un Novorževas rajonā. No 1944.

gada 26. jūnija līdz 11. jūlijam divīzija bija iekļauta 130. latviešu strēlnieku

korpusā un kaujās nonāca līdz Latvijas robežai (22. armijas sastāvā). 1944. gada
18. jūlijā tā pārnāca pār Latvijas robežu Šķaunes rajonā un piedalījās cīņās uz

Latvijas zemes. 1944. g. 7. novembrī tai piešķīra Rīgas divīzijas nosaukumu.

c) Latviešu strēlnieku (308.) divīzija

Arī šī divīzija izveidota kā sarkanarmijas nacionāla vienība 1944. g. jūnijā

Gorohovecas nometnē uz 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka bāzes.

Tajā ietilpa 319., 323. un 355. strēlnieku un 677. artilērijas pulks, 301. atseviš-

ķais sapieru bataljons, 899. atsevišķais sakaru bataljons un atsevišķā izlūku rota.

Divīzijas sākotnējā sastāvā bija apmēram 7300 vīru. Tās komandieri bija: ģene-

rālmajors V. Dambergs un pulkv. M. Kalniņš. 1944. g. 12. jūlijā divīzija devās uz

fronti latviešu strēlnieku 130. korpusa sastāvā. Pirmā kauja notika tā paša gada

5. augustā, un Latvijā divīzija piedalījās cīņā pie Aiviekstes, Krustpils, Olaines,

Džūkstes un Blīdienes.

d) 1. atsevišķais Latvijas strēlnieku rezerves pulks

Pulks noorganizēts 1942. g. 18. februārī. Tas bija pakļauts Maskavas kara

apgabala pavēlniecībai, novietots Gorohovecā. Komandieris bija P. Alksnis-Drei-

manis, vēlāk H. Šponbergs. Pulks sagatavoja kadru papildinājumu 201. (vēlāk:

43. gvardes) divīzijai, 2. Polijas armijai un Latvijas partizāniem un deva kadrus

Latvijas aviācijas pulka formēšanai. Jaunāko leitnantu kursos gatavoja virs-

niekus. 1944. gada 16. jūnijā uz pulka bāzes izveidoja 308. latviešu strēlnieku

divīziju.

c) 130. latviešu strēlnieku korpuss

Šī sarkanarmijas lielākā nacionālā vienība izveidota 1944. gadā, īsi pirms
sarkano spēku iebrukuma Latvijā. Korpuss formēts uz 43. gvardes divīzijas

bāzes 1944. g. 5. jūnijā. Tā sastāvā bija ap 15.000 vīru, kas bija ietilpināti divās

divīzijās — 43. gvardes un 308. latviešu strēlnieku divīzijā. Trešo — kādu krievu

divīziju — parasti korpusam pakļāva operātīvi kauju norises gaitā. Korpusa

komandieris bija ģenerālmajors D. Brantkalns, štāba priekšnieks ģenerālmajors

P. Baumanis. Korpusa aizmugures daļu priekšnieks bija pulkv.-leitn. E. Bleķis,

(pēckara gados) repatriācijas virsnieks Braunšveigā, mira Vācijā nelaimes

gadījumā.
Latviešu strēlnieku korpuss (2. Baltijas frontes sastāvā) piedalījās kaujās

Latvijā — Rēzeknes un Daugavpils, Madonas, Krustpils un Rīgas operācijās un

cīņās Kurzemes cietoksnī. Kurzemes cīņu laikā tas bija pakļauts 2. Baltijas

frontes 22. un vēlāk 42.armijai. Visās kaujās uz Latvijas zemes korpusa vienības

cīnījās pret Latviešu leģiona 19. divīzijas vienībām.
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f) Atsevišķas vienības

«Latviešu strēlnieka" vārds bija aviācijas eskadriļai, kurā ietilpa 10

iznīcinātāju, kas uzbūvēti Otrā pasaules kara laikā. Līdzekļus bija saziedojuši

„ Latvijas evakuētie" iedzīvotāji un sarkanarmijas latviešu nacionālās karaspēka

daļas. Sīs lidmašīnas nodeva l.gaisaspēku armijas 303. divīzijas 18. gvardes

aviācijas iznīcinātāju pulkam, un tas piedalījās kaujās pie Brjanskas, rietumu

un 3. Baltkrievijas frontē.

Tāpat „
Latviešu strēlnieka" vārds bija tanku kolonnai (10 tanki T-34),

kurus tāpat iegādāja par Latvijas komūnistu un sarkanarmijas latviešu nacionālo

vienību saziedotiem līdzekļiem. Tankus 1942. g. 16. augustā nodeva latviešu

atsevišķā rezerves strēlnieku pulka nometnē Gorohovecā 246. tanku brigādei. Šī

tanku vienība piedalījās kaujās pie Staļingradas, Ilovļas un Čechoslovakijā.
1. latviešu bumbvedēju aviācijas pulks dibināts 1943. g. septembrī. Līdz

1943.g. 12. jūlijam to skaitīja par 24. Latvijas atsevišķo aviācijas eskadriļu (pie

padomju aviācijas 6. rezerves brigādes), pēc tam par īpašu pulku. Pamatsastāvu

šim pulkam deva 24. latviešu territoriālā korpusa 24. atsevišķā aviācijas eskad-

riļa (izveidota uz neatkarīgās Latvijas aviācijas pulka bāzes 1940. gadā). 1. lat-

viešu bumbvedēju pulkā ietilpa 3 eskadriļas un attiecīgās rezerves vienības. Tā

komandierisbija pulkv.-leitn. K.Kiršs.

1943.g. 28.septembrīpulku iedalīja ziemeļrietumu frontes 6. gaisa armijas

242.bumbvedēju divīzijā.Vēlāk pulku vairākkārt pārskaitīja citās padomju gaisa-

spēku vienībās, lielākotiesu nakts bumbvedēju aviācijā. Latviešu aviācijas pulks

visvairāk piedalījās operācijās Baltijas telpā. Pulku 1944. g. 9. augustā pārdēvēja

par 1. Rēzeknes latviešu nakts bumbvedēju aviācijas pulku. Vēlāk (1945. gada

1. oktobrī) to pārdēvēja par 322. Rēzeknes latviešu nakts bumbvedēju aviācijas

pulku. Kaujas uzdevumus pulks veica arī Kurzemes cietoksnī. Pavisam kara

laikā veikti 6475 kaujas lidojumi.

Baltijas frontes

Baltijas frontes, kopā trīs, izveidoja Latvijas okupācijai, resp. Latvijas

iekarošanai no 1943. līdz 1945. gadam. Pirmā Baltijas fronte pastāvēja no 1943.

g. 20. oktobra līdz 1945. g. 24. februārim. Frontes pavēlnieki bija armijas

ģenerāļi A. Jerjomenko (no 1943. g. 20.oktobra līdz 19.novembrim) un I.Bagram-

jans (no 1943. g. 20. novembra līdz 1945. g. 24. februārim). Šīs frontes karaspēks

piedalījās cīņās Baltkrievijā, Lietuvā un Latvijā. Frontes karaspēks ieņēma

Jelgavu un Bausku un izlauzās līdz Baltijas jūrai dienvidos no Liepājas.

Otrā Baltijas fronte pastāvēja no 1943. g. 20. oktobra līdz 1945. g. 31. mar-

tam. Tās pavēlnieki bija ģenerālpulkvedis M. Popovs (no 1943. g. 20. oktobra

līdz 1944. g. 23. aprīlim un no 1945. g. 4. līdz 9. februārim), armijas ģenerālis

A. Jerjomenko (no 1944. g. 24. aprīļa līdz 1945. g. 4. februārim) un maršals

L.Govorovs (no 1945. g. 9. februāra līdz 31. martam). Šīs frontes karaspēks

piedalījās Veļikije Luku, Baltkrievijas ziemeļrietumu territorijas un Latvijas

operācijās. Frontes karaspēks ieņēma Daugavpili un Rēzekni, Krustpili un

Rīgu, pēc tam piedalījās kaujās Kurzemē.
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Trešā Baltijas fronte eksistēja no 1944. g. 21. aprīļa līdz 16. oktobrim.

Frontes pavēlnieks bija armijas ģenerālis I. Masļeņķikovs. Šīs frontes karaspēks

piedalījās Pliskavas apgabala, Igaunijas un Latvijas iekarošanā, ieņēma Valku

unkopā ar otrās Baltijas frontes karaspēku arī Rīgu.

Sarkanie partizāni

Bruņotu cīņu, kaut ļoti šauros apmēros, aizsāka vācu frontes aizmugurē

palikušie strādnieku gvardes un sarkanarmijas karavīri. Drusku aktīvāki tie

kļuva 1942. gadā pēc vācu armijas neveiksmēm ziemas karā, bet patiesībā īstu

darbību padomju partizāni Latvijā uzsāka tikai 1943. gadā pēc vācu armijas

neveiksmēm pie Staļingradas un Kurskas.

Atsevišķais partizānu pulks „Par padomju Latviju" izveidots 1942. g. jūnijā

Ļeņingradas partizānu novadā, dienvidrietumos no Staraja Rūsas, apvienojot trīs

mazas latviešu partizānu vienības. 19. jūnijā šis pulks (apmēram 200 viru) devās

uz Latviju, lai te izvērstu, resp. organizētu partizānu kustību. 7. jūlijāpulks ar

kaujām sasniedza Latviju Kārsavas rajonā, bet te vācu vienības šo pulku izklīdi-

nāja, tas cieta lielus zaudējumus, un tikai dažiem partizāniem izdevās izvietoties

Latvijā.

Nākamā partizānu vienība izveidojās 1942. gada septembri pie Maskavas no

brīvprātīgajiem, sevišķi no 201.latviešu strēlnieku divīzijas un latviešu partizānu

pulka „
Par padomju Latviju" cīnītājiem. Šīs vienības komandieris bija Vilis

Samsons. Šis partizānu pulks savu darbību sākumā izvērta austrumos no Latvijas

robežas un tikai 1943. gada ziemā uzsāka darbību Latvijā. Martā šo vienību

pārdēvēja par latviešu partizānu brigādi.

Lai organizētu un labāk vadītupartizānu kustību Latvijā, laikā no 1943. g.

janvāra līdz 1944. g. oktobrim darbojās Latviešu partizānu kustības štābs. 1944.

gadā partizānu kustība jau aptvēra visu Latviju. Pavisam Latvijā radās 24 parti-

zānu vienības, kā arī 33 apakšvienības un atsevišķi vadi. No tām laikā no 1944.

gada marta līdz jūlijam izveidojās 4 partizānu brigādes: 1. brigāde ar apmēram

3000 vīriem (komandieris V. Samsons) darbojās Latvijas ziemeļos un ziemeļ-

austrumos. 2. brigāde (apmēram 1500 vīru, komandieris P. Ratiņš) darbojās

Latvijas vidienē. 3. brigāde (apmēram 500 vīru, komandieris O. Oškalns) dar-

bojās Zemgalē, un 4. brigāde, arī ar apmēram 500 vīriem, t.s., Ļeņingradas

partijas brigāde, kuras sastāvā bija tikai krievi (komandieris M. Klementjevs)

— ap Lubānas ezeru.

1944. un 1945. gadā Kurzemē izveidojās vairākas partizānu vienības, ne-

lielas sastāvā, bet ļoti aktīvas. Vairāk pazīstamā no tām bija m
Sarkanā bulta".

Partizānu vienības papildināja un sakarus ar tām uzturēja gaisa desanti. Tādu

pavisam Latvijā bija vairāk nekā 100, gan nelieli — 2 līdz 12 viru katrā.

Latviešu sarkano partizānu vienības Latvijā cieta ļoti lielus zaudējumus,

un vairākas no mazākām nodaļām tika pilnīgi iznīcinātas. Praktiski sarkano

partizānu kustība Latvijā izbeidzās jau 1944. gada oktobrī. Tad arī likvidēja

latviešu partizānu kustības štābu.
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Latviešu karavīru kopskaits sarkanajās vienībās

Pēc padomju datiem, Otrā pasaules karā latviešu sarkanajās vienībās esot

piedalījušies ap 100.000 latviešu pilsoņu. Apmēram 40 % no visiem Latvijas
komūnistiskās partijas biedriem esot krituši. Uzdotais cīnītāju kopskaits ir

stipri pārspīlēts, jo, pēc prof. A. Švābes ziņām, uz Krieviju Otrā pasaules kara

laikā_krieviem līdz esot devušies 12.200 Latvijas pilsoņu, bet LATVIJAS PSR

MAZĀ ENCIKLOPĒDIJA min 40.000. Ir tiesa, ka latviešu sarkanajās vienībās

piedalījās arī daudzi pēc Pirmā pasaules kara Krievijā palikušie latvieši, tomēr

uzdotajā skaitā — 100.000 «Latvijas PSR pilsoņu" liels daudzums ir arī krievu

un citu tautību ļaudis. To liecina arī krievu valodas lietošana (kā komandu un

sarunu valodas) sarkano latviešu vienībās un karavīru laikraksta izdošana divās

valodās — latviešu un krievu.

Jāpiezīmē, ka sarkano vienību komandējošā sastāvā nav atrodams tikpat

kā neviens Latvijas nacionālās armijas bijušais virsnieks. Visi minētie koman-

dieri ar latviskiem uzvārdiem nāk no sarkanarmijas karavīriem — latviešiem,

kam bijis lemts pārdzīvot Staļina izdarīto virsnieku izkaušanas akciju no 1936.

līdz 1938. gadam. Jau pieminētā padomju enciklopēdija starp simtiem karavīru

vārdu piemin tikai divus nacionālās armijas virsniekus — ģenerāļus Robertu

Kļaviņu un Oto Ūdentiņu, bet arī tikai sakarā ar Latvijds
„

tautas armijas" pār-

veidošanu 24. latviešu territoriālajā korpusā.

Visaugstāk pa militārā dienesta kāpnēm Otrā pasaules karā no latviešiem

sarkanajās vienībās uzkāpa ģenerālpulkvedis Nikolajs Bērzariņš (dzimis 1904. g.

1. aprīlī Pēterpilī, miris auto katastrofā Berlīnē 1945. g. 16. jūnijā), komandējot

armijas. Viņam nopelni arī Berlīnes ieņemšanā, un viņš bija pirmais Berlīnes

komandants. Viņa komandētās armijas pirms tam ieņēma arī Rīgu un Varšavu.

Bērzariņa godināšanai viņa vārdā nosaukta iela un uzcelts piemineklis Berlīnē,

un viņa 5. triecienarmijas vīrus un it sevišķi pašu komandieri godina filmā

«Pirmais Berlīnes komandants".4

Interesantāko karjēru piedzīvoja ģenerālmajors Ivans Čaša. Viņš bija

beidzis virsnieku vietnieku un rezerves virsnieku kursus neatkarīgā Latvijā,

iegūdams rezerves leitnanta dienesta pakāpi. Apmācības laikā Latvijas kara-

skolā I.Čašam bija ļoti labas sekmes. Viņš bija dzimis Krievijā (1918. g. 4. jūlijā)

un tā ieguvis zināmu uzticību komūnistiskās partijas pagrīdē Latvijas brīvības

gados. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā viņš jau pašā sākumā ieņēma Latvijas

dzelzceļu politiskās pārvaldes priekšnieka palīga amatu, krieviem atkāpjoties,

aizgāja tiem līdz un savu militāro karjēru uzsāka 201. (43. gvardes) latviešu

divīzijā, ieņemdams vēlāk augstāku stāvokli, ieskaitot divīzijas un korpusa štāba

priekšnieka amatu. Tas, saprotams, lieliski atestē Latvijas karaskolā sagatavotos

virsniekus. 1948. gadā I. Čaša beidza Frunzes kara akadēmiju, laikā no 1956. līdz

1959. gadam komandēja kādu gvardes divīziju un pēc tam darbojās kā Latvijas

PSR kara komisārs Rīgā.
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Visas latviešu nacionālās vienības pēc kara izbeigšanās pama-

zām likvidēja, tāpat kā citas nacionālās vienības sarkanarmijā. Tās

bija nepieciešamas vienīgi kara laikā, propagandas vajadzībām. Rīgā

gan toreiz baumoja, ka latviešu vienības likvidējot tāpēc, ka latviešu

sarkanie strēlnieki valkājot īsākus kreklus, spožākus zābakus un

dziedot patriotiskas latviešu dziesmas. Daļēji tā bija patiesība, jo
toreiz latviešu vienībās Rīgā dienestu izpildīja arī laba daļa jauno

latviešu.

4. Stāvoklis pēc Otrā pasaules kara

Baltijas kara apgabals

Baltijas atsevišķais kara apgabals nodibināts 1940.gada augustā

— pēc Baltijas territorijas iekļaušanas Padomju savienībā. Otrā

pasaules kara sākumā no Baltijas kara apgabala vienībām izveidojās

ziemeļrietumu fronte, kurā ietilpa 8., 11. un 27. armija. Ziemeļ-

rietumu frontes karaspēkam atkāpjoties no Baltijas telpas, štābs

pārcēlās uz Novgorodu, kur kara apgabalu izformēja.

Otrreiz Baltijas kara apgabalu izveidoja pēc Otrā pasaules

kara. Apgabalā apvienoja Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Karaļauču

(Kēnigsbergas, tagad Kaļiņingradas) apgabalā novietoto karaspēka

daļu, vienibu, karaskolu un militāro iestāžu karavīrus. Baltijas kara

apgabalu izveidoja 1945. gadā, un tā pavēlnieki ir bijuši: 1945—1954.

gadā armijas ģenerālis (tagad maršals) I. Bagramjans, 1954—1958.g.

armijas ģenerālis A.Gorbatovs, 1958—1959.g. armijas ģenerālis

P.Batovs, 1959—1963. g. ģenerālpulkvedis J. Gusakovskis un kopš

1963. gada armijas ģenerālis G. Hetagurovs. Bez tīri militāriempie-

nākumiem Baltijas kara apgabala karavīri daudz darba veic baltiešu

politiskā audzināšanā un ar dažādiem pasākumiem (koriem, teātriem,

orķestriem v. c.) palīdz okupētajās zemēs ieviest krievu kultūru.

Populārākie no minētajiem pavēlniekiem ir I. Bagramjans un

G. Hetagurovs. Armijas ģenerālis P.Batovs savu amatu zaudēja 1959.

gadā nacionālkomūnisma apspiešanas laikā (t. s., berklaviādes likvi-

dēšanā). Bagramjans (aizsardzības ministra vietnieks Maskavā) vēl

tagad bieži ciemojas Latvijā, no 1946. līdz 1966. gadam bija tās

„darba ļaužu" ievēlēts deputāts PSRS augstākajā padomē un «pārstāv"

latviešu tautu arī citos atbildīgos institūtos. Armijas ģenerālis Heta-

gurovs ir izcils raķešu karaspēka speciālists. Baltijas kara apgabala

priekšnieki ir arī atbildīgos amatos Latvijas komūnistiskajā partijā,
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jo tiek arvienu «ievēlēti" par partijas CX biroja locekļiem un līdz ar

to ir pilnā mērā atbildīgi par Maskavas pavēļu iedzīvināšanu Latvijā.

Bruņotie spēki un ierīces Latvijā

Baltijas kara apgabalā novietots pāri par 200.000 robežsargu,

drošibas vienību un cita veida (kājnieku, artilērijas, aviācijas) kara-

vīru. Sis daudzums liecina, ka mobilizācijas gadījumā Baltijas telpa

var atkal dot trīs armijas. No kopējā karavīru skaita apmēram simt

tūkstoši ir novietoti Latvijā.

Apgabala pavēlnieku štābi atrodas Rīgā (PRIBAVO — Pribaltij-

skij vojennij okrug) un Daugavpili (apgabala aviācijas štābs). Bez tam

Rīgā atrodas Baltijas karaflotes štāba vienības.Sarkanarmijas korpusa

štābi atrodas Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī.

Karaflotes bāzes atrodas Liepājā un Rīgā. Abās vietās ir arī

nepieciešamās kuģu remontdarbnīcas. Karaflotes vajadzībām var

izmantot arī Ventspils ostu. Pēdējās muliņi un citas ierīces, kas

pašreiz kalpo naftas eksportam, ir piemērotas arī karakuģu vajadzī-

bām. Ventspils ir pašlaik lielākā Baltijas jūras naftas eksporta osta,

tajā ik mēnesi piestāj ap divi simti naftas kuģu. 5

Latvijā militārām vajadzībām iekārtoti 72 lidlauki. Lielākie ir:

Rīgā Rumbula, ko izmanto arī tūristu vajadzībām, Daugavpilī, Kri-

mūnās, Ventspilī un pie Liepājas. Kolkas pussalā un pie Paplakas ir

izbūvēti apakšzemes lidlauki — iznīcinātāju vajadzībām, kas sedz

Baltijas jūras pieejas no Liepājas līdz Rīgas jūraslīcim.

Latvijas jūras krasti pārklāti ar novērošanas posteņu tīklu.

Gandrīz visa jūrmala naktīs apgaismota ar prožektoriem. Tāpat vai

visas jūrmalas plūdmales vakaros noecē,lai rītos varētu vērot pēdas,

ja kāds mēģinātu ienākt no jūras puses vai izkļūt pa jūrasceļu.

Raķešu bāzes atrodas pie Mazsalacas, Carnikavas, Kalnciema,

Miķeļbākas un Grīņu purvā, bet speciālas militāras ierīces — pie

Ropažiem un Lejasciema. Raķešu izšaušanas ierīces atrodas arī pie

Vargales un Palangas. 6 Visu Baltijas jūras piekrasti klāj radara

ierīču tīkls.

Baltijas kara apgabala karavīri iekļauti ari visos militāros

pasākumos, kādus veic Padomju savienības bruņotie spēki. 1968.gada

augustā viss Baltijas kara apgabals piedalījās Čechoslovakijas okupā-

cijā (bija arī krituši latviešu karavīri, jo pēc tam bija bēres Rīgā,

Tukumā un Cēsīs). Lielākā Baltijas kara apgabala aktivitāte bija,
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piedaloties lielajos 1970. gada pavasara manevros Baltkrievijā, t. s.,

„Dvina" (Daugavas) ietvaros. Šais manevros padomju bruņotie spēki

pirmo reizi izmēģināja raķešu un tanku karaspēka masu pārsviešanu

ar gaisaspēku palīdzību. 7

Baltijas kara apgabala pavēlniecībai ir laba slava Padomju
savienības aizsardzības ministrijā, un tas ir viens no apgabaliem,

kurus atļauj apmeklēt ārzemju militārām misijām, demonstrējot tām

padomju karavīru mākas. Piemēram, šāds ārzemju apciemojums

notika 1970.gada augustā, Rīgā viesojoties Francijas militārajai dele-

gācijai, kuru vadīja Francijas bruņoto spēku štāba priekšnieks,

aviācijas ģenerālis Mišels Furke. 8

Latviešu karavīru dienesta vietas un dienesta apstākļi

Kaut gan Latvijā atrodas visu ieroču šķiru padomju karaspēka

vienības, tomēr obligāto karadienestu latviešu jaunieši ir spiesti

pavadīt ārpus savas tēvuzemes robežām. Piemēram, 1970. gada pava-

sara jaunkareivju iesaukums gandrīz viss tika nosūtīts dienestā uz

Sibiriju, sevišķi Ķīnas pierobežā. Ļoti maza daļa, lielāko tiesu izcilie

latviešu komjaunieši, paliek dienesta vietās Baltijas valstis vai arī

ievērojamākās karaspēka daļās. Par tādām uzskata arī Ļeņingradā

un Maskavā novietotās. Sevišķs gods komjauniešiem ir atrasties

pirmajā postenī, kā dēvē godasardzes pie Ļeņina mauzoleja kremlī. 9

So jauniešu izmantošanakremlim vairāk vajadzīga propagandas nolū-

kos. Vairāki latvieši Padomju savienības bruņotajos spēkos kalpo

arī virsnieku dienesta pakāpēs.
Karadienests ir jāizpilda visiem padomju pilsoņiem. lesaukša-

nas vecums — 18 gadi. Dienesta ilgums ir divi līdz seši gadi atkarā

no ieroču šķiras (divi gadi kājniekos, seši — speciālās karaspēka

daļās). Dienesta laikā karavīriem arī maksā algu 30—90 rubļu mēnesī

atkarā no ieroču šķiras. Karadienests, sevišķi sākuma mēnešos, ir

ļoti grūts. Notiek pat dezertēšana, pašnāvības gadījumi, bieži vien

neiztur arī apmācāmo nervi. Disciplīna ir ļoti stingra, piemēram,

ja kāds nokavē atgriezties no atvaļinājuma par divām stundām, viņu
izsludina par dezertieri. Darba diena ir no pulkst. 6 rītā līdz 11 naktī.

Tās iedalījums ir šāds: no rītiem — pusstundu vingrošana, pusstundu
sevis apkopšana, pusstundu brokastis, pusstundu politiskās mācības

un pēc tam vispārējās mācības līdz pulkst. 13. Pulkst. 14 pusdienas,

pēc tam mācības līdz 16. Seko pusotras stundas pārtraukums, pēc tā
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mācības līdz pulkst. 21, tad vakariņas (pulkst. 21.30) un atkal nodar-

bības līdz pulkst. 23 vakarā. Šāda programma ir visu dienesta laiku.

Visgrūtāk klājas tiem, kas neprot krievu valodu, kuriem nav laba

veselībaun kam dienesta vieta ir svešos klimatiskos apstākļos.Uzturs
ir pietiekams, kaut vienmuļš un bieži vien neierasts.

lepriekšēja sagatavošana karadienestam

lepriekšējai militārai sagatavošanai Padomju savienībā un arī

Latvijā pievērsta liela uzmanība. Sevišķs militārais kurss pastāv

visās vidējās un augstākās mācību iestādēs, arī daudzās sporta un

militārās sagatavošanas palīgorganizācijās (OSOAVIACHIM) un citās.

Ļoti liela loma iepriekšējā sagatavošanā ir komjaunatnes organizā-

cijai. Tajā nodarbības vadaBaltijas kara apgabala karavīri — virsnieki

un instruktori. Pie Baltijas kara apgabala darbojas arī spēcīga kom-

jaunatnes organizācija. Lielu vērību pievērš ne vien politiskai,bet

arī fiziskai komjaunatnes audzināšanai un militārai sagatavošanai.

«Katram komjaunietim, katram jaunam cilvēkam jāprot rīkoties ar

ieroci, vadīt automašīnu, pilnīgi jāapgūst viena militāra speciali-

tāte". 11

5. Noslēgums

Latviešu tauta un tās jaunekļi ir pilnīgi iekļauti Maskavas mili-

tārās mašinērijas varā. Latvija arvienu vēl izskatās kā bīstama

okupēta zeme: uz katra soļa redz militāras uniformas. Pašreiz Lat-

vijā bruņoto spēku formastērpi uz ielāmun sabiedrībā redzami seš-

reiz vairāk nekā tas bija neatkarības laikos. Daudzās nocietinātās

joslas un civilai satiksmei noliegtie rajoni visu Latviju ir pārvērtuši

par militāru nometni. Viss tas ietekmē arī apspiestās tautas garu un

varbūtējas pretestības izpausmes. Okupētā Latvija padomju aizsar-

dzības un militāros plānos ieņem redzamu vietu. Un latviešu tauta ir

spiesta visam tam dzīvot līdz.

1
A.Grečko, „Na straže mira i socializma". KOMMUNIST 3 (1970).

2
Osvalds Freivalds un Oskars Caunltis (red.), LATVIEŠU KARAVĪRS

OTRA PASAULES KARA LAIKĀ (1970).

3
LATVIJAS PSR MAZĀ ENCIKLOPĒDIJA I—III (Rīgā 1967-1970); Latviešu

leģiona archīvs MinsterS.
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4
LITERATŪRA UN MĀKSLA 1970.g. 14. februāri un PADOMJU JAUNATNE

1970. g. 6. septembri; LPSR MAZĀ ENCIKLOPĒDIJA I, 216. lpp.

5
PADOMJU JAUNATNE 1970. g. 20. oktābrī.

6
A SURVEYOF RECENT DEVELOPMENTS IN NINE CAPTIVE COUNTRIES

1-17 (1956-1965); RADIO FREE EUROPE RESEARCH (1967—1969); HANDBOOK

OF THE SOVIET ARMY (US Department of Army 1958).

7
DVarchlvs; CĪŅA 1970. g. 10. martā.

8

SOVETSKAJA LATVIJA 1970. g. 25. augustā.

9

Ibid., 1970. g. 22. februāri.

10 CĪŅA 1970. g. 19. februāri.

11

PADOMJU JAUNATNE 1970. g. 21. februārī.
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LATVIJAS UN PADOMJU KRIEVIJAS MIERLĪGUMA

NEMAINĪGĀ nozīme

Ādolfs Šilde

1920. gada 11. augustā Rīgā parakstītais un Latvijas satversmes

sapulcē 2. septembrī ratificētais Latvijas mierlīgums ar Krieviju 1 ir

sevišķi nozīmīgs starptautiski tiesisks dokuments, kas ietver divi

svarīgus abu līgumslēdzēju gribas izpaudumus un formāli juridisku

vienošanos. Līgumam ir divi komponenti: 1) abpusīgā vēlēšanās par

miera nolīgšanu, 2) savstarpēji atzīta kārtības principa atzīšana, kas

izpaužas pašnoteikšanās tiesību lietošanā. Ja tautu pašnoteikšanās

principam visnotaļ vēl nav universāli vienveidīga jēdziena, tad šai

līgumā
„

tautu tiesībām uz brīvu pašnoteikšanos" piešķirtas vispilnī-

gākās iespējas, proti, secesija jeb pilnīga atdalīšanās no tās valsts,

pie kuras jaundibinātā valsts līdz šim piederējusi. Te ir runa par

Latvijas un Krievijas mierlīguma 2. pantu, kurā Krievija bez ierunām

atzīst Latvijas valsts neatkarību. Tautu pašnoteikšanās tiesības šai

līgumā neaprobežojas ar deklarātīvu izpausmi, bet ir atradušas

juridisku formulējumu, kas, mierlīgumu ratificējot,ieguva vispilnīgāko

perfekciju. Tādēļ te nevar būt runas arī par kādu īpatu pašnoteikšanās

tiesību izpratni un modifikāciju, kādu pazīst padomju tiesību doktrīna

un padomju ideoloģija. 2 Jautājumā par pašnoteikšanās tiesībām un

secesiju Latvijas un Krievijas mierlīgumā ir starptautiski tiesiskas

normas.

Skaidri un nepārprotami to pasaka mierlīguma 2. pants: „ Izejot

noKrievijas sociālistiskās federātīvās padomju republikas pasludinā-

tāmvisu tautu tiesībām uz brīvu pašnoteikšanos, neizņemot pat pilnīgu

atdalīšanos no valsts, kuras sastāvā viņas ietilpst, un ievērojot

Latvijas tautas noteikti izsacīto gribu uz patstāvīgu valsts dzīvi,

Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un

suverēnitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām

suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas

tautu un zemi, kā uz bijušās valststiesiskās iekārtas, tā arī uz starp-

tautisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz

nākošiem laikiem.No agrākās piederības pie Krievijas Latvijas tautai

un zemei neizceļas nekādas saistības attiecībā uz Krieviju.
"
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Vēsturisks atskats

Pēc Latvijas valsts pasludināšanas, 1918.gada decembra sākumā

pie Latvijas ziemeļaustrumu robežām sāka pulcēties sarkanarmijā.
Tā pārgāja uzbrukumā trijos virzienos: 1) Pliskava—Valka—Valmiera

—Rīga, 2) Polocka—Daugavpils un 3) Veļikije Luki—Zilupe—Pļaviņas—

Rīga. Uzbrukumu Latvijai iesāka bez kara pieteikuma. Latvijas nacio-

nālā armija tai brīdī bija tikai dibināšanas sākumā, un tai trūka

ieroču. Vācu vienības atkāpās pēc paredzētā plāna, jo vācu okupācijas

spēku atvilkšanu no Latvijas territorijas prasīja sabiedrotie saskaņā

ar pamiera noteikumiem. 1919. g. 3.janvārī sarkanarmijai, nesastopot

nekādu manāmu pretestību, izdevās ieņemt Rīgu. Tā lauzās uz priekšu

arī pārējā zemes daļā, kamēr pie Ventas izveidojās stingrāka fronte.

Tikai tad Latvijas pagaidu valdībai izdevās izveidot lielākus brīvības

cīnītāju kontingentus un kopā ar baltvācu zemesaizsardzības vienībām

padzīt iebrucējus. Kad pēdējie vēl arvien turēja savās rokās vienu

Latgales stūri, sākās pamiera sarunas. Maskava uzskatīja Latviju

par vienu no tām 14 rietumvalstīm, kas pieder pie militārās pret-

padomju koalicijas. 3 Atrazdamās riskantā militārā stāvoklī, Maskava

no savas puses ievadīja pamiera sarunas. Vispirms padomju valdība

griezās pie Igaunijas un pēc tam pie Latvijas valdības. Krievijas

padomju federālās sociālistiskās republikas ārlietu tautas komisārs

G.Cičerins 1919.g. 11. septembrī telegrafēja ārlietu ministramZ.Mei-

erovicam, ka «Krievijas padomju valdība aicina sākt sarunas par

kara darbības izbeigšanu un noteikumu izstrādāšanu, uz kuriem pa-

matotos miermīlīgas attiecības starp abām pusēm". 4 Latvijas tautas

padome, kas toreiz bija suverēnās varas nesēja, tā paša gada 9. ok-

tēbrī pieņēma šādu lēmumu:

„
Noklausījusies ārlietu ministra ziņojumu, Tautas Padome

atzīst: ka attiecībā uz Padomju Krievijas miera piedāvājumu tūliņ

jāuzsāk pamiera sarunas kopēji ar citām Baltijas valstīm, lai jo drīzi

panāktu mieru ar Padomju Krieviju un nodrošinātu apvienotā suverēnā

Latvijā demokrātisku iekārtu, atbrīvojot visus spēkus cīņai pret

vācu-krievu reakcijas uzbrukumu". 5

Tai bridi Bermonts bija uzsācis savu uzbrukumu Latvijai. Ne-

atkarīgi no šīs otras frontes Latvijai, kas Pirmā pasaules kara laikā

vispār bija smagi cietusi un noasiņojusi, rūpēja tikai miers un valsts

neatkarības nodrošināšana visā tās territorijā. Stāvoklis tomēr bija
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tāds, ka Latgale vēl nebija atbrīvota, un Stučkas valdība, kas pre-

tendēja uz varu, turējās vēl dažos pierobežas novados. No komūnistu

puses apgalvots, 6 ka sabiedrotie, kas tai laikā vēl atbalstīja Kolčaku,

Deņikinu, Vrangelu un Judeņiču, bijuši ieinteresēti Latviju atturēt no

miera līgšanas ar padomju Krieviju. Arī Polija, kurai bija jāatvaira

sarkanarmijas uzmākšanās, esot saskaņojusi savas kara operācijas

ar Latviju, jo abām valstīm rūpēja Daugavpils atbrīvošana — Latvijai

territoriāli, bet Polijai stratēģiski. 7 Padomju autori tādēļ secina, ka

Latvijas pagaidu valdībai rūpējusi tikai sadarbošanās ar
„
rietumu

interventiem", kamēr Padomju Krievija bijusi ar mieruatstāt Latgali

labprātīgi.B Ka uz tik labprātīgu Latgales atstāšanu tomēr nebija ko

cerēt, to ārlietu ministrs Z. Meierovics noskaidroja savā 1920. gada

2. septembra runā Tautas padomē. Valdības delegāti to bija konstatē-

juši sarunās ar Krievijas pārstāvjiem. Lielinieki esot paskaidrojuši,

ka viņiem neesot iespējams pavēlēt saviem karapulkiem, no kuriem

daļa esot latviešu komūnistu, atstāt Latgali labprātīgi. Bez cīņām

nebija iespējams Latgali atbrīvot. Sai sakarā Z. Meierovics uzsvēra,

ka «uzsākot miera sarunas pirms Latgales pievienošanas, mums

nebija nekādas garantijas par to,ka Latgale patiešām tiks atbrīvota". 9

Nolīga tikai pamieru.

Ja pamiera līgumu ar Krieviju Latvijas valdiba turēja slepenībā,

tad tas notika tādēļ, ka tā nevēlējās pasliktināt savas attieksmes ar

poļiem. Piļsudskis ar prāviem poļu militāriem spēkiem patiešām

efektīvi atbalstīja Daugavpils un dažu citu novadu atbrivošanu. Lat-

vijas valdībai, uzsākot miera sarunas, rūpēja saskaņota rīcība ar

abām pārējām Baltijas valstīm, kā arī ar Poliju un Somiju. Meiero-

vica ārpolitiskais kurss arvienu nosvērās par ciešu Baltijas valstu

sadarbību un šīs bāzes iespējamu paplašināšanu. Notikumu attīstība

gan jau tad gāja citu ceļu, jo Igaunija jau 1919.g. 31. decembrī nolīga

pamieru un 1920.g. 2. februārī mieru. Redzēdami, ka Latvijai vēl

gaidāmi smagi sarežģījumi Latgales dēļ, igauņi negribēja gaidīt. Arī

Lietuva pasteidzās nolīgt mieru ar Krieviju jau 1920. g. 12. jūlijā.

Visus šos mierlīgumus gan steidzināja Krievija, jo tai vēl arvien bija

jācīnās ne vien ar ārvalstu «interventiem", bet jāizcīna smagspilsoņu

karš. Pretestība padomju varai visā Krievijā bija liela.

Zīmīgi, ka padomju diplomātija prata jau toreiz iedzīt ķīli

Baltijas valstu kopējā ārpolitiskā kursā. Arī ar Poliju un Somiju
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mierlīguma slēgšanas laikā izdevās saskaņoties tikai daļēji. Latvija

ārlietu ministraMeierovica vadībā gan vismazāk steidzās ar separātu

rīcību, bet arī tā sāka justies vientuļa pēc tam, kad Igaunija un

Lietuva izvairījās atzīt Latgales piederību pie Latvijas par vienu no

Baltijas valstu kollektīvajām prasībām.
10

Dažādu politisku un militāru apsvērumu dēļ Latvijas valdība

novilcināja miera līgumu. Latvijai rūpēja vispārējs, ne tikai parti-

kulārs miers. Meierovics to ietvēra šādos vārdos: „Tikai tāds miers,

kurš nodibinājās starp visām kaimiņu valstīm un austrumiem, ir tas,

ko mēs saucam par drošu un pastāvošu mieru". 11 Daudz vai maz,ar

šādu nostāju Latvija toreiz palīdzēja Somijai un Polijai.
Līdztekus tam tomēr risinājās pamiera sarunas, kuru ievadī-

jums bija 1919. g. 8. decembrī Tartfl, Latvijas pārstāvjiem tiekoties

ar padomju valdības delegācijas vadītāju L. Krasinu. 12 Pēc tam Lat-

vijas sarkanā krusta delegācija valdības pilnvarojumā izbrauca uz

Krieviju. 1920. g. 11. janvārī Maskavā starp padomju valdības un

Latvijas pārstāvjiem sākās sarunas par pamiera nolīgšanu. 13 pa-

miera līgumu parakstīja 1920. g. 30. janvārī, un tas paredzēja, ka

karadarbība starp abām valstīm tiek pārtraukta 1920. g. 1. februārī,

pulkst. 12 dienā. Tā paša gada 26.martā Meierovics paziņoja padomju
valdībai, ka Latvijas valdība akceptē miera sarunu uzsākšanu. Jau

dienu vēlāk Cičerins savā atbildes telegrammā ieteica sākt miera

sarunas s.aprīlī Maskavā. Miera konference sākās Maskavā 16.aprīlī.

1920. g. 12. jūnijā abas puses vienojās par bēgļu repatriāciju. 1920. g.

11.augustā Rīgā,kur kopš jūlija vidus bija pārcelta miera konference,

parakstīja mierlīgumu starp Latviju un Padomju Krieviju.l4

Šis mierlīgums atbilda visām starptautisko tiesību prasībām

to klasiskajā veidā, proti, miera sarunas kārtoja miera konference,

un tās noslēdzās ar mierlīgumu, kas paredzēja karadarbības iz-

beigšanu. 15

Mierlīgums ar Krieviju sekmēja Latvijas „dc jure" atzīšanu

no citām valstīm, 16
jo vairākas no tām Latvijas valsts starptautiski

tiesisko atzīšanu uzskatīja par atkarīgu no tā, vai Krievija akceptē

secesiju, t. i., Latvijas tautas skaidri izpausto gribu atdalīties no

Krievijas. Vispilnīgāko apliecinājumu tam deva Latvijas republikas

satversmes sapulces vēlēšanas un Latvijas parlamenta konstitūcio-

nālie akti. 17
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Latvijas satversmes sapulce ratificēja mierlīgumu 1920. gada
2. septembrī (satversmes sapulces prezidents J. Čakste un ārlietu

ministrs Z. Meierovics ratifikāciju parakstīja 25. septembrī), bet

Padomju Krievijas centrālkomiteja ratificēja līgumu 9. septembrī.

Ratifikācijas dokumentus apmainīja Maskavā 4. oktēbrī.

Mierlīguma saturs

Līgumam bija trīs daļas: 1) polītiskā, 2) militārā un 3) saim-

nieciskā jeb kara seku likvidēšanas daļa. 18

Līguma ievadījumā teikts, ka miera sarunas ievadītas, lai

nolīgtu «paliekošu, cienīgu un taisnīgu mieru un galīgi izšķirtu visus

jautājumus, kuri ceļas no Latvijas agrākās piederības pie Krievijas".
Šo deklarātīvo daļu eksakti papildināja un formulēja mierlīguma 2.

pants (tekstu sk. šī raksta sākumā). 3.pants, kam pielikumā bija

karte,nosprauda galīgo Latvijas robežu ar Krieviju. 4.pants aizliedza

uzturēties vienas vai otras līdzējas puses territorijā jebkādam kara-

spēkam, izņemot valdības vai tādu draudzīgu valstu karaspēku, ar

kurām viena no līdzējām pusēm noslēgusi kara konvenciju, bet kuras

neatrodas faktiskā karastāvoklī ar otru līdzēju pusi. Tāpat šis pants

abām pusēm aizliedza savā territorijā līgt un mobilizēt personālo

sastāvu tādu valstu, organizāciju un grupu armijām, kuru nolūks ir

bruņota cīņa ar otru līdzēju pusi. Šai pašā pantā vēl sīkāk bija preci-
zēta apņemšanās nepieļaut svešu varu rīkošanos vienas līguma līdzē-

jas puses territorijā,kas būtu vērsta pret otru no tām. 7. pants noteica,

ka abu līdzēju valstu karagūstekņi visdrīzākā laikā nosūtāmi atpakaļ
uz dzimteni.

Ņemot vērā, ka Krievijā atradās simtiem tūkstošu Latvijas

bēgļu, kas Pirmā pasaules kara laikā bija aizklīduši uz turieni un

padomju režīma bargo noteikumu dēļ nebija varējuši laikus atgriez-

ties, svarīgs bija 8. pants. Tos, kas līdz 1914. g. 1. augustam bija

dzīvojuši Latvijā, atzina par Latvijas pilsoņiem. l9

8. un 9. pants paredzēja vēl optācijas tiesības. Ar optācijas

tiesībām jāsaprot kādā starptautiski tiesiskā aktā paredzētu indivi-

duālu iespēju izšķirties par kādas noteiktas pavalstniecības pieņem-
šanu.2o Tāds akts bija šis mierlīgums.

10—18.pants rēgulēja lielāko tiesu saimnieciskus jautājumus,

īpatu vietu gan ieņēma 11.pants, kas paredzēja, ka Krievijas valdība

par saviem līdzekļiem atved atpakaļ uz Latviju un nodod Latvijas
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valdībai bibliotēkas, archīvus, muzejus, mākslas ražojumus, mācibas

līdzekļus, dokumentus un citas tamlīdzīgas mantas, kas izvestas no

Latvijas robežām 1914—1917. gadā. Tomēr kā šim, tā daudziem citiem

pantiem Padomju Krievija kā līgumlīdzēja puse pievienoja klauzulas

vai uzņēmās pienākumus kondicionāli, kādēļ šādu kultūras un saim-

niecisku vērtību atgūšana kļuva problēmatiska. Tomēr izdevās atgūt
Kurzemes hercoga archīvu, kamēr Rīgas politechniskā institūta

mantas palika Krievijā.' 21
Latvijas iedzīvotājiem pienācās atgūt savus

noguldījumus Krievijas bankās, kuru apmērs sniedzās pie 80 miljo-

niem zelta rubļu. 22 Arī bāriņtiesu zelta depoziti bija aizvesti uz

Krieviju, un to neatdošana nozīmēja smagu pārestību aizgādībā eso-

šiem bērniem. Viss tas tomēr bija jāzaudē, jo padomju valdība kā

cara iestāžu mantiniece vēlējās to piesavināties. Izpostīto lauku ēku

atjaunošanai pienācās arī saņemt meža materiālu no 100.000 desetinu

meža platības, bet arī to nesaņēma, kaut gan krievu karaspēks kā

Kurzemē, tā Vidzemē Pirmā pasaules kara laikā izlaupīja un tīši

nodedzināja prāvu skaitu lauku māju. Fēlikss Cielēns, kas satversmes

sapulcē diezgan siki apskatīja mierlīguma saimniecisko daļu, atzina,

ka tā ir neizdevīga. 23 Latvija saņēma tikai 4 miljonus rubļu zeltā

izpostītās dzīves atjaunošanai, resp. kā avansu par reevakuējamām

mantām.

Mierlīguma 20. pants paredzēja, ka pēc līguma ratifikācijas no

apcietinājuma atbrīvojamas politiskos un kriminālos nodarījumos

apsūdzētas personas vai notiesātie, viņus pēc valdības pieprasījuma

izdodot tai līdzējai pusei, kuras pavalstnieki tie ir. Frīdrichu Briedi

un citus redzamus latviešu patriotus komūnisti bija paguvuši jau

nogalināt, kādēļ viņiem maz vairs bija atlicis, ko Latvijai izdot.

Viņus gan interesēja apcietināto komūnistu pagrīdnieku aizdabūšana

uz Krieviju. Lai tomēr būtu iespējams kaut ko dot pretim, viņi pat-

vaļīgi ņēma ķīlniekus un turpināja vajāt latviešus,kas nebija paguvuši

Padomju Krieviju atstāt. 24
- Citi mierlīguma panti bija vairāk tech-

niskās dabas.

Satversmes sapulcē mierlīgumu vērtēja dažādi, bet prof. Dr.

Kārlis Balodis, kas pats bija pieaicināts kā eksperts miera sarunās

ar Krieviju, apzīmēja šo mierlīgumu laikrakstā SOCIĀLDEMOKRĀTS

par «imperiālistisku". 25 Visu novirzienu latviešu politiskie pārstāvji

līgumu tomēr atzina par pieņemamu, un tiesībnieks Kārlis Pauļuks,
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kas piederēja pie zemnieku savienības, to apzīmēja Latvijai politiskā

ziņā pat par labvēlīgu. 26 Parlamentārais referents Dr.Fricis Menders,

ieteikdams satversmes sapulcei mierlīgumu pieņemt, teica zīmīgus

vārdus:
„

Līdz ar miera noslēgšanu ar Krieviju, ko var uzskatīt par

vissvarīgāko aktu līdzšinējā Latvijas ārlietu politikā, Latvijas demo-

krātija izbeidz savus ārējos karus un patiešām varēs, ja viņai būs

laba griba un izturība, pieķerties tam, ko sauc par Latvijas iekšējo
izbūves darbu. Latvijas demokrātija — domāju,ka es to varu apgalvot

visas Latvijas demokrātijas un visu Latvijas partiju vārdā — nekad

nav gribējusi karu ne ar vienu no saviem kaimiņiem. Latvijas demo-

krātijas kari pret lielajiem kaimiņiem kā uz austrumiem, tā uz rietu-

miem ir bijuši Latvijas demokrātijai uzspiesti. Latvijas demokrātija

ir vedusi vienīgi aizsardzības rakstura karus.
* 27

Ja šeit izpaudās Latvijas parlamenta lielāko frakciju viedoklis,

kas faktiski nesastapa arī nekādu opoziciju, tad der ievērot arī otras

līdzējas puses pārstāvju atzinumus un domas. Tādas 1935. g. augustā

atkārtoti izteica Padomju savienības sūtnis Brodovskis Rīgā, kad

Latvijas valdiba atzīmēja mierlīguma 15 gadu pastāvēšanas posmu.

Brodovskis uzsvēra, ka
„

šai līgumā Padomju savienība saskaņā ar

savu pasaules uzskatu un saviem nemainīgajiem politiskiem pamat-

nosacījumiem atzinusi Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suve-

rēnitāti, atsakoties brīvprātīgi un uz mūžīgiem laikiem no visām tām

suverēnitātes tiesībām, kādas Krievijai kādreiz pret Latvijas tautu un

zemi piederēja. Mūsu mierlīgums, kas tika papildināts ar 1932. gadā

noslēgto neuzbrukšanas līgumu, radīja pamatu mūsu valstu labajām

kaimiņu attiecībām, nosakot arī šo attiecību tālāko attīstību. Ar dziļu

gandarījumu varam šodien atzīmēt, ka tie lielie un diženie pamatno-

sacījumi, kurus ietvēra mūsu mierlīgums, sevi pilnā mērā attaisnojuši

un nesuši svētīgus augļus. Tie atbilda Padomju savienības un Latvijas

tautas abpusīgām interesēm. Šo pamata principu vērtība un nozīme

aug augumā sevišķi šinī laikā, kur no dažām pusēm izmanāms mēģi-

nājums nāciju un valstu attiecībās spēcīgākai pusei lietot dūru tiesī-

bas M 28
<■ i

Padomju diplomātiskā pārstāvja norāde uz1932.g. 5. februāra

neuzbrukšanas līgumu bija gluži vietā. Šis līgums ne vien no jauna

apliecināja mierlīguma paliekamo nozīmi, bet vēl īpaši pasvītroja

ciešo apņēmibu abpusīgi aizsargāt valsts suverēnitāti, politisko ne-

atkarību, territoriālo integritāti un neaizkaramību.
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Daži tiesību aspekti

Ar 1920. g. 11. augusta mierlīgumu Latvija bija ieguvusi no

Krievijas „dc jure" atzīšanu. Tā gāja roku rokā ar pašnoteikšanās

tiesību atzīšanu Baltijas valstīm. 29 Noslēdzot jaunus bilaterālus līgu-

mus ar Latviju un pārējām Baltijas valstīm, Padomju savienība allaž

atsaucās uz 1920. gada mierlīgumiem, tos šādā veidā aktuālizēdama,

ja ne pastiprinādama.

Padomju savienības politiskajā nostājā nekas nemainījās arī

pēc tam, kad parlamentāro režīmu Latvijā atmainīja autoritārais

režīms. Kaļiņins kā Padomju sociālistisko republiku savienības iz-

pildu komitejas priekšsēdis 1936. g. 26. jūlijā sirsnīgi apsveica Kārli

Ulmani, pēdējam tā paša gada 11. aprīlī uzņemoties valsts prezidenta

funkcijas un radot vienvaras sistēmu. 30 1939.g. 5. oktobrī, noslēdzot,

t. s., bažu līgumu ar Padomju savienību, pēdējā no jauna apliecināja,

ka savstarpējās palīdzības līguma pamatā likti mierlīguma un neuz-

brukšanas līguma principi, neierobežota suverēnitātes tiesību atzīšana

un neiejaukšanās otras valsts iekšējās lietās. 31 MOSCOW NEWS, laik-

raksts, ko padomju valdība iespieda angļu valodā, savā 1939.gada 9.

oktēbra numura ievadrakstā ar virsrakstu
„

Soviet-Latvian Pact Con-

solidates Peace m Eastern Europe" stāvokli izskaidroja šādi:
„

The

Soviet-Latvian Mutual Assistance Pact is a result of the development

of friendlv relations based on mutual confidence, relations m which

the Soviet Union has set an example of respect for the state independ-

ence of other countries. The Soviet Union has never availed itselv of

the advantages being a great and strong power, it has over

small countries.
" 32

Juridiski svarīga bija suverēnitātes tiesību garantija,ko ietvēra

1939.g. 5. oktēbra līgums. Un atkal notika atsaukšanās uz mierlīgumu.

Kaut arī izklausās kuriēzi, tomēr vēl pēc Baltijas valstu okupācijas

padomju valdība atsaucās uz 1920. gada mierlīgumu un tajā nostipri-

nātām pašnoteikšanās tiesībām. 33

No juridiskā viedokļa vēl svarīgi un der ievērot, ka Latvijas un

Krievijas 1920. g. 11. augusta mierlīgums neietver sevī nekādu revī-

zijas klauzulu. Daži mierlīgumi tādu klauzulu paredz. 34 Latvijas un

Krievijas mierlīgums tajā paredzētos starptautiski tiesiskos, poli-

tiskos un territoriālos jautājumus izšķīra galīgi, nekādus jautājumus

neatstājot nenoskaidrotus. Atzīdama Latvijas valsts neatkarību, pat-
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stāvlbu un suverenitāti uz mūžīgiem laikiem (mierlīguma 2. pants),

Padomju Krievija no jebkādām pretenzijām atteicās un sev nekādas

blaku tiesības nerezervēja. 1940. g. 17. jūnijā okupējot Latviju un

laužot mierlīgumu, tā izdarīja starptautiski tiesisku deliktu, kas to

no iepriekšējām saistībām neatbrīvoja. Tādēļ 1920. gada 11.augusta

mierlīgumam vēl arvien ir izšķīrēja nozīme, un tā tiesiskā eksistence

nav beigusies.
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LATVIJAS KUĢU LIKTEŅI

Kārlis Kļaviņš

1. Kuģniecības uzplaukums Latvijas patstāvības laikā

Pēc Valsts statistiskās pārvaldes datiem, Latvijas jūras tirdz-

niecības flotē 1940. gada sākumā bija 89 tvaikoņi, 2 motorkuģi, 5 buru

motorkuģi un 7 burinieki, kopskaitā 103 kuģi. To koptonnāža bija

201.063 bruto jeb 120.676 neto reģistra tonnas. 1 LATVJU ENCIKLO-

PĒDIJĀ sniegts saraksts par 91 kuģi, minot to vārdus, tonnāžu un

būves gadus.2 To starpā ir četri mazāki kuģi, liekas, jūras velkoņi
— „Kronenbergs", „

Mednis", „Mols" un «Vulkāns" — ar caurmēra

tonnāžu ap 100 bruto reģistra tonnu, par kuru likteņiem autora rīcībā

nav ziņu. Tāpat nav ziņu par trim mazākiem buru motorkuģiem un 9

buriniekiem, arī ar caurmēra tonnāžu ap 100 bruto reģistra tonnu,

kuru vārdi LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ nav pieminēti. Šai pārskatā

tāpēc būs minēti tikai 87 lielākie kuģi.

No 1914. līdz 1940. gadam Latvijas tirdzniecības kuģu kop-

tonnāža bija pieaugusi no 87.959 uz 120.676 neto reģistra tonnām,bet,

ja salīdzinām 1920. gadu, kad pēc kariem Latvijai tikpat kā nebija

savas tirdzniecības flotes, ar 1940. gadu, pieaugums (no 8916 uz

120.676 neto reģistra tonnām) bija gandrīz četrpadsmitkārtīgs. Vis-

straujāk tirdzniecības flote pieauga laikā no 1920. līdz 1931. gadam.

Pēc tam saimnieciskās krizes ietekmē vecākus kuģus gan aizstāja ar

jaunākiem, bet koptonnāža vairs daudz nemainījās.3

Jūras kuģniecības jaunuzbūve samērā īsajā un saimnieciski

grūtajā pēckara posmā jāuzskata par ievērojamu tautsaimniecisku

sasniegumu. Līdz ar kuģu tonnāžas strauju pieaugumu pieauga tautas

reālkapitāls, kas savukārt veicināja tautas ienākuma pieaugumu pa-

ātrinātā gaitā. Latvijas eksportpreču un ārzemju preču pārvadāšana

Latvijas kuģos uzskatāma par pakalpojumu eksportu un par to sa-

ņemtā atlīdzība par tautas ienākuma sastāvdaļu. Par pakalpojumu

eksportu saņemtie maksājumi savukārt iepludināja Latvijā ārzemju

valūtu, bet importpreču pārvadāšana Latvijas kuģos aizkavēja ārzemju

valūtas aizplūšanu, kas notiktu, ja tās pārvadātu ārzemju kuģos. Tā

kuģniecība veicināja arī ārējo maksājumu bilances izlīdzināšanu un

ārzemju valūtas rezervju uzkrāšanu lata stabilitātes nodrošināšanai.
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Salīdzinot Latvijas kuģu tonnāžu ar iedzīvotāju skaitu, izrādās,

ka latvieši tonnāžas ziņā bija bagātāki par dažiem kaimiņiem un vēl

dažiem citiem eiropiešiem. Ap to laiku, kad Latvijai bija 9,8 bruto

reģistra tonnas uz katriem 100 iedzīvotājiem, Polijai bija tikai 0,3,

Rumānijai 0,5, Padomju savienībai 0,8, Dienvidslāvijai 2,5, Portu-

gālei 3,5, Spānijai 3,8, Beļģijai 5,1, Vācijai 5,7, Francijai 7,0 un

Itālijai 7,6 bruto reģistra tonnas uz 100 iedzīvotājiem, 4 kas liecina

par kuģniecības lielāku tautsaimniecisku nozīmību Latvijā nekā ie-

priekš minētajās valstīs.

Jāņem vērā, ka kuģniecībai Latvijā nebija priekšrocību nodokļu

ziņā, to arī nesubsidēja, kā tas parasts dažās citās zemēs, ieskaitot

ASV. Tā tirdzniecības flotei bija ievērojama loma Latvijas valsts

saimniecības jaunuzbūvē. s

Kur palikuši šie kuģi un kas noticis ar šo Latvijas tautas reāl-

kapitālu, ir jautājumi, uz kuriem mēģināsim rast atbildi šai rakstā.

Kā avots ziņām par atsevišķu kuģu likteni izmantoti nelaiķa tālbrau-

cēja kapteiņa H. Liberta savāktie materiāli, tos salīdzinot ar LATVJU

ENCIKLOPĒDIJAS datiem, Loida kuģniecības reģistriem un citu in-

formāciju, kas bija autora rīcībā. Avotiem nesaskanot,bija jāizšķiras

par vienu vai otru ticamu variantu, neuzņemoties atbildību par tā

absolūtu pareizumu. Kā autors, tā ARCHĪVA redakcija būs pateicīga

lasītājiem par papildu informāciju un labojumiem.

2. Pārmaiņas pēc kara izcelšanās

Otrais pasaules karš pārvērta Baltijas jūru par slēgtu jūru,

kurā ieejas un izejas kontrolēja karojošo valstu karaflote. Vācija

deklarēja sabiedroto ostu blokādi, uzskatot Latvijas un citu neitrālu

valstu kuģus, kas devās uz tām, par «blokādes lauzējiem", kas prī-

zējami vai nogremdējami. Sabiedrotie savukārt bloķēja Vācijas un

vācu okupētās Norvēģijas ostas. 1940. gada aprīlī Kategatā līdz Klai-

pēdai radīja magnētisko mīnu aizsprostu, nometot tās no gaisa.

Aizsprosta malā gaidīja sabiedroto zemūdenes, bet Skagerakā angļu

admirālitāte pavēlēja neierobežoti uzbrukt ikvienam kuģim. 6 Skage-

raks un Ķīles kanālis bija vienīgie jūrasceļi, pa kuriem Latvijas kuģi

varēja izbraukt vai iebraukt Baltijas jūrā.

Blokāde neaprobežojās tikai ar karojošo valstu ostām, bet

izvērtās, t. s., «tālo distanču blokādē", aizturot un nogremdējot neit-

rālu valstu kuģus ar ienaidniekam domātu kravu pat pie Amerikas
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krastiem. Pēc kapteiņa Liberta datiem, kara sākuma posmā vācu

blokādes rezultātā ir gājuši bojā Latvijas kuģi „Everene" un „Tobago".
Kāds cits Latvijas kuģis ārpus Baltijas jūras — „Lettonia" — šai laikā

pārdots grieķiem, kas vēl nekaroja.

Vācija bija ieinteresēta, lai Latvijas kuģi neizkļūtu no Baltijas

jūras un neatbalstītu sabiedroto kara saimniecību, par ko liecina šāds

gadījums. 1939. gada 26. oktobrī kāds vācu karakuģis Baltijas jūrā

aizturēja tvaikoni
„

Konsulu P. Dannebergu", kas ar kokmateriāliem

bija ceļā uz Roterdamu Holandē, uz aizdomu pamata, ka minētos kok-

materiālus varētu novirzīt tālāk uz Angliju. Kuģi sākumā ieveda

Pillavas ostā Austrumprūsijā, kur to 2. novembrī formāli apķīlāja,

piemērojot prīžu tiesību noteikumus. Vēlāk to pārveda uz Ķīli un

beidzot uz Hamburgu. Rēdereja un kravas īpašnieki protestēja pret

apķīlāšanu un pieteica zaudējumu prasības, norādot, ka aizdomas par

kravas tālāku novirzīšanu uz Angliju ir nepamatotas. 1940. gada 15.

februārī rēdereja un kravas īpašnieki Hamburgas prīžu tiesā bija

spiesti izlīgt, atsakoties no jebkādām zaudējumu atlīdzības prasībām

pret Vācijas valsti, lai kuģi pēc 4 mēnešiem no apķīlājuma atbrīvotu.

1940. g. 26. februārī Hamburgas prīžu tiesa prīžu lietu izbeidza. Ir

iespējams, ka bijuši līdzīgi gadījumi ar citiem Latvijas kuģiem.

Pēc LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS ziņām, „1940. [gada] febrfuārl]

Rīgā notika valdības un rēdereju pārstāvju apspriede, kas pieņēma

ārlietu min[istra] V. Muntera priekšlikumu, ka visi Lfatvijjas kuģi

atsaucami un paturami Baltijas jūras ostās, lai gan sūtnis K. Zariņš

bija pretējās domās".7 Ārlietu ministra un sūtņa Anglijā līdzdalība un

atšķirīgie viedokļi liecina, ka šim lēmumam bija drīzāk ārpolitiskas

deklarācijas nekā reālizējamas iespējas nozīme. Kaut arī ar to

pasvītroja Latvijas neitrālitāti, šādai deklarācijai bija zināmā mērā

Vācijai labvēlīga pieskaņa. Pēdējā bija ieinteresēta lielākā kuģu

tonnāžā Baltijas jūrā, kuru varēja izmantot vācu preču pārvadāšanā,

un mazākā tonnāžā ārpus Baltijas jūras, kas varētu nokļūt sabiedroto

rīcībā. Sabiedrotajiem savukārt bija pretējas intereses, un tie Latvijas

kuģu došanos uz Baltijas jūru būtu drīzāk aizkavējuši nekāveicinājuši.

Praktiski atgriešanās bija iespējama vienīgi, ja abas karotājas puses

dotu Latvijas kuģiem brīvu ceļu cauri abām blokādēm, bet karojošo

pretējo interešu dēļ tas nebija sagaidāms. Tādēļ Latvijas kuģiem bija

jāpaliek, kur tie bija — vai nu Baltijas jūrā, vai ārpus tās.
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Bez diviem bojā gājušiem, vienu zaudētu un vienu pārdoto

kuģi Latvijas tirdzniecibas flote šai laikā samazinājās vēl par sešiem

kuģiem. Pēc kapteiņa Liberta datiem, rēderu Faulbaumu ģimene re-

patriējoties paņēma sev līdz uz Vāciju tvaikoņus „Iris Faulbaums",

«Jānis Faulbaums", «Paula Faulbaums", «Rolfs Faulbaums", «Sigurds
Faulbaums" un «Latvis". Tos ieskaitīja Vācijas tirdzniecības flotē,

un tie visi kara tālākā gaitā aizgāja bojā.

Tādā kārtā īsi pirms padomju okupācijas Latvijas tirdzniecības

flotē no 87 lielākiem kuģiem kara sākumā bija palikuši tikai 77 lielāki

kuģi, no kuriem 18 atradās ārpus Baltijas jūras.

3. Padomju okupācija 1940. gadā

Kad Latviju 1940.g. 17. jūnijā okupēja padomju karaspēks, tai

uzspiestā padomju vara mēģināja visu Latvijas tirdzniecības floti

sagrābt savā varā, bet attieksmē uz ārpus Baltijas jūras esošiem

kuģiem tas izdevās tikai daļēji. 1940. g. 22. jūlijā, tā sauktā,
„

tautas

saeima" pieņēma deklarāciju, ka,
„

sākot ar šo brīdi, visus lielos

tirdzniecības, rūpniecības un transporta uzņēmumus, kā arī bankas

ar viņu vērtībām Saeima pasludina par visas tautas mantu, t. i. valsts

īpašumu". 8 īstenībā 11 kuģi jau bija valsts īpašums, jo tie piederēja

Valsts kuģu pārvaldei un jūrniecības departamentam, 9 tikai tagad tā

nu bija padomju valsts. 1940. g. 26. jūlijā Latvijas kuģiem svešos

ūdeņos pavēlēja
„
izbraukt vai iebraukt no kādas ostas citā tikai ar

Latvijas valdības ziņu", aizliedzot tiem «iebraukt amerikāņu un angļu

ostās". Sai pavēlei sekoja draudi: «Kuģu kapteiņi,kuri pārkāps Latvijas

valdības pavēli Latvijas kuģiem atgriezties dzimtenē, tiks uzlūkoti kā

tautas nodevēji un tos pasludinās ārpus likuma. Kopā ar viņiem tiks

sauktas pie atbildības arī viņu ģimenes un tuvākie radinieki.
" 10

«Pa-

sludināšana ārpus likuma" nav civilizētu valstu tiesisks institūts, bet

represijas pret piederīgajiem bija tipisks Staļina terrora ierocis,

kuru nu varēja piemērot arī latviešiem. Vēlāks rīkojums noteica, ka

Latvijas kuģiem ārpus Baltijas jūras jādodas uz Murmanskas vai

Vladivostokas ostu.

Pasludināšanai par valsts īpašumu sekoja kuģu pārņemšana

Latvijas ostās, bet padomju rokās nonāca arī citās Baltijas jūras

ostās esošie kuģi. To panāca ar draudiem kuģu kapteiņiem, lai viņi
dotos uz padomju okupētām ostām,piespiežot rēderus Latvijā, kuriem
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kuģu nacionalizācijas dēļ vairs nebija rīcības spēju, tomēr dot rīko-

jumus kapteiņiem par kuģu atgriešanos vai arī parakstīt pilnvaras

padomju aģentiem ārzemēs, dažos gadījumos arī ceļot prasības ār-

zemju tiesās, lai panāktu kuģu atgriešanos. Šādai no tiesiskā viedokļa
augstākā mērā apšaubāmai rīcībai bija panākumi. Padomju neokupēto

Baltijas jūras valstu valdības visumā nemēģināja to aizkavēt. Tādā

kārtā padomju rīcībā nonāca 59 lielākie Latvijas kuģi Baltijas jūrā,
kā arī 16 mazāki kuģi, kas šai pārskatā neietilpst. Tāpat padomju
vara pārņēma iekšējo ūdeņu peldošos līdzekļus, kas jūras tirdznie-

cības flotē neietilpa.
No Latvijas kuģiem ārpus Baltijas jūras padomju pavēlei pa-

klausīja motorkuģa «Hercoga Jēkaba" kapteinis un daļa komandas.

Kaut arī Latvijas sūtniecības Arģentīnā lietvedis Dr. Pēteris Oliņš to

mēģināja aizkavēt, šis kuģis nakti slepus atstāja Kalao (Callao) ostu

Perū un aizbrauca uz Vladivostoku, kur to pārņēma krievi, nosūtot

kapteini un komandu pa dzelzceļu uz Rīgu. Padomju rokās vēlāk nonāca

arī tvaikonis «Klints", kas it kā no Lisabonas ostas Portugālē izvests

atklātā jūrā, kur to pārņēmuši krievi. n

Tā padomju rīcībā nonāca divi ārpus Baltijas jūras esošie kuģi,

kamēr pārējie 16 joprojām palika rēdereju īpašumā, un nacionalizā-

cija tos neskāra. Šo rēdereju pārstāvēšanu ārzemēs uzņēmās Latvijas

valsts diplomātiskās un konsulārās pārstāvības tais valstīs, kuras

Latvijas iekļaušanu Padomju savienībā neatzina. Tikai retos gadīju-

mos kādam no rēderiem bija izdevies nokļūt ārzemēs un pārstāvēt

savu rēdereju pašam.

Esam paraduši, tā saukto, «pasludināšanu par visas tautas

mantu, t.i., valsts īpašumu" saukt par «nacionalizāciju", un šai rakstā

ari lietots šis ikdienas valodā ieviesies termins. īstenībā par nacio-

nalizāciju uzskatāma privātu uzņēmumu pārņemšana valsts rokās

pret piemērotu atlīdzību, kamēr atsavināšana bez atlīdzības uzska-

tāma par «konfiskāciju".

4. Vācu okupācija

Drīzi pēc vācu un padomju kara izcelšanās 1941. gada 22. jūnijā

Latviju okupēja vācu karaspēks, un Latvijas ostās ieradās vācu kara-

flotes vienības. Padomju iestādēm izdevās pirms tam aizvest sev līdz

dažus Latvijas kuģus un paturēt savā rīcībā arī tos, kas kara sākumā

atradās Baltijas jūras ziemeļu daļā. Kara darbības sākumā vairāki
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Latvijas kuģi, kas atradās padomju rokās, aizgāja bojā. Tie bija

«Astra", „Bārtava", «Everita", „Gaisma", «Kalpaks", „Krimulda"

un «Vienība". Pērnavas līci nogremdēja arī tvaikoni «Everīgu", bet

vācieši to vēlāk izcēla un izremontēja Liepājā.

Kara sākums Padomju savienībai nāca kā pārsteigums. Līdz tam

notika rosīga vācu un padomju preču apmaiņa, un to pārvadāšanā

piedalījās Latvijas kuģi ar padomju karogu. Kara izcelšanās tos pār-

steidza Vācijas ostās vai atklātā jūrā. Jau pieminētais tvaikonis

«Konsuls P. Dannebergs", kuru pirms 14 mēnešiem Hamburgas prīžu

tiesa bija atbrīvojusi no apķīlājuma, bija aizvedis kravu no Ventspils

uz Stetīni, kur vācu karaflote to no jauna apķīlāja kā ienaidniekakuģi.

Tas pats notika ar citiem Latvijas kuģiem vācu ostās, kur tie atradās

vai kur tos ieveda pēc aizturēšanas atklātā jūrā. Citus Latvijas kuģus

vācu karaflote apķīlāja Latvijas ostās pēc padomju karaspēka izdzī-

šanas, bet «Everīgu" pēc tās izcelšanas Pērnavas līcī.

Tādā veidā no padomju rokām vācu rokās pārgāja šādi 27 Lat-

vijas kuģi, kurus pārdēvēja vācu vārdos un nodeva vācu rēdereju

apsaimniekošanā: «Aija", «Amata" (Cari), «Andrejs Kalniņš" (Riga),

«Ārija" (Warteland), «Auseklis" (Ortelsburg), «Ausma" (Kāthe), «Dole"

(Anke), «Everīga", «Everonika" (Irma), «Evertons" (Rotersand),

«Gauja" (Friedrich), «Gundega" (Weichselland), «Jaunjelgava", «Kaija",

«Kandava" (Dūna), «Kangars" (Michel), «Kaupo" (Westpreussen),

«Konsuls P. Dannebergs" (Braunau), «Krīvs" (Antonete), «Kuldīga"

(PreussischHolland), «Ogre" (Baiga), «Rauna" (Braunsberg), «Rīga",

«Spīdola" (Rudau), «Sports" (Magdalēna), «Velta" (Walter) un «Venta"

(Undine).

Latvijas ostās vācieši pārņēma arī „Bru", „
Dzintarkrastu",

«Lāčplēsi", «Neptunu" un citus mazākus kuģus. Tie palika Latvijā un

vācu rēdereju rīcībā nenonāca, bet vācu okupācijas beigu posmā daļa
no tiem, sevišķi velkoņi, nonāca latviešu rēdereju apsaimniekošanā.

Vācu pārņemtiem kuģiem pievienojās vēl divi Latvijas kuģi —

«Tautmīla" un «Valdona", kuri kopš 1940.gada februāra vai marta

atradās Roterdamas ostā Holandē. Ārpus padomju ietekmes sfairas

nacionalizācija uz tiem nevarēja attiekties, un tie padomju rīcībā

nenonāca, kaut arī «daži dumpīgi komandas locekļi" esot tiem uz

kādu laiku uzvilkuši padomju karogu. 12 Holandi jau agrāk bija okupējis

vācu karaspēks, un tur atradās vācu karaflote, bet mūsu kuģu formāla
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apķīlāšana uz prīžu tiesību pamata notika tikai 1941. g. 23. jūnijā,

tātad pēc vācu un padomju kara izcelšanās. «Tautmīlu" pārdēvēja par

«Baltenland" un «Valdonu" sākumā par „Memelland", vēlāk par „
Su-

detenland" bet pēc «Tautmīlas" bojā ejas tās vācu vārdā par «Balten-

land". Abus apķīlātos kuģus vācu iestādes nodeva apsaimniekošanā

vienam no koprēderiem, kas bija repatriējies uz Vāciju un kam piln-

varas bija izdevuši Latvijā palikušie koprēderi. Vēlāk apķīlājumu

atcēla un ievadīto prīžu lietu izbeidza, neuzskatot kuģus par ienaid-

nieka mantu. Tie tātad palika it kā agrāko koprēderu Īpašumā kā

Vācijas tirdzniecības flotes kuģi, bet tos abus nogremdēja padomju

zemūdenes Baltijas jūrā.
13

No vācu prīzētiem 27 Latvijas kuģiem līdz kara beigām bija

nogremdēti 16 — «Aija", «Amata", «Andrejs Kalniņš", «Ārija", «Au-

seklis", «Ausma", «Dole", «Everonika", «Gundega", «Jaunjelgava",

«Kaija", «Kandava", «Kangars", «Krīvs", «Rīga" un «Velta", bet

karu pārdzīvoja 11 — «Everīga", «Evertons", «Gauja", «Kaupo", «Kon-

suls P. Dannebergs", «Kuldīga", «Ogre", «Rauna", «Spīdola", «Sports"

un «Venta".

No repatriantu kuģiem aizgāja bojā visi 6 — «Iris Faulbaums",

«Jānis Faulbaums", «Paula Faulbaums", «Rolfs Faulbaums", «Sigurds

Faulbaums" un «Latvis". 14

No Latvijā palikušiem kuģiem karu pārdzīvoja „Bru", «Dzintar-

krasts", «Lāčplēsis" un «Neptuns". Kaut arī tie kara beigās pārbēga

uz Zviedriju un Dāniju, tos atkal izdeva Padomju savienībai.

5. Otrreizējā padomju okupācija

Vācu un padomju kara sākumā padomju iestādēm izdevās eva-

kuēt no Latvijas ostām vairākus Latvijas kuģus. Pieskaitot tos, kas

šai laikā jau atradās Baltijas jūras ziemeļu daļā, jāpieņem, ka padomju

rokās palika 21 Latvijas kuģis. Tie bija ieslēgti Somijas jūraslīcī pie

Ļeņingradas. To starpā bija «Arethusa", „Bārta", «Biruta", «Dau-

gava", „Everanna", „Everolanda" un «Turaida". Pārējie 14 varēja

būt «Atis Kronvalds" (agrākā «Abava"), «Ausma", «Banga", «Gaida",

«Hidrografs", «Ilga", «Imanta", «Krišjānis Valdemārs", «Rasma",

«Saule", «Sigulda", «Skauts", «Skrunda" un «Vizma".

Vācu reichskomisārs Rīgā kādā 1942.gada 28. aprīļa ziņojumā

savai priekšniecībai apgalvoja, ka tai laikā Ļeņingradā atradās 16

Latvijas kuģi. Tai pašā ziņojumā viņš apgalvoja, ka nogremdēts vai
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avarējis 21 Latvijas kuģis, gan nenorādot, cik no pēdējiem pirms

bojā ejas atradās padomju un cik vācu rokās. Pēc padomju avota,

karu pārdzīvoja septiņi kuģi, kas ietilpst augšējā sarakstā. 15 Šiem

septiņiem kuģiem pieskaitāms vēl „Hercogs Jēkabs", kas pārdēvēts

par „Sovetskaja Latvija", un «Klints". Tie nokļuva padomju rokās

ārpus Baltijas jūras.

Bez tam no Latvijas kuģiem, kas kara beigu posmā vēl atradās

vācu rokās, padomju varā pēc kara nonāca 9 kuģi. Trīs kuģus Padomju

savienībai izdeva Zviedrija, 4 kuģus izdeva Dānija un 2 nogremdētus

kuģus izcēla Norvēģijas ūdeņos.

Padomju intervencija Baltijas valstīs bija un vēl joprojām ir

starptautisko tiesību pārkāpums, kas sākās, laužot starptautiskos

līgumus ar sekojošu militāru okupāciju, un turpinājās ar aneksiju un

sovjetizāciju, t. i., padomju valsts, sabiedriskās un saimnieciskās

iekārtas uzspiešanu. Tās rezultātā kuģus pasludināja par «visas tau-

tas mantu, t. i., valsts īpašumu", un sākumā likās, ka šī valsts un

tauta ir Latvijas padomju republika un tās tauta. Tomēr nacionalizā-

cijai vēlāk sekoja „ federālizācija", un šie kuģi vairs nav Latvijas

padomju republikas reāikapitāla sastāvdaļa.

Kā zinām, daļu Latvijas kuģu aizveda uz Ļeņingradu un ieskaitī-

tīja, tā sauktajā, Baltijas jūras tirdzniecības flotē, kas pakļauta

Baltijas jūras kuģniecības uzņēmumam ar sēdekli Ļeņingradā. Citi

Latvijas kuģi palika Latvijas kuģniecības uzņēmuma pārziņā (sēdeklis

Rīgā).
16

Spriežot pēc Savienoto valstu tiesā celtas prasības Lietuvas

kuģa «Denny" lietā, liekas, ka sākumā šī uzņēmuma pārziņā bija

nodoti arī nedaudzie Lietuvas kuģi, un ka atsevišķs Lietuvas kuģnie-

cības uzņēmums nodibināts vēlāk. Tiesa šo prasību noraidīja, bet

mūs var interesēt sprieduma motivācija tai daļā, kurā Savienoto

valstu tiesa analizējusi prasītāja — Padomju Latvijas kuģniecības

uzņēmuma — tiesisko stāvokli. l 7šis uzņēmums esot nodibināts 1940.

gada 25. oktēbrī ar Padomju savienības tautas komisāru padomes
dekrētu. Kaut arī, pēc tā statūtiem, to skaitot par atsevišķu saimnie-

cisku vienību (separate economic organization) ar juridiskas personas

tiesībām, tas tomēr neesot neatkarīgs (an independent entitv), bet gan

tautas komisāriāta (Narkomflot) kontrolē.
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Citiem vārdiem, kā to pareizi uztvērusi Savienoto valstu tiesa

jau 1942. gadā, Latvijas kuģniecības uzņēmums ir padomju federālās

valdības uzņēmums, tā pārziņā esošie kuģi ir Padomju savienības,
bet nevis Padomju Latvijas kuģi, un to ienākumus ieskaita savienības

un nevis republikas budžetā. Grūti arī iedomāties, ka Padomju Latvi-

jas valdība būtu no Padomju savienības valdības par Latvijas kuģiem

saņēmusi kādu atlīdzību, tāpat kā to nav saņēmuši kuģu rēderi.

Salīdzinot ar citu Īpašumu nacionalizāciju, kas notika bez jeb-

kādas atlīdzības, kuģu nacionalizācijas noteikumos bija paredzēts

īpašniekiem atmaksāt 25 % no kuģu vērtības. Šāda atlīdzība nav sa-

ņemta, bet tā pieminēta vēl 1962. gadā Maskavā izdotā kāda Vilkova

grāmatāpar nacionalizāciju un starptautiskajām tiesībām. 18 Atlīdzības

maksāšanas vietā padomju vara pasteidzās vairumu rēderu deportēt,
kamēr citiem izdevās no vēlākas deportācijas izvairīties, dodoties

trimdā. Liekas, ka pašā Latvijā palicis maz tādu, kas varētu šo

atlīdzību pieprasīt, un nav zināms, ka kāds to arī būtu darījis. Tāpat

jāšaubās, vai kādam no ārzemēs dzīvojošiem rēderiem būtu izredzes

to saņemt, ceļot par to prasību padomju tiesā.

Varētu vēl jautāt, vai tie rēderi vai viņu mantinieki, kas pieņē-
muši citu valstu pavalstniecību, nevarētu reālizēt savas prasības pret

padomju valsti ar jaunās pavalstniecības valsts valdības starpniecību

un atbalstu. Tas attiecas it sevišķi uz Savienotajām valstīm, kas

deklarējušas, ka tās neatzīst Latvijā izdotos nacionalizācijas likumus

un dekrētus.l9Kā Savienotās valstis, tā arī citas valstis šāda veida

prasībām parasti piemēro starptautiskajās tiesībās pazīstamo «pra-

sītāja pavalstniecības kontinuitātes principu" un izlīgumos ar citām

valstīm par savu pavalstnieku prasību nokārtošanu pārstāv tikai tos

savus pavalstniekus, kas tādi bijuši jau īpašumu atsavināšanas laikā.

Tās parasti nepārstāv tos, kas par pavalstniekiem kļuvuši vēlāk (non-

national-in-origin group). Ir bijuši mēģinājumi šo principu grozīt

Savienoto valstu kongresā likumdošanas kārtībā, bet tam nav bijis

panākumu.2o

6. Skandināvijas valstu rīcība ar Latvijas kuģiem

Zviedrija, kam bija laimējies palikt karojošo valstu neokupētai,

bija latviešu bēgļu un karavīru ceļa mērķis visos iespējamos peldošos

līdzekļos. Tur kara beigās nokļuva Latvijas kuģi „
Dzintarkrasts",

«Lāčplēsis" un «Neptuns", kā arī lielāks skaits zvejnieku laivu, upes
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kuģīšu un velkoņu. Tos pārņēma zviedru iestādes, samaksājot pār-

vedējiem attiecīgu atlīdzību. Cik daudz šādu latviešu peldošo līdzekļu

bija un kāda bija par tiem saņemtās atlīdzības kopsumma, nav izde-

vies noskaidrot. Igauņiem šo peldošo satiksmes līdzekļu kopskaits

bijis 750, un par tiem saņemta atlīdzība apmēram 3 miljoni zviedru

kronu.21 Pēc tam Zviedrija šos peldošos līdzekļus izdeva Padomju

savienībai un internētos latviešu karavīrus vēl piedevām.

Šī raksta autoram nav izdevies noskaidrot, kāds bijis atlīdzības

maksāšanas un kuģu izdošanas tiesiskais pamats. Zināmu secinājumu

par to varētu gūt, iepazīstoties ar Zviedrijas agrāko nostāju kuģu

nacionalizācijas jautājumā, kas izpaudusies Zviedrijas tiesu spriedu-

mos. Šo spriedumu un atbilstošu starptautisko tiesību noteikumu

rūpīgu analizi atrodam latviešu jurista Zviedrijā Ilmāra Beķera

rakstā. 22 No viņa raksta pārņemta arī sekojošā informācija igauņu

kuģa „Toomas" lietā. Zviedrijas augstākā tiesa bija atzinusi, ka uz

šo kuģi nevar attiekties Igaunijā pasludinātā kuģu nacionalizācija,

kurai bijis konfiskācijas raksturs, jo kuģis atradies Zviedrijā. Nacio-

nalizācijas dekrētu spēks attiecoties tikai uz nacionalizētajās valsts

territoriju un nesniedzoties ārpus tās. Tomēr „Toomas" kapteinis

bija nodevis šo kuģi padomju tirdzniecības pārstāvja Zviedrijā rīcībā,

saņēmis padomju flagpatentu un uzvilcis kuģī padomju karogu. Kādu

laiku vēlāk kapteinis tomēr nonācis konfliktā ar padomju iestādēm,

un padomju tirdznieciskais pārstāvis Zviedrijā viņa vietā kapteiņa

amatā iecēlis kādu padomju pilsoni. Zviedru tiesa atzinusi, ka, lai

gan ar to neesot nodibinātas Padomju savienības īpašuma tiesības uz

šo kuģi, tas tomēr esot nonācis faktiskā padomju valdīšanā, bet tā kā

Padomju savienība Zviedrijā baudot immūnitātes tiesības, tad zviedru

iestādes nevarot aizkavēt šī kuģa paturēšanu padomju rokās. Sakarā

ar to atcelta kuģa apķīlāšana kāda Zviedrijas pilsoņa prasības lietā

par kuģa apgādi, un tas palicis Padomju savienības rokās.

Maksājot atlīdzību par pārbēgušiem baltiešu kuģiem un laivām

1945. gadā, Zviedrijas valdība it kā vadījusies no nacionalizācijas

neatzīšanas principa un arī no tā, ka šie peldošie līdzekļi atradās

pārbēdzēju faktiskā valdīšanā, bet, kādā veidā tie tai pašā laikā

varēja pārvērsties par «padomju mantu", kuru vajadzēja izdot Pa-

domju savienībai, būtu jālūdz noskaidrot kādu, kas šo jautājumu

gribētu vēl tālāk pētīt.
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Dānija sekoja Zviedrijas piemēram Latvijas kuģu izdošanā

Padomju savienībai. Kara beigās šeit atradās vācu pārņemtie tvaikoņi
«Gauja", „Everīga", «Konsuls P. Dannebergs" un «Rauna". Tiem

pievienojās motorkugis „Bru", kas bija atstājis Latviju ar latviešu

bēgļiem Vācijas kapitulācijas laikā. Šim pēdējam bija interesanta

vēsture kā siļķu zvejas kuģim Ziemeļjūrā. No Latvijas tam zvejā
brauca līdz muitas ierēdnis, kas pārbaudīja, ka siļķes ir paša „Bru"

nozvejotas atklātā jūrā. Tās ievedot Latvijā, nebija jāmaksā ieved-

muita, jo tās nebija importētas, bet pielīdzinātas Latvijas ūdeņos
nozvejotām.

Kā zināms, Dānija bija vācu okupēta, kādēļ kara beigās šeit

ieradās britu karaflotes, bet Bornholmas salā arī padomju flotes

vienības. Pēc Dānijas ārlietu ministrijas paskaidrojuma, britu flotes

pārstāvis Vācijas kapitulācijas laikā esot norādījis dāņu iestādēm, ka

viņš pārņemot savā aizsardzībā kuģus, kas pirms tam bijuši vācu

rīcībā. Par tiem lemšot Triju valstu tirdzniecības flotes komisija

(Tripartite merchant marinē commission) ar sēdekli Berlīnē.23 Drīz

pēc tam no Dānijas uz Angliju pārveda tvaikoni «Gauju", kas piederēja
Valsts kuģu pārvaldei, kamēr pārējie 'četri Latvijas kuģi joprojām

palika Dānijā.

Ap šo laiku Padomju savienības sūtniecība Kopenhāgenā griezu-

sies pie Dānijas ārlietu ministrijas ar pieprasījumu izdot „Bru",

„Everīgu" un «Raunu" kā Latvijas valsts tirdzniecības flotei piede-

rīgus. Dānijas ārlietu ministrija par to savukārt informējusi Anglijas

un Savienoto valstu sūtniecību, lūdzot paziņot,vai tām ir kādi iebildumi

pret minēto kuģu izdošanu Padomju savienībai. Saņemtas atbildes, ka

nekādu iebildumu neesot. Liekas, ka dāņi to mēģina iztulkot kā angļu
un amerikāņu akceptu.

Pēc amerikāņu avotiem, Savienoto valstu sūtnis savā 1945. gada

27. decembra atbildē neesot izteicis nekādu Savienoto valstu viedokli

par to, kā Dānijai būtu ar šiem kuģiem jārīkojas, bet tikai paziņojis,
ka Savienoto valstu uztverē jau pieminētā Triju valstu komisija
Berlīnē 1945. g. 6. septembrī esot vienojusies, ka šie kuģi uzskatāmi

par nevācu kuģiem, tādēļ tie atrodoties ārpus minētās komisijas

jurisdikcijas. Nav zināms Anglijas atbildes teksts, bet jāpieņem, ka

tā atbildējusi līdzīgā veidā. Jāpieņem arī, ka pēc «Gaujas" pārve-

šanas no Dānijas uz Angliju nav vairs uzturēts spēkā britu flotes
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pārstāvja norādījums kapitulācijas laikā, ka šāda veida kuģi Dānijas

ūdeņos atrodas britu flotes aizsardzībā.

lepriekš minētai sarakstei sekoja „Bru", «Everīgas" un «Rau-

nas" nodošana krieviem. Pārvietojot «Raunu" pēc nodošanas, tā esot

nogrimusi Dānijas ūdeņos pie Nīķēbingas (Nvkobing), un nav zināms,

vai tā pēc tam izcelta un aizvesta uz kādu padomju ostu. Kaut arī

„Bru" bija ieradiesDānijā tādos pašos apstākļos kā citi Latvijas kuģi

Zviedrijā, Dānija par to, nedz arī par pārējiem Latvijas kuģiem

nekādu atlīdzību nav maksājusi.

Vēlāk, 1946. g. 22. martā saņemts pieprasījums par tvaikoņa

«Konsula P. Danneberga" izdošanu. Šī kuģa izdošanas lietā Dānijas

valdība, pēc amerikāņu avotiem, neesot griezusies pie Savienoto valstu

sūtniecības, bet, balstoties uz iepriekš minētā precedenta, jau 1946.

gada 30. martā paziņojusi padomju sūtniecībai, ka dāņu iestādes kuģi

nodos, kas ari esot noticis 1946. g. 23. oktēbrī. Pēc nodošanas turpi-

nājās šī kuģa remonti Dānijā,un tas atstāja Dāniju ar krievu komandu

1948.g. 10. aprīlī. Pirms tam dāņu valdībai ar Dānijas ģenerālkon-

sulāta Hamburgā starpniecību iesniegtais pieprasījums kuģi nodot tā

īpašniekiem tika atstāts bez ievērības. Vēlāku iesniegumu, protestējot

pret šādu rīcību un rezervējot tiesības celt zaudējumu atlīdzības

prasību, Dānijas ģenerālkonsulāts atteicās tālāk virzīt, paskaidrojot,

ka šai lietā vairs nekas nav darāms.

Par Norvēģijas rīcību ar Latvijas kuģiem, pēc kapteiņa Liberta

materiāliem, ir šādas ziņas. Norvēģijas ūdeņos nogremdētais «Au-

seklis" pēc kara beigām esot izcelts, un to pārņēmusi Padomju
savienība. Vai to izcēluši norvēģi un pēc tam nodevuši krieviem, vai

krievi paši to izcēluši, vai arī izcelšana notikusi uz krievu konta, nav

zināms. Vēl zināms, ka izcelts arī Norvēģijas ūdeņos nogremdētais

tvaikonis «Rīga", kas «pārdots somiem vecos dzelžos", bet Somijā

esot izremontēts un turpina braukt ar Somijas karogu. Kas to izcēlis

un kas pārdevis, nav zināms, bet jāpieņem, ka pārdevējas bijušas

padomju iestādes, kādēļ arī šis kuģis būtu pieskaitāms pie Padomju
savienības rīcībā nonākušiem kuģiem.

Attieksmē uz Somiju bez jau minētā tvaikoņa «Rīgas" ir vēl

dažas ziņas par tvaikoni «Ilgu", kas, pēc kapteiņa Liberta atzīmēm,

«pirmā somu-krievu karā bija Ladogas ezerā. Latvieši arestēja

krievu apbruņoto sardzi, aizbrauca uz Somiju un atdevās somiem."
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Kur „Ilga" palikusi pēc tam, nav zināms, bet jādomā, ka pēc tam,

kad Latviju 1940. gadā okupēja padomju karaspēks, padomju iestādes

pārņēma arī „Ilgu".

7. Latvijas kuģi Anglijas rīcībā

Kara sākuma posmā Anglijas ostās atradās vai drīz pēc tam

nokļuva tvaikoni «Elizabete", «Katvaldis", «Miervaldis", «Rāmava"

un «Tālivaldis". Tos iesaistīja Anglijas kara saimniecībā, pārņemot
britu transporta ministrijas rīcībā uz 1939. gada noteikumu (Defense
— General Regulations 53) pamata un nododot angļu rēdereju apsaim-

niekošanā. Kuģu latviskos vārdus nomainīja angļu nosaukumi, bet kap-

teiņi un komandas parasti palika tās pašas. Par šādā veidā rekvizētu

kuģu lietošanu parasts maksāt atlīdzību to īpašniekiem pēc noteiktas

normas (bareboat rate) un, vajadzībai izbeidzoties, tos «derekvizēt",

resp. nodot īpašniekiem atpakaļ. Atdošanas gadījumā īpašnieki saņem

arī atlīdzību par bojājumiem, bet ne par parasto kuģu nolietošanos.

Tā kā īpašnieki parasti ir ārzemnieki, tad tiem atlīdzību uzkrāj, resp.

«iesaldē" līdz kara beigām.

No augstāk minētiem pieciem kuģiem karu pārdzīvoja tikai

«Elizabete", «Miervaldis" un «Rāmava", bet „Katvaldi" un «Tāli-

valdi" kara laikā nogremdēja vācu zemūdenes.

Ar karadarbības izbeigšanos neizbeidzās kuģu tonnāžas un

jūrnieku trūkums Anglijā. Tādēļ 1945. gadā izdotais likums
„

Supplies

and Services (Transitional Powers) Act" būtībā atstāja spēkā 1939.

gada aizsardzības noteikumus (Defense Regulations) attieksmē uz kuģu

rekvizēšanu. Liekas, ka šai sakarā 1945. gadā no Dānijas uz Angliju

pārveda Valsts kuģu pārvaldes tvaikoni «Gauju", pārdēvējot to par

«Empire Cunningham". 1947. gadā no britu okupācijas zēnas Vācijā uz

Angliju pārveda arī tvaikoņus «Kaupo", ~Kuldīgu", «Ogri", «Spīdolu",

«Sportu" un «Ventu", kā arī igauņu kuģus ar Vācijā sakomplektētām

latviešu un igauņu komandām. Tos formāli rekvizēja, tiem ierodoties

Anglijā, uz jau minēto noteikumu pamata.

Pēc kapteiņa Liberta datiem, «Gauja" un «Miervaldis" 1948.

gadā esot pielādēti ar nederīgu municiju un nogremdēti Atlantijas

okeānā, bet «Ogre" un «Venta" kādu laiku vēlāk pārdoti noplēšanai,

pie kam par pēdējiem saņemta atlīdzība, kā arī uzkrātā atlīdzība par

visu četru kuģu lietošanu esot «iesaldēta", līdz kamēr uz to pieteiksies

pretendenti. Ap 1952. gadu sāka atdot pārējos kuģus īpašniekiem, ko
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nobeidza pāris gadu laikā, izmaksājot īpašniekiem arī uzkrāto atlī-

dzību par kuģu lietošanu, kamēr tie atradās Anglijas rīcībā. Sai laikā

atdodamie kuģi: «Elizabete", „Kaupo", „Rāmava", „Sports" un
„

Spī-

dola", bija jau kuģojuši ilgu laiku. Izņemot „Elizabeti", kas būvēta

1917. gadā, pārējie kuģi bija būvēti jau pirms Pirmā pasaules kara,

kādēļ to atlikušais mūžs nevarēja būt ilgs. Cik zināms, tad brīvajā

pasaulē pašlaik ir tikai viena aktīva latviešu rēdereja, kas darbību

atjaunojusi ar atpakaļ no angļiem saņemtu kuģi.

8. Latvijas kuģi Amerikas savienoto valstu rīcībā

1940. gada sakumā Ziemeļamerikas kontinentā atradās Latvijas

kuģi: „Abgara", „
Ciltvaira", „Everagra", „Everalda", „Everasma",

„Everelza", „Everoja",
„
Ķegums" un

„Reģents". Pēc Latvijas oku-

pācijas padomju vara tiem pavēlēja doties uz Murmansku vai Vladi-

vostoku, piedraudot nepaklausības gadījumā sodīt kapteiņus un viņu

piederīgos. Pēc LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS ziņām, „Ciltvairas" un

„Reģenta" kapteinis jau bija nolēmuši šos kuģus ar visu kravu nodot

boļševikiem. Ar mūsu Vašingtonas sūtniecības un konsulātu enerģisku

rīcību izdevās šo nodevību novērst. Sūtnis A. Bīlmanis astoņus tvai-

koņus nodeva ASV rīcībā. Kara laikā tie ASV jūrniecības komisijas

uzdevumā veda kravu rietumudemokrātiju vajadzībām, pie kam sešus

no tiem — „Abgaru", „Ciltvairu", „Everaldu", „Everasmu", „Everel-

zu" un „Reģentu" — nogremdēja vācu zemūdenes, bet „Everagras"

kuģa aģenti slepus nomainīja Latvijas karogu pret Honduras karogu,

tā ka ar Latvijas flagu bija palicis vienīgi
„Ķegums". 1948. gadā tas

uzskrēja sēklī pie Francijas krastiem un nogrima. LATVJU ENCIK-

LOPĒDIJĀ minēts, ka nogremdēta arī „Evēroja"24

Liekas, ka pārņemšanas pamatā bija Latvijas un Savienoto

valstu konsulārais nolīgums, uz kura pamata sūtniecībai un konsulā-

tiem bija tiesiba pārstāvēt prom esošos kuģu īpašniekus. Kā zināms,

Savienotās valstis neatzina arī padomju aneksiju un kuģu nacionalizā-

ciju, bet, lai novērstu fiktīvu īpašuma tiesību pāreju it kā uz Latvijā

palikušo rēderu un padomju iestāžu starpā noslēgtu līgumu vai izdotu

pilnvaru pamata,piemēroti Savienoto valstu valdības 1940. g. 10. aprīlī

izdotie un 15.jūlijā papildinātie „iesaldēšanas rīkojumi". Tie aizkavēja

okupēto valstu pilsoņu īpašumu pāriešanu agresoru īpašumā.'-5 Vēlāk,

1941. g. 6. jūnijā Savienoto valstu kongress pieņēma likumu par dīkā

stāvošu ārzemju kuģu pārņemšanu (Idle Foreign Vessel Act), un
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Latvijas kuģu pārņemšana varēja notikt uz šī likuma pamata. Minētais

likums paredzēja vērtības samaksu, kuģi pārņemot, vai arī atpakaļ
atdošanu un samaksu par kuģa lietošanu starplaikā, kā arī vērtības

samaksu, ja kuģis būtu gājis bojā. Cik zināms, tad latviešu rēderi

šādu samaksu arī ir saņēmuši, kaut gan dažreiz pēc ilgas un sarež-

ģītas tiesāšanās procedūras.

Kā raksturīgs gadījums šai ziņā jāmin „Reģenta" lieta.26 1940.

gadā nacionalizētās rēderejas vārdā esot celta prasība Savienoto val-

stu tiesā par šī kuģa nodošanu minētainacionalizētai rēderejai, kas

esot tikusi noraidīta. Vēlāk tomēr abas puses esot vienojušās savā

starpā par kuģa apsaimniekošanu, lūgušas lietu atjaunot un par uzti-

cībniekiem (joint trustees) iecelt Kērnsu (Joseph G.Kearns) un Rechtu

(Charles Recht), bet par kuģa operējošo aģentu Janga sabiedrību

(Daniel F.Young, Inc.), kas kuģi apsaimniekotu uzticībnieku uzdevumā.

Tiesa šo abpusējo lūgumu akceptējusi. Cik var spriest, tad Kērnss

pārstāvēja prom esošo rēderu intereses, bet Rechts nacionalizētās

rēderejas, resp. padomju intereses. 1942. g. 8. augustā tiesa saņēmusi

Latvijas sūtņa un ģenerālkonsula Dr. Alfrēda Bīlmaņa vārdā iesniegtu

lūgumu, kurā norādīts, ka „Regenta" īpašnieks esot kāds Rīgā dzīvo-

jošais Latvijas pilsonis, bet tā kā „Reģents" esot ticis torpedēts, un

minētais pilsonis miris, tad pieprasīts uzticībnieku uzdevumus izbeigt

un nopelnīto vedammaksas naudu, kā arī saņemto apdrošināšanas

maksu nodot mirušā mantojuma masas aizgādnim (administrator of

estate). Šis lūgums tomēr neesot ievērots, pa daļai tādēļ, ka neesot

pilnā mērā izkliedētas šaubas par to, vai mirušais neesot ieguvis

Vācijas pavalstniecību. Sakarā ar to uzticībniekiem uzdots turpināt

uzkrāto vērtību (trust fund) pārvaldīšanu līdz tiesas turpmākam rīko-

jumam. Jādomā, ka pēc kara rēderiem vai viņu mantiniekiem ir

izdevies panākt sev labvēlīgu tiesas spriedumu, un vienā gadījumā

tas droši zināms.27 Ir norādījumi, ka sūtnim Bīlmanim ir bijis jāie-

ņem stāvoklis arī citās padomju ierosinātās tiesu lietās attieksmē uz

Latvijas kuģiem.

Agrāk pieminētā „Everagra" ar Honduras karogu (pēc kapteiņa

Liberta atzīmes) palika rēderu rīcībā, turpināja kuģot kara laikā un

pēc kara esot pārdota ķīniešiem.

Pēc kara beigām amerikāņu okupācijas zēnas ūdeņos atradās

tvaikonis
„

Evertons", ko vācieši bija pārdēvējuši par „
Rotersand"
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un kas kara laikā atradās kādas vācu rēderejas apsaimniekošanā.

Amerikāņi šo kuģi nodeva atpakaļ īpašniekiem uz 1945. g. 7. decembrī

Berlīnē Savienoto valstu, Anglijas un Padomju savienības starpā

noslēgtā Triju valstu tirdzniecības flotes nolīguma (Tripartite merch-

ant marinē agreement) pamata, iztulkojot šo nolīgumu citādi, nekā,

to parakstot, bija domājušas iztulkot padomju iestādes. Šī nolīguma

teksts nav publicēts, bet tā saturs autoram daļēji zināms pēc iepazī-

šanās ar igauņu tvaikoņa „Koidula" atpakaļ nodošanas dokumentiem.

Jāpiezīmē, ka „Koidula" (Uhlenhorst) tāpat kā
„
Evertons" (Roter-

sand) bija vācu prīzēts kuģis. Pēc kara beigām tie abi nokļuva ame-

rikāņu militārās pārvaldes jurisdikcijā.
Cik var spriest, tad minētais nolīgums paredzēja „nevācu" kuģu

nodošanu atpakaļ agrākiem īpašniekiem, pēdējiem pierādot savas

īpašuma tiesības. Nolīgumam bija pievienots nevācu kuģu saraksts,

kurā ietilpa „Koidula", „Evertons" un, jādomā, arī angļu okupācijas

zonā esošie latviešu, igauņu un citi ārzemju kuģi, vienalga, vai tie

bija vācu prīzēti, vai ne. Citiem vārdiem, sabiedrotie sakarā ar

Vācijas beznoteikumu kapitulāciju uzskatīja, ka vācu prīžu tiesu

spriedumi par kuģu pāriešanu valsts īpašumā ir anullēti, kādēļ šie

kuģi nav uzskatāmi par vācu kuģiem un atdodami īpašniekiem pēc to

pieprasījuma un, iesniedzot pierādījumus par īpašuma tiesībām.

Padomju iestādes bija griezušās pie angļu un amerikāņu militārās

pārvaldes Vācijā ar pieprasījumu nodot atpakaļ vācu pārņemtos
nacionalizētos kuģus kā piederīgus Padomju savienībai, bet abas

pārvaldes šādus pieprasījumus neievēroja.

„Koidulas" lietā Igaunijas ģenerālkonsuls Savienotajās valstīs

1947. g. 31. janvārī iesniedza ārlietu ministrijai (Department of State)

vairāku koprēderu pilnvaras un, pārstāvot prom esošos koprēderus

saskaņā ar 1925. g. 23. decembrī Igaunijas un Savienoto valstu starpā

noslēgto draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līgumu, pie-

prasīja „Koidulas" nodošanu atpakaļ. Ārlietu ministrija pieprasījumu

ievēroja un uzdeva amerikāņu militārai pārvaldei Brēmenē kuģi

nodot, kas arī notika 1948.gada 28. janvārī. Rēderejas pārstāvim,

saņemot kuģi atpakaļ, bija jāparaksta reversais, ka viņš uzņemas

visas saistības sakarā ar šo kuģi, Savienotās valstis no tām atbrīvo-

jot. Tā kā amerikāņi šo kuģi nebija lietojuši, viņiem par to nekas

nebija jāmaksā. Jautājums par kuģa lietošanas atlīdzību, kamēr tas
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bija vācu rīcībā,palika neatbildēts,bet vācu ostas nodevas, kas nebija
maksātas vairākus gadus, netika iekasētas.

Jādomā, ka tādi paši noteikumi piemēroti arī
„

Evertonam". Tā

īpašnieki turpināja rēderejas darbību Savienotajās valstīs pēc 1940.

gada padomju okupācijas, jo viņu rīcībā bija palikuši vairāki kuģi
rietumu puslodē.

9. Latvijas kuģi un Vācijas federālā republika

Uz Vācijas federālo republiku, ko turpmāk sauksim parßietum-

vāciju, ir pārgājušas agrākās Vācijas saistības, kas attiecas uz

Vācijas rietumu daļu. Latvijas kuģi atradās Rietumvācijā esošo vācu

rēdereju vai arī to, kas uz turienipārcēlās no Austrumvācijas kara

beigu posmā, apsaimniekošanā. Bez tam Rietumvācijas ostās bija
reģistrēti arī gandrīz visi vācu pārņemtie Latvijas kuģi, kādēļ,

piemērojot territoriālo principu pēc ostām, pie kurām kuģi piederīgi,

prasibas Latvijas kuģu lietās vērsās pret Rietumvāciju.

Ja Anglija bija pārņēmusi Latvijas kuģus savā lietošanā, atde-

vusi tos īpašniekiem pēc vajadzības izbeigšanās, samaksājusi par to

lietošanu un nogremdēto kuģu vērtību, tad likās, ka arī Rietumvācijā

samaksās par 31 lielākā Latvijas kuģa lietošanu un to 11 kuģu vērtību,

kas bija gājuši bojā, atrodoties Vācijas rīcībā. Kā latviešu, tā igauņu
rēderi griezās šai lietā pie Rietumvācijas iestādēm, bet saņēma

noraidīgu atbildi. Visskaidrāk tā formulēta Rietumvācijas finanču

ministrijas paskaidrojumos Igaunijas diplomātiskiem un konsulāriem

pārstāvjiem. Šie paskaidrojumi atstāstīti Slmera (I. Siimer) rakstā

Vācijā iznākošā periodiskajā izdevumā BALTISCHESRECHT. 28

1954.gada maijā Rietumvācijas finanču ministrija paziņojusi

Igaunijas ministram Kārlim Selteram, ka atlīdzības prasības par

igauņu kuģiem noraidāmas šādu iemeslu dēļ: 1) lietas par pārņemtiem

kuģiem esot izspriestas Vācijas prīžu tiesās pienācīgā procesuālā

kārtībā, un 2) kaut arī prīžu tiesas nav izlēmušas lietas par visiem

kuģiem, Rietumvācijas valdība saskaņā ar 1953. gada 23. februārī

noslēgtā Londonas nolīguma par Vācijas parādiem 5. panta 2. para-

grāfu un 8. pantu esot aizkavēta maksāt atlīdzību igauņu rēderiem.

Ministrs Selters savā atbildes rakstā Rietumvācijas finanču minist-

ram esot šādu pamatojumu katēgoriski noraidījis, tomēr finanču

ministrija savu viedokli neesot grozījusi. To pašu Igaunijas ģenerāl-

konsulam Dr. V. Randam esot 1961. un 1962. gadā apstiprinājis arī
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Rietumvācijas sūtnis Madridē. Bez tam finanču ministrijai esot

iesniegti papildu materiāli, kā ari profesora Dr. Richarda Renka

(Rānk) atzinums Londonas nolīguma lietā,29 bet ari uz to Dr. Rands

1964. gada marta sākumā esot saņēmis īsu, noraidīgu atbildi.

Citiem vārdiem,Rietumvācijas viedoklis ir,ka par tiem kuģiem,
kas pārgājuši Vācijas valsts īpašumā uz spēkā stājušos prīžu tiesu

spriedumu pamata, nekāda atlīdzība nepienākas, bet par pārējiem

kuģiem prasību kārtošana atliekama līdz galīgam kara reparāciju

nokārtojumam mierlīguma ceļā. Kaut arī Dr. Renks savā iepriekš

minētajā atzinumā pamatoti norādījis, ka Londonas nolīgums nesaista

Igaunijas valsti, nedz tās pilsoņus, jo Igaunija šī nolīguma slēgšanā
nav piedalījusies, nedz arī tam vēlāk pievienojusies, šādu Rietumvāci-

jas valdības viedokli varētu grozīt vienīgi Rietumvācijas parlaments

likumdošanas kārtībā, kas nav sagaidāms. Turpretim Igaunijas pie-

vienošanās Londonas nolīgumam, lai šāda veida prasības izkārtotu

pirms mierlīguma, nav iespējama. Kaut gan Igaunijas valstij vēl

joprojām ir tiesību spēja, tās diplomātisko pārstāvju rīcības spēja

ir ierobežota, jo nav valdības,kas varētu slēgt starptautiskus līgumus,

un parlamenta, kas tos varētu ratificēt.Kamēr šāds stāvoklis turpinās,

tikmēr nepastāv, tā sauktās, „ārējās restitūcijas" iespējas vienošanās

ceļā Igaunijas valsts un Rietumvācijas valdības starpā.Atliek vienīgi,

tā sauktā,
„ iekšējā restitūcija", atsevišķiem rēderiem kārtojot atlī-

dzības lietas tieši arvācu iestādēm, bet pēc latviešu rēderu pieredzes,
arī šai ziņā nav sagaidāmi panākumi.

Latviešu rēderu stāvoklis visumā ir tāds pats kā igauņu. Varbūt

vienīgā atšķiriba ir tā, ka tikai dažas Latvijas kuģu lietas palika

neizspriestas vācu prīžu tiesās, kamēr Igaunijas kuģu lietās tikai

par vienu kuģi esot galīgs prīžu tiesas spriedums; 12 lietās gan esot

pirmās instances spriedumi, bet tie visi esot pārsūdzēti un līdz kara

beigām palikuši neizspriesti otrā instancē, un citu kuģu lietās esot

tikai lēmumi par kuģu pārņemšanu vācu rīcībā līdz prīžu lietu iz-

spriešanai. 30

Kara sākumā Vācija pasludināja likumu par prīzēm (Prisenordnung) un

likumu par prīžu tiesām un tiesāšanās kārtību (Prisengerichtsordnung), datējot
tos ar 1939.g. 28. augustu. To saturs visumā atbilst starptautisko tiesību notei-

kumiem par jūras karu, kas veidojušies gadu simtiem ilgā procesā, sevišķi
„ jūru valdnieces" Anglijas ietekmē. Tie paredz ienaidnieka kuģu aizturēšanu
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(Anhaltung) un apķīlāšanu (Aufbringung), kas ir karaflotes funkcijas. Tam seko

prīžu tiesas lēmums par kuģu pārņemšanu prīzētājas valsts valdīšanā, kas

saistīta ar kuģu lietošanu (Vervvendung), ierakstīšanu prīzētājas valsts kuģu

reģistrā (parasti ar citu vārdu) un flagpatenta izdošanu. Šis lēmums vēl neno-

dibina prīzētājas valsts īpašuma tiesības uz kuģi, kas notiek tikai ar galīgo

prīžu tiesas spriedumu (Einziehung). Pie tam prīzētājas valsts īpašuma tiesību

nodibināšanai ir atpakaļ ejošs spēks no tā brīža, kad kuģis aizturēts, un līdz ar

to izbeidzas arī agrāko īpašnieku prasības par kuģu lietošanu starplaikā. Tur-

pretim, ja prīžu tiesa nolemtu kuģi atbrīvot, atzīstot, ka tas aizturēts, apķīlāts
un lietots pretēji prīžu tiesību noteikumiem, tā varētu kuģa īpašniekiem pie-

spriest atlīdzību par lietošanu un bojājumiem vai arī starplaikā bojā gājušu kuģu

vērtības atmaksu. Līdzīgi jārīkojas arī ar neitrālu valstu kuģiem, kas notverti,

laužot blokādi vai sniedzot ienaidniekam ar neitrālitāti nesavienojamus pakal-

pojumus.

Jāņem vērā, ka galīgie prīžu tiesu spriedumi paliek spēkā arī pēc kara.

Tiem ir starptautiski atzīta konstitūtīva nozīme prīzētājas valsts īpašuma

tiesību nodibināšanāuz prīzētiem kuģiem,un tie nav atceļami vēlākas tiesāšanās

kārtībā. Turpretim nenobeigtu prīžu lietu izspriešana var turpināties arī pēc

kara. Mēģinājumi nodibināt starptautisku prīžu tiesu, kurā varētu pārsūdzēt

nacionālo prīžu tiesu spriedumus, nav sekmējušies, kādēļ nav iespēju ar tiesā-

šanos atcelt arī tādus nacionālo prīžu tiesu spriedumus, kas būtu pretrunā ar

starptautiskām tiesībām.

Kaut arī ar galīgiem prīžu tiesu spriedumiem izbeidzas pašu rēderu

iespējas panākt sev labvēlīgu nokārtojumu, joprojām paliek iespēja šo jautājumu

kārtot valdībām. Tās var prīzētos kuģus atgūt (recapture) tālākā jūras kara

gaitā vai tā noslēgumā. Šāda atgūšana iespējama ne vien savas valsts, bet arī

sabiedroto un neitrālo valstu labā, kā tas notika arī, Vācijai kapitulējot. Starp-

tautiskās tiesības plašāk iztulkojot, varētu atzīt, ka vācu prīzēto Latvijas un

Igaunijas kuģu atdošana īpašniekiem no angļu un amerikāņu puses ir uzskatāma

par prīzēto kuģu atgūšanu neitrālu valstu, t. i., Latvijas un Igaunijas valsts labā.

Pēc kara darbības izbeigšanās attiecīgās valdības var vienoties par kuģu

atgūšanu un zaudējumu atlīdzību ar divu vai vairāku valstu starpā noslēdzamiem

līgumiem, un parasti tas notiek ar mierlīgumiem. Vēl jāpiezīmē, ka prīžu

tiesības ir formālas tiesības, kas neņem vērā zaudējumus, ko cieš miermīlīgi

kuģu īpašnieki,bet vadās vienīgi no kuģa piederības pie ienaidnieka tirdzniecības

flotes.

Vai Latvijas kuģus varēja uzskatīt par ienaidnieka kuģiem? Šis

jautājums tika ierosināts tvaikoņa «Ausmas" lietā, kurā rēderu pār-

sūdzību par Berlīnes prīžu tiesas (Prisenhof Berlin) spriedumu

izsprieda prīžu virstiesa (Oberprisenhof) 1944. g. 18. augustā. Tajā

no rēderu puses bija iesniegts starptautisko tiesību profesora Dr.
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fon Ļauna atzinums,ka Padomju savienības izdarītā Latvijas aneksija

nav ieguvusi starptautisku atzīšanu, un to nav atzinusi arī Vācija,

kādēļ joprojām pastāv Latvijas valsts. Tādēļ arī, tā sauktajai, kuģu

nacionālizācijai unpadomju karoga uzspiešanai nav tiesiskas nozīmes,

un šie kuģi joprojām uzskatāmi par neitrālas valsts kuģiem un tās

pilsoņu īpašumu, jo Latvija ar Vāciju nekaro. Papildinot Dr. Ļauna

atzinumu, vēl jāpiezīmē, ka tiem Latvijas kuģiem, kas pēc padomju

karaspēka izvākšanās bija apķīlāti Latvijas ostās, vairs nebija arī

padomju karoga, un tos jau bija pārņēmuši kuģu kapteiņi un komandas

to īpašnieku vārdā, uzvelkot tajos Latvijas karogus. Ja vācu karaflote

šos kuģus tomēr apķīlāja, tad tas notika neitrālas valsts territorijā,

ne ienaidnieka zemē vai atklātā jūrā.

Vācu prīžu virstiesa savā spriedumā nav uzskatījusi iepriekš

minēto par nozīmīgu un savu spriedumu pamatojusi uz šādiem for-

māliem apsvērumiem. Kuģa piederību pie ienaidnieka flotes pirmā

kārtā nosakot flaga (karogs), kuru tas tiesīgs lietot, pie kam neesot

svarīgi, vai apķīlāšanas brīdī tā faktiski lietota. Jautājums par kuģa

karoga lietošanu jāizšķirot pēc tās valsts likumiem, kas karoga

lietošanas tiesības tam piešķīrusi, jo ar to tā pakļauj kuģi savai

suverēnitātei (Hochheitsgewalt), uzskata par piederīgu pie savas

tirdzniecības flotes un sevi par tiesīgu to lietotkara gadījumā. Starp

kuģi un karoga piešķīrēju valsti jāpastāvot kādai saprotamai attiek-

smei, pie kam tīri faktiskas attieksmes esot šai ziņā pietiekamas, ja

vien uz to pamata karoga piešķīrējai valstij esot iespēja vai vismaz

izredzes kuģi lietot savām vajadzībām. Padomju savienība, sākot ar

1940. g. jūliju, esot Latvijā (kur atradusies osta, pie kuras kuģis

pieder) rikojusies kā valsts varas nesēja, un reizē ar Latvijas pa-

domju republikas pārvaldīšanu tai bijusi arī sava centrāla pārvalde,

kurai bijusi teikšana trijās Baltijas republikās. Tā ne tikvien esot

piešķīrusi kuģim karoga lietošanas tiesības, bet arī lietojusi pašu

kuģi, joprojām uzturot savas pretenzijas uz to. Vācu karaspēkam

okupējot Baltijas zemes, šai ziņā nekas neesot mainījies. Tā kuģa

tiesības lietot padomju karogu esot nodibinātas, un tas uz prīžu likuma

pamata kā padomju kuģis atsavināms Vācijas valsts labā („ ist zu

Gunsten des Deutschen Reiches eingezogen"). Šim galīgajam prīžu

virstiesas spriedumam sekoja pirmās instances spriedumi citu Lat-

vijas un Igaunijas kuģu lietās ar to pašu pamatojumu.
31



147

Lai novērstu to, ka spēkā stājušies prTzu tiesu spriedumi būtu

šķērslis karu pārdzīvojušo Latvijas kuģu atgūšanai, ja tie paliktu vācu

rokās, kā arī atlīdzības saņemšanai par nogremdētiem kuģiem, pēckara

Vācijā tika ierosināts no jauna lūkot cauri prīžu lietas attieksmē uz

trim latviešu kuģiem. 1939. gada likums par prīžu tiesām paredzēja,

ka prīžu lietas lūkojamas vēlreiz cauri dažu jaunu apstākļu atklāšanas

gadījumā triju gadu laikā no sprieduma spēkā stāšanās. Tā kā prīžu

lietas bija izspriestas 1944. gada rudenī, un nepārsūdzētie spriedumi

stājušies spēkā 1945. gada sākumā, tad šis termiņš noilga 1948. gada
sākumā. Minētais likums paredzēja arī, ka šādi ierosinājumi iesnie-

dzami tai prīžu tiesai, kas lietu galīgi izspriedusi, bet, ja tā vairs

nepastāvētu, tad tieslietu ministrs nosaka, kādas tiesas kompetentas

skatīt cauri šādu ierosinājumu. Šai laikā Rietumvācijai vēl nebija

federālās valdības, ne arī tieslietu ministra. Viņa funkcijas britu

okupācijas zēnā izpildīja, tā sauktā, centrālā justicpārvalde (Zentral-

Justizamt ftir die Britische Zone), kurai arī ierosinājumu iesniedza

1948. g. 15. janvārī ar lūgumu to virzīt tālāk uz atbilstošu iestādi, ja

tā neuzskatītu sevi šai lietā par kompetentu. Pārvalde apstiprināja

ierosinājuma saņemšanu, bet paskaidroja, ka tā neuzskata sevi par

atbilstošu un šai lietā nekā nevar darīt. Pārvaldei piekomandētais

britu militārpārvaldes tieslietu nodaļas (Legal Division) sakaru virs-

nieks tomēr bija ieinteresēts ievākt tuvākas ziņas par personām,

kuru vārdā ierosinājums izdarīts, kā arī, vai rēdereja vēl eksistē un

kur tagad atrodas tās sēdeklis. Tāpat viņš pieprasīja arī pārvaldes

viedokli, vai ierosinājuma ievērošanas gadījumā pirmā tiesas instan-

ce, kas spriedumu no jauna skatītu cauri, varētu būt Hamburgas apga-

baltiesa (Landgericht Hamburg) un otrā instance Hanzeātu virstiesa

Hamburgā (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg). Tieslietu

nodaļa bija arī griezusies pie transporta nodaļas kuģu nozares, lai

noskaidrotu, vai tai būtu iebildumi pret šīm tiesām. Pēc rēderu

papildu paskaidrojumu iesniegšanas šīs lietas kārtošana ieilga, bet

1948. g. 31. augustā militārpārvaldes sakaru virsnieks paziņoja cen-

trālai justicpārvaldei, ka pēc tam, kad ar triju prīzēto kuģu lietām

iepazinusies britu ārlietu ministrija Londonā, esot noskaidrots seko-

jošais.

Vienu prīzēto kuģi dāņu iestādes 1946. gadā esot nodevušas

Padomju savienībai, un prīžu lietas atjaunošana britu zonā nedošot



148

iespēju agrākiem īpašniekiem kuģi atgūt. Otrs prīzētais kuģis atro-

doties britu transporta ministrijas rīcībā, un, kamēr neesot izšķirts

jautājums par Padomju savienības pretenzijām uz šo kuģi sakarā ar

Latvijas aneksiju, britu iestādes nevēloties kuģi izdot, kaut arī lūguma

iesniedzēji pienācīgi pierādītu savas īpašuma tiesības. Trešais kuģis,

pēc britu saimnieciskā kara ministrijas ziņojuma, esot 1944. gada

oktobrī strandējis Norvēģijas ūdeņos. Ja tas būtu atrodams un izce-

ļams, tad britu viedoklis būtu tāds pats kā otrā kuģa lietā, pie kam

liekas, ka arī Norvēģijas valdībai būtu šai lietā kas sakāms. Tādos

apstākļos, vismaz pašreiz, jauns tiesas process nevarētu panākt, lai

lūguma iesniedzēji kuģus atgūst. Tādēļ neesot nozīmes uzdot kādai

tiesai britu okupācijas zēnā pārbaudīt likvidētās Berlīnes prīžu tiesas

spriedumus, un neesot nodoma šai lietā kaut ko darīt.32
Jāpiezīmē,

ka britu iestādes, apzināti vai neapzināti, nebija apsvērušas to, ka,

prīžu tiesas spriedumus no jauna skatot cauri un gadījumā atceļot,

tiesai būtu jāpiespriež rēderiem atlīdzība par visu triju kuģu lieto-

šanu un nogremdētā kuģa vērtības atmaksa. Uz šo apstākli norādīts

1949.g. 13.aprīļa iesniegumā centrālai justicpārvaldei, izsakot cerību,

ka, ja arī pašreiz britu militārpārvalde neuzskata par vēlamu prīžu

lietu atjaunot, tādai iespējai jārodas vēlāk, un lūguma iesniedzēji sev

rezervē tiesības attieksmē uz atlīdzības jautājuma vēlāku nokārto-

jumu.

Kaut arī Vācija beigās Latvijas kuģus bija zaudējusi, vai nu,

tiem nogrimstot, vai arī tādēļ, ka kuģus pārņēma uzvarētāji karā,

tās īpašuma tiesības uz šiem kuģiem bija nodibinātas ar prīžu tiesu

spriedumiem. Prīžu lietu jauna skatīšana cauri varēja panākt agrāko

spriedumu atcelšanu un zaudējumu atlīdzības piespriešanu latviešu

rēderiem. Tā kā šādai akcijai nebija panākumu, tad tika meklēti citi

ceļi atlīdzības saņemšanai.

1947. gadā amerikāņu un franču, bet 1949. gadā arī britu, mili-

tārā pārvalde izdeva savās okupācijas zonās, tā sauktos, restitūcijas

likumus par nacionālsociālisma upuriem atņemto mantu atpakaļ atdo-

šanu, ja tās vēl atrodamas. Zināmos gadījumos, ja tās būtu identifi-

cējamas, bet būtu gājušas bojā starplaikā, bija paredzēta zaudējumu

atlīdzība atdodamo mantu vietā. Likuma apjoms bija samērā šaurs

un attiecās uz personām,kam mantas atņemtas tādas rases, reliģijas,

tautības vai politiskās pārliecības dēļ, kuras nacionālsociālisti vajāja.
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Vācu okupācijas vara Latvijā prīzēja neitrālas valsts pilsoņu kuģus

un nodeva tos vācu, bet ne latviešu rēdereju apsaimniekošanā. ST

vara pasludināja padomju nacionālizētos uzņēmumus un īpašumus par

apķīlātiem kā Padomju savienības mantu un rīkojās ar tiem kā ar

vācu uzņēmumiem un īpašumiem, vilcinoties tos atdot atpakaļ. Tā

starplaikā nostiprināja vācu saimnieciskās pozicijas Latvijā arnolūku

paturēt savās rokās svarīgākās saimnieciskās nozares
— bankas,

apdrošināšanas sabiedrības, kuģniecību, rūpniecību lielākā apmērā

un tirdzniecību. Okupācijas vara neļāva latviešiem atjaunot darbību

savos uzņēmumos. Tādēļ visa šī rīcība uzskatāma par saimniecisku

vajāšanu. Minot vēl citus motīvus, kas to apstiprināja, vairāki Vācijā

dzīvojošie latviešu rēderi iesniedza restitūcijas prasību pieteikumus,

prasot zaudējumu atlīdzību par kuģiem un to lietošanu. Šīs lietas

nonāca Rietumvācijas restitūcijas iestāžu un tiesu izlemšanā saskaņā
ar Rietumvācijas parlamenta 1957.gadā pieņemto restitūcijas likumu.

Šis likums, kura saīsināts nosaukums ir
„

BundesrUckerstattungs-

gesetz", būtībā atstāja spēkā agrākos militāro pārvalžu izdotos resti-

tūcijas likumus, bet ar torestitūcijas lietu kārtošana visā Rietumvācijā

kļuva vienveidīga. Bez tam tas paredzēja arī jaunus termiņus prasību

pieteikšanai.

Viena no šādām prasību lietām nonāca augstākā restitūcijas

tiesā kā pēdējā instancē, kas zināmā mērā bija starptautiska tiesa.

Tajā bez vācu tiesnešiem bija arī amerikāņu,angļu un franču tiesneši,

jo lietas izsprieda saskaņā ar agrāko militārpārvalžu izdotiem liku-

miem. Diemžēl, arī šī tiesa aprobežojās tikai ar prīžu tiesu spriedu-

mu analizi. Tā atkārtoja jau agrāk minētos prīžu tiesu spriedumu

motīvus un izteica viedokli, ka „vienīgais, kas tiesai jāizlemj, ir,

vai kuģu atsavināšana ar Berlīnes prīžu tiesas spriedumu ir notikusi

diskriminējošā veidā, piemērojot vai iztulkojot 1939. g. 28. augusta

likumu par prīzēm. Ja tas nebūtu noticis, tad — vai šim likumam

pašam par sevi ir diskriminējošs raksturs, t. i., vai tā nolūks ir

diskriminēt vācu un nevācu personas. Turpretim tiesai nav jāapsver,

vai likums par prīzēm saskan ar vispār atzītiem starptautisko tiesību

principiem.
" 33 Tiesa tālāk konstatē, ka jautājumu par to, vai kuģi

esot bijuši tiesīgi lietot padomju karogu, prīžu tiesa esot izšķīrusi,

vadoties tikai no karoga piešķīrējas valsts, t. i., Padomju savienības

likumiem. Balstoties uz tā, prīžu tiesa pamatoti atzinusi, ka tie ir
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„ienaidnieka" kuģi. Jautājums, vai Padomju savienības izdarīto Lat-

vijas aneksiju Vācija atzinusi, esot pilnīgi nesvarīgs prīžu tiesas

procesā. Tālāk augstākā restitūcijas tiesa atzina, ka
„ jautājums, vai

šāda likuma par prīzēm interpretācija atbilst starptautisko tiesību

noteikumiem, neattiecas uz restitūcijas procesu, jo prīžu tiesas rīcībai

nav nepieciešami jābūt ar vajāšanas raksturu, ja tā ir pretrunā starp-

tautiskajām tiesībām". Šo un vēl dažu citu iemeslu dēļ nevarot būt

runas („there can be no question") par prasītāju diskrimināciju viņu
latviešu tautības dēļ, nedz arī ir pamats apgalvot, ka „pašam likumam

par prīzēm ir diskriminējošs raksturs tādēļ, ka tajā paredzēts, ka

ar vācu un nevācu tautības kuģu īpašniekiem jārīkojas atšķirīgi".

Jāpiezīmē, ka augstākā restitūcijas tiesa Berlīnē ap to pašu

laiku izsprieda Jozefīnes Veinmanes (Josephine Weinmann) prasības

lietu par 1935. gadā Latvijas sūtniecībai Berlīnē pārdotā īpašuma

restitūciju,pie kam šī tiesa atzina,ka Latvijas valsts joprojām pastāv

„dc jure", un to pārstāv sūtnis Zariņš kā ārkārtējo pilnvaru nesējs.
34

Kādā citā latviešu rēderu iesniegtās prasības lietā Ķīles apga-

baltiesas restitūcijas kamera (VViedergutmachungskammer bei dem

Landgericht Kiel), atstājot neatbildētu jautājumu par to, vai prasītāja

ir tikusi vajāta tautības dēļ, vai ne, norādīja, ka no trim kuģiem, par

kuriem prasība bija iesniegta, viens esot saņemts atpakaļ no angļiem,

otrs esot nogrimis kara darbibas rezultātā, un kā kara zaudējums tā

vērtība neesot atlīdzināma, bet trešo kuģi esot pārņēmis Apvienoto

nāciju loceklis (domāta Padomju savienība). Tā kā tādos apstākļos

prasības attieksmē uz pašiem kuģiem neesot apmierināmas, tad ne-

varot būt arī blaku prasības par to lietošanu, kamēr tie atradušies

vācu rokās. Sakarā ar to kamera uzaicināja prasītāju ņemt savu

prasību atpakaļ .paturot tiesības lietu atjaunot uz cita tiesiska pamata.

Tā norādīja arī, ka lietas atpakaļ neņemšanas gadījumā tiesai nāktos

prasību noraidīt, ņemot no prasītājas tiesāšanās izdevumus. Sekoja

prasības ņemšana atpakaļ 1961. g. 29.maijā.
35

Ir jāpieņem, ka bijušas

vēl citas restitūcijas prasības, bet nevienā no tām nav bijuši panā-

kumi.

Vēl palika daudz šaurāka apjoma likums par zaudējumu atlīdzību

nacionālsociālistiskās vajāšanas upuriem, kas bija izdots 1956. gadā

un kura saīsināts nosaukums ir
„Bundesentschādigungsgesetz". Arī

uz tā pamata iesniegti zaudējumu atlīdzības pieprasījumi, bet arī tie
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palika bez panākumiem. Kā uz raksturīgu gadījumu varētu atsaukties

uz valdibas prezidenta Hanoverā 1962. g. 24. aprīļa lēmumu, kurā tas

prasību noraidījis tādēļ, ka zaudējumiem sakarā ar kuģiem neesot

individuālas vajāšanas raksturs, kas notikusi poiītiskās pretestības,

rases, ticības vai pret nacionālsociālismu vērsta pasaules uzskata

dēļ. Attieksmē uz rasi latvieši, arī pēc nacionālsociālistu uzskatiem,

esot piederējuši pie indoeiropiešu tautām un rases ziņā tuvi vācu

tautai. Esot iespējams, ka latvieši iekšēji bijuši nacionālsociālistiskā

pasaules uzskata pretinieki, bet uz āru no atsevišķu personu puses

tas neesot izpaudies vai pat no nacionālsociālistiem pašiem konsta-

tēts, ka tā bijis. Ir gan bijuši tādi, kas pretojušies okupācijas varai

un reizē ar to arī nacionālsociālistiem, bet tas šai konkrētā gadījumā

neesot noticis. Tāpat šai gadījumā neesot pat apgalvots, ka notikusi

kāda vajāšana reliģisko uzskatu dēļ. Visumā vācu rīcības pamatā ir

bijuši politiski apsvērumi un kara diktētas vajadzības, bet ne indivi-

duāla vajāšana, kādēļ šī prasība noraidīta.36

Beidzot vēl jāmin,ka dažiem agrākiem latviešu rēderiem tomēr

ir bijuši panākumi prasībās pret Rietumvācijas valdību pēc 1952.gadā

izdotā nastu izlīdzināšanas likuma (Lastenausgleichsgesetz), ja viņi

varēja pierādīt, ka ir vācu tautības. Šis likums paredzēja zaudējumu

atlīdzību, kas radušies sakarā ar izraidīšanu (Vertreibung) no tām

Eiropas zemēm, kas iekļautas Padomju savienībā vai kurās pastāv

komūnistu iekārta. Tā kā vāciešiem no šādām zemēm arī bijis jā-

izvācas labprātīgi vai piespiedu kārtā, un viņi tur atstāja savu mantu,

tad, tā sauktās, nastu izlīdzināšanas kārtībā tiem ir tiesība saņemt

zināmu atlīdzību no Rietumvācijas valdības. Atlīdzības apmēri ir

atkarīgi no atstātās mantas vērtības, zaudētiem ienākumiem un tam-

līdzīgiem apsvērumiem. Tas attiecas pirmā kārtā uz oficiāliem

repatriantiem, bet bez tam arī uz citiem Vācijas pavalstniekiem vai

vācu tautības pilsoņiem, pie kam pietiek arī, ja tāds ir bijis viens

no laulātiem, nevis abi.

10. Noslēgums

Mēģinot sastādīt „sleguma bilanci", kurā atspoguļotos 87 lielāko

Latvijas kuģu „darbības rezultāti" 15 gadu ilgā posmā kopš Otrā

pasaules kara sākuma, tā aptuveni būtu šāda:
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Nogremdēti un avarējuši, atrodoties:

latviešu rēderu rīcībā 3

Padomju savienības rīcībā (aptuveni) 12

Vācijas rīcībā (ieskaitot repatriantu kuģus) 22

Anglijas rīcībā 4

Savienoto valstu rīcībā 7

Zaudēts Spānijas pilsoņu karā 1

Palikuši latviešu rēderu rīcībā brīvajā pasaulē vai

saņemti atpakaļ no angļiem vai amerikāņiem 11

Palikuši Padomju savienības rīcībā (aptuveni) 27

Kopā 87

Šo kuģu rēderi ir godam izpildījuši savu saimniecisko misiju,

cik tālu tas bijis viņu pašu spēkos. Ar viņu vai bez viņu ziņas viņu

kuģi ir kuģojuši pasaules jūrās ar Latvijas, Padomju savienības,

Vācijas, Anglijas, Savienoto valstu un dažu citu valstu karogu. Tos

gremdējušas gan vācu, gan padomju, gan angļu un amerikāņu zem-

ūdenes, lidmašīnas, mīnas un artilērija. Tie nogremdēti un atkal

izcelti, sabojāti un atkal izlaboti, līdz kamēr nonākuši kuģu kapsētā

jūras dibenā vai noplēšanas dokos. To „dzīvība ir bijusi ļoti sīksta",

un varbūt daži pat turpina kuģošanu vēl tagad.
37 Bet cauri vētrām un

kara uguņiem tos vadījuši latviešu jūrnieki, sekodami tās jūras aici-

nājumam, kas apskalo Latvijas zemi. Varbūt šo pārskatu lasīs tie,

kas ir „nokāpuši malā" brīvajā pasaulē, un tie, kas vēl turpina

kuģošanu ar citiemkarogiem.To nelasīs tie,kas atdusas jūras dzelmē

kopā ar saviem kuģiem vai visā pasaulē izkliedētajos kapukalniņos.
Bet ar šīm rakstu rindām lai pieminam tos visus, lasītājus un nela-

sītājus. Tos nav iespējams saskaitīt, nedz minēt, bet nav šaubu, ka

arī latviešu jūrnieki ir ierakstījuši savu lapu Latvijas vēsturē.

Šķirstot dokumentu, vēstuļu un piezīmju žūksni, kas uzkrājies
vairāk nekā 30 gadu laikā kopš šī raksta autora pirmās kuģu lietas

Latvijas tiesā un kļuvis vienmērbiezāks Vācijā, Arģentīnā, Meksikā

un Kanādā,kā arī, tampievienojot nelaiķa kapteiņa H.Liberta atstātos

materiālus, kas nākuši no Anglijas, uzpeld daudzu latviešu kuģu

kapteiņu vārdi. Kaut arī šo vārdu rinda ir nepilnīga un daudzi paliks

nepieminēti, lai tie paliek ierakstīti ARCHĪVA slejās. Alfabētiskā

kārtībā šie vārdi ir:
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Alksnis, Andersons, Andrejsons, Antons, Apse, Ašmanis, Auns,

Balodis, Bensons, Bērtiņš, Bezmērs,Bļaus,Bols,Brensons,Brūvelis,

Celle, Cughaus, Čakste, Dreimanis, Dumpis, Dundurs, Dzelve, Em-

kalns, Ers, Frišenfelds, Grīnbergs, Grīniņš, Grošs, Hartvigs, Jansons,

Jirgensons, Johansons, Kalniņš, Kirchšteins, Kiršfelds, Kjude, Kraukle,

Kristlibs, Kupčs, Kuzņecovs, Ķerpe, Ķirmuška, Leitkalns, Lejnieks,

Liberts, Liniņš, Mārtinsons, Mārtiņsons, Matisons, Mauriņš, Meinerts,

Michelsons, Millers, Miška, Morgenšterns, Nakunsts, Nicmanis, Ni-

mands, Osis, Ozoliņš, Pērkons, Plecis, Priedītis, Pūliņš, Pusuls,

Rerichs, Roze-Roziņš, Sebergs, Sinevics, Šķerbergs, Sleja, Smiltnieks,

Sole, Spore, Šmits, Šņore, Tomašunas-Salna, Treijs, Ūdriņš, Urdziņš,

Urga, Veide, Veidners, Veinbergs, Vētra-Leitiņš, Virsis, Zālītis,

Zandbergs, Zatorskis un Zembachs.

Lai šie kapteiņi it kā simboliski pārstāv visu" latviešu jūrnieku

saimi, kuru ar šo rakstu sveicinām un pieminam, lai arī kur tā

atrastos.
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K. Līduma kollekcijas attēla
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LABKLĀJAS LIKUMU SISTĒMA KANĀDĀ

Aleksandrs Kānbergs

Ja novēro debates federālā parlamentā un atsevišķu provinču

likumdevēju sapulcēs, rodas iespaids, ka valdības un opozicijas partija

ir vienotas uzskatā, ka Kanāda labklājas laukā ir palikusi atpakaļ
vairāk apgaismotām rietumpasaules zemēm. Neapšaubāmi, šīs zemes

labklājas sistēma vēl ir veidošanās un augšanas stadijā. Domstarpī-

bas pastāv tikai par to, cik drīz, cik daudz un kam dot, kā arī, kādā

veidā, un kur atrast vajadzīgos līdzekļus. Šo jautājumu iztirzāšanai

un dažādu interesentu viedokļu uzklausīšanai nodibināta federālā

senāta locekļu komiteja, kas pašreiz vēl darbojas un kuras galīgie

ieteikumi,domājams, zīmīgi ietekmēs likumu tālāko attīstību. Starp-

laikā federālā valdība ir jau norādījusi, ka 1970.gada rudens sesijā

tā parlamentā proponēs vairākus zīmīgus grozījumus pastāvošajos

likumos. lespējams tāpēc, ka laba daļa turpmāk sniegto datu jau būs

novecojusi.

Valsts darbība labklājas laukā būtu sadalāma divās galvenās

nodaļās — tradicionālajā trūkumā nonākušo pilsoņu aprūpē un mo-

dernākajā jēdzienā, ka sabiedrībai ir jānodrošina katram tās loceklim

minimāls dzīves standarts. Kanādas konfederācijas konstitūcijas
veidošanā atbildība par trūkumcietēju aprūpi nonāca provinču juris-

dikcijā, kamēr no ienākumiem lauvas tiesu saņem federālā valdība.

Pašreiz kompromisa ceļā par trūkumcietēju apgādi rūpējas provinces

(vai nu tieši, vai arī, atbalstot pilsētu v. c. aprūpes sistēmas), bet

federālā valdība sedz pusi attiecīgo izdevumu.

Minimālā dzīves standarta uzturēšanai federālā valdība savu-

kārt cenšas savu darbībupaplašināt. Daļēji šo stāvokli izraisīja dažu

provinču inerce, bet svarīgākais apsvērums bija vēlēšanās radīt sis-

tēmu, kas turpinātos arī tad, ja kāds pilsonis pārceltos uz dzīvi no

vienas provinces uz otru, lai nebūtu šķēršļu darbaspēka brīvai

plūsmei. Pirmais solis bija bezdarba apdrošināšanas plāns, kuru

radīja 1941. gadā, sekojot konstitūcijas pamatlikumam (British North

America Act) grozījumiem 1940.gadā. Turpmāki grozījumi 1964.gadā

deva iespēju radīt federālā apjomā vecuma un citu pensiju plānus,

kaut gan provinču jurisdikciju šais jautājumos neatcēla. Izņemot



159

Kvebeku, kas provinču tiesību lietās ir ļoti jūtīga, visas provinces ir

pieslējušās šiem plāniem, un arī Kvebekai ir parallēli, līdzīgi un

integrēti plāni, kurus gan tā pārvalda pati.

Netiešā veidā federālā valdība ietekmējusi arī veselības apdro-

šināšanas likumu attīstību provincēs. Budžetā paredzētas summas

izmaksāšanai provincēm, kurās pastāv vispārēji veselības apdroši-

nāšanas plāni, pieskaņoti federālās valdības noteiktiem minimāliem

standartiem. Kur tādu nav, šīs summas iet secen. Sī taktika ir izrā-

dījusies ļoti sekmīga.

Atsevišķo plānu darbības principi ir dažādi. Vienkāršākie un

dārgākie ir, t. s., „demogrants" — izmaksājot noteiktas summas pil-

soņiem, kas ietilpst noteiktā katēgorijā. Citi ņem vērā tikai pilsoņa

ienākumus, citi atkal ienākumus un iekrāto kapitālu. Jaunākie plāni

līdzinās apdrošināšanai, kur saņēmējam ir jāiemaksā noteiktas prē-

mijas, un valdība sedz deficitu. Valdība jau tagad ir izteikusies, ka

izmaksas summas paaugstinās, dzīves dārdzībai pieaugot, un ir grūti

iedomāties, ka šie „apdrošināšanas" plāni jebkad kļūtu spējīgi dar-

boties uz iemaksāto prēmiju pamata vien.

Sekojošais apraksts ir domāts kā pārskats par pastāvošajiem

federāliem un Ontario provinces plāniem. Nebūtu iespējams īsumā

aprakstīt dažādās sistēmas, kas pastāv katrā no Kanādas desmit

provincēm, tāpēc uzmanība pievērsta tai provincei, kurā dzīvo lie-

lākais skaits latviešu. Vajadzības gadījumā ieteicams griezties pie

lokālās pašvaldības labklājas nodaļas, kas varēs sniegt tuvāku infor-

māciju par turienes iekārtu.

I. Federālās valdības plāni

1) Vispārējais pabalsts jauniešiem un gados vecajiem

Šīs programmas ietver, t. s., „
Familv and Youth Allowances",

„Family Assistance",
„
Old Age Security Pension" un „Guaranteed

Income Supplement". Atskaitot pēdējo, maksājumi nav atkarīgi no

ienākumiem vai materiālā stāvokļa. Šos plānus pārvalda nacionālā

veselības un labklājas nodaļa ar lokāliem birojiem katras provinces

galvaspilsētā. Attiecīgos formulārus var saņemt arī pasta iestādēs.

a) Jauniešu pabalsts. Par katru bērnu mēnesī var saņemt 6

dolārus līdz 10 gadu vecumam, tad 10 dolārus līdz 16 gadu vecumam

un, ja bērns turpina izglītību vai neveselības dēļ nebūtu spējīgs to
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turpināt, maksājumi turpinās līdz 18 gadu vecumam. Noteikumi: bēr-

nam jābūt dzimušam Kanādā vai dzīvojušam tur vienu gadu. Bet

„Family Assistance" pabalsts paredz līdzīgus maksājumus līdz 16

gadu vecumam arī tiem, kas tikko ieceļojuši. Maksājumus saņem

māte vai bērna aizgādnis, un tie nav ieskaitāmi ienākumos, ienākumu

nodokli aplēšot.

b) Vecuma pensijas. Pašreizējā laikā tas ir valdības primārais

instruments gados veco aprūpē. Pensijas apmērs ir 79,85 dolāri

mēnesī, bet paredzams, ka šo summu tuvākā laikā paaugstinās. Sī

pensija pienākas visiem, kas atbilst šādiem noteikumiem: 1) sasnie-

dzis 65 gadu vecumu, 2) dzīvojis Kanādā vismaz 10 gadus pirms

pensijas pieprasīšanas, vienalga, vai pavalstniecību ir pieņēmis, vai

ne, vai arī 3) kas Kanādā dzīvojis tikai laiku pa laikam, kopā ne

mazāk kā 10 gadu, bet ārpus Kanādas ne vairāk kā pusi no tā laika,

ko viņš ir pavadījis Kanādā, vai 4) kas periodiski Kanādā ir nodzī-

vojis 40 gadu. Kopā ar pieprasījuma formulāru jāiesniedz dokumenti,

kas pierāda vecumu. Ja dzimšanas apliecība nav piesniedzama, pie-

ņem pilsonības, laulības vai līdzīgu apliecību.

Pensiju var saņemt arī, dzīvojot ārpus Kanādas. Ja pensionārs

Kanādā ir nodzīvojis 25 gadus pēc pilngadības sasniegšanas, uzturē-

šanās ārzemēs nav ierobežota.Citos apstākļos pensionārs var saņemt

maksājumus ārzemēs sešus mēnešus, bet tad maksājumi tiek pār-

traukti, līdz viņš atgriežas Kanādā.

c) Garantētu ienākumu pielikums. Šis plāns ir saistīts ar vis-

pārējo vecuma pensiju un paredz, ka katrs pensionārs saņems kopā

vismaz 111,41 dolāru mēnesī, ieskaitot pensiju, paša peļņu un šo

pielikumu. Pielikums tāpēc ir atkarīgs no katras personas „
ienāku-

miem", kā tie ir definēti ienākumu nodokļa likumā. īsi sakot, tie

aptvertu algu, bankas noguldījumu augļus, dividendes, iekasētās īres,

utt., bet neaptver kapitāla pieaugumu. Pielikuma summa samazinās,

ja ienākumi pieaug, un kalkulāciju pamato uz iepriekšējā gada ienā-

kumu kopsummas. Tā, vieninieks, kas nopelnījis mazāk nekā 24

dolārus gadā, var saņemt augstāko pielikuma summu — 31,83 dolārus

mēnesī, bet, ja gada peļņa sasniedz 744 dolārus, pielikums sarūk uz

0,83 dolāriem mēnesī. Pielikums pieprasāms turpat, kur vecuma

pensijas. Līdzīgi arī atļauts uzturēties ārzemēs, ne ilgāk kā sešus

mēnešus.
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2. Sabiedroto kara veterānu pensija

Personas, kas ir bijušas aktīvā karadienestā kādā Kanādas vai

britu sabiedroto karaspēkā (piemēram,krievu armijā Pirmā pasaules
kara laikā) un nav pēc tam piedalījušās karadarbībā ienaidnieka

pusē, ir tiesīgas saņemt veterānu pabalstu (War Veterāns'Allowance).

Pabalsts atkarājas no saņēmēja ienākumu līmeņa un daļēji arī no

iekrātā kapitāla. Šo programmu pārvalda federālā veterānu lietu

nodaļa.

3. Kanādas pensiju plāns (Canada Pension Plan)

Vispirms jāatzīmē, ka šim plānam nav nekāda sakara ar agrāk

minētajām vecuma pensijām. Principā tā ir obligāta apdrošināšanas

schēma,kas teērijā balstās uz darbinieku un darba devēju iemaksātām

summām, bet praksē līdz šim valdība ir fondu papildinājusi. Tāpat

valdība jau tagad ir paredzējusi izmaksas daudzumu mainīt saskaņā

ar apstākļu maiņām nākotnē — ne uz apdrošināšanas statistikas, bet

uz vajadzības pamatiem. Varbūt būtu pareizāk šo plānu klasificēt kā

ierobežotu nodokļu schēmu.

Plānu radot,valdības nolūks bija «atbrīvot" strādnieku no darba-

vietas, pie kuras to pārāk bieži saistīja pastāvošais privātais pensiju

plāns. Ar universālo, «pārnesamo" valsts pensijas plānu, darbavietu

atstājot, strādnieks nezaudē iekrāto un ir brīvāks izvēlēties citu

darbu. Tāpat darba devējam nav vairs iemesla noraidīt gados vecāku

reflektantu tāpēc, ka vecuma dēļ tas nav iekļaujams pastāvošajā

pensiju plānā. Jāpiezīmē, ka Kanādas pensiju plāns (turpmāk: KPP)

neizslēdz privātos plānus, bet tikai sagādā vispārēju pamatplānu.

Papildu pensijas valsts pat veicina, dodot zināmas priekšrocības

ienākumu nodokļa ziņā. lenākumu nodoklis kļūst proporcionāli augstāks

ar augstākiem ienākumiem. Peļņas gados, atļaujot atskaitīt prēmijas

(maksims 2400 dolāru gadā) no nodokļiem pakļautajiem ienākumiem,

valdība īstenībā samaksā daļu prēmijas ar zaudēto nodokļu summu.

Vēlāk saņemtā pensija uzskatāma par «ienākumiem", bet parasti tad

zemāku ienākumu dēļ nodokļa procents arī ir daudz zemāks.

Dalība KPP ir obligāta visiem Kanādā dzīvojošiem, kas ir

nodarbināti un kuru ienākumi, ja viņi ir algoti, pārsniedz 600 dolāru

vai, strādājot paša darbā, 800 dolāru gadā. Tas neattiecas uz perso-

nām, kas strādā pie laulības partnera, vai tām, kas bez algas strādā

pie vecākiem vai radiem un saņem tikai uzturu. Sezonas, gadījuma
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vai «ceļojošie" strādnieki, kas paliek vienā vietā mazāk nekā 25

dienas gadā vai nopelna mazāk nekā 250 dolāru gadā no viena darba

devēja, arT netiek ieskaitīti.

Nodevas ir 3,6 % no ienākumu summas, kas pārsniedz 600

dolārus gadā, līdz pašreizējai augšējai robežai — 5000 dolāriem

gadā. lenākumi virs minētās robežas nav nodevām pakļauti, bet arī

pensijas izmaksa beigās būs aplēsta, it kā maksimālie ienākumi būtu

bijuši tikai 5000 dolāru. Līdz turpmākām maiņām tātad maksimālā

nodeva gadā ir 158,40 dolāru. Algots darbinieks no tās maksā pusi,

darba devējs otru pusi.

KPP stājās spēkā 1965. gada maijā, un tā darbības attīstība ir

sadalīta pa desmit gadiem. Pārejas laikmetā — līdz 1976. gadam —

tā dažādi elementi darbosies ierobežotā veidā. Piemēram, vecuma

izmaksas būs samazinātas par 10 % par katru gadu pirms 1976.

Tomēr citi elementi, kā pensijas darba nespējas vai nāves gadījumā,

stājas pilnīgi spēkā 1970. gadā.

Pensija, sasniedzot 65 gadu vecumu. Sai vecumā izmaksā 25 %

no caurmēra algas, kāda pelnīta kopš 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Aplēšot caurmēru, var atskaitīt 15 % nostrādāto gadu, kuros varbūt

ienākumi ir bijuši nenormāli zemi. Ja vēlas uzlabot caurmēru, var

turpināt strādāt, bet, peļņai pārsniedzot 900 dolāru gadā, pensiju

samazina — 50 centu par katru dolāru, kas pārsniedz šo summu,

un, ja peļņa pārsniedz 1500 dolāru, tad dolāru par dolāru.

Pensija darba nespējas gadījumā. Ja KPP dalībnieks, kas ir

maksājis nodevas vismaz piecus no iepriekšējiem desmit gadiem,

kļūst strādāt nespējīgs uz ilgāku laiku fizisku vai garīgu iemeslu dēļ,

viņš var saņemt darba nespējas pensiju. To izmaksā, sākot ar ceturto

mēnesi pēc nespējas stāvokļa iestāšanās, un turpina līdz izveseļo-

šanās brīdim vai vecuma pensijas saņemšanai. Izmaksas apmēri —

25 dolāri mēnesī plus 75 % no summas, ko saņemtu kā KPP vecuma

pensiju. Ja ir bērni, jaunāki par 18 gadiem, vai bērni augstskolā

līdz 25 gadu vecumam, papildus izmaksā 25 dolārus mēnesī par katru

no pirmajiem četriem un 12,50 dolārus par katru no pārējiem.

Pensija nāves gadijumā. Ja plāna dalībnieks ir maksājis node-

vas 10 gadus vai vismaz vienu trešdaļu no gadiem, kuros viņš būtu

varējis tās maksāt, viņa nāves gadījumā izmaksājams: a) mantinie-

kiem summa, kas līdzinās sešu mēnešu pensijai, bet, nepārsniedzot
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10 % no «caurmēra algas"; b) atraitnes pensija; c) nespējīga atraitņa

pensija vai d) bāreņa pensija.

Atraitnes pensija ir 25 dolāri mēnesī plus 37,5 % no summas,

ko nelaiķis būtu saņēmis kā vecuma pensiju. Ja viņa ir jaunāka par

45 gadiem, strādāt spējīga un viņai nav mazgadīgu bērnu, pensiju

samazina. Sasniedzot 65 gadu vecumu, viņa saņem 60 % nelaiķa

vecuma pensijas. Ja atraitne no jauna apprecas, pensiju pārtrauc.
Ja arī otrais vīrs nomirst, atraitne var saņemt pensiju, pamatotu vai

nu uz pirmā, vai otrā vīra ienākumu katēgorijas. Nespējīga atraitņa

pensija ir apmērā līdzīga atraitnes pensijai. Atraitnim jāpierāda, ka

viņš nav strādāt spējīgs un materiālā ziņā bijis no nelaiķes atkarīgs.

Bāreņa pensijas apmēri un ierobežojumi līdzīgi ka pensijām, ko

maksā bērniem darba nespējas gadījumā.

4. Apdrošināšana pret bezdarbu

Šis vecākais plāns federālās valdības sistēmā tieši tagad ir

pārmaiņu stadijā. To pārvalda darba nodaļas bezdarbnieku apdroši-

nāšanas komisijas (Unemplovment Insurance Commission) sekcija.

Atzīmējot sagaidāmās maiņas, vados no tās izdotās brošūras UN-

EMPLOVMENT INSURANCE IN THE 70'S.

Pēc sava rakstura tā ir obligāta apdrošināšanas schēma. Paš-

reiz to financē 40 % apmērā dalībnieku iemaksas, 40 % apmērā darba

devēju iemaksas un 20 % apmērā valsts vispārējās summas. Paredz,

ka nākotnē darba devēji dos 57 %, darbinieki 43 %, un valdība pakā-

peniski papildinās, sekojot sarežģītajai formulai, ja bezdarbnieku

skaits pārsniedz noteiktu procentu no vispārējā darbaspēka līmeņa.

Piedalīšanās šai plānā ir obligāta, bet ierobežota. Pašreiz tajā

iekļauti paša darbā strādājošie un algotie strādnieki,kas pelna mazāk

nekā 7800 dolāru gadā, ieskaitot sezonas strādniekus, bet neieskaitot

valsts nodarbinātos, slimnīcās vai mājturībā strādājošos. Tie, kuru

ienākumi pārsniedz minēto summu, no plāna ir izslēgti.Jaunajā plānā

būs iekļauti visi algas pelnītāji, lai gan nodevas un izmaksas būs ie-

robežotas maksimālā līmenī atbilstoši 150 dolārunedēļā ienākumiem.

Izmaksas noteikumi paredz, ka a) prasītājs darbu zaudējis ne

savas vainas vai slimības dēļ, b) prasītājs ir spējīgs un gatavs strādāt

un c) nav varējis atrast jaunu darbu. Augstākā izmaksas summa ir

53 dolāri nedēļā, un izmaksas ilgums atkarīgs no nodevu maksāšanas

ilguma (minims 30 nedēļas pagājušos divos gados, no tām vismaz 8
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nedēļas pēdējā gadā). Saņemtās summas nav ieskaitāmas ienākumos,

nodokļus aplēšot. Paredzētajā plānā izmaksas apmērus paaugstinās

līdz 100 dolāriem nedēļā, bet tās būs jāieskaita ienākumos. Kvalifi-

cēšanās laiku saīsinās — 8 nedēļas iepriekšējā gada daļējam atbal-

stam, 20 nedēļas — pilnam. Slimības gadījumā, ieskaitot dzemdības,

izmaksa turpināsies 15 nedēļas. Izslēgti būs tikai paša darbā strādā-

jošie un sezonas darba strādnieki.

11. Provinču labklājas sistēma (Ontario piemērs)

Kamēr federālā valdība tiecas attīstīt plānus, kas vienmērīgi

aptvertu plašu pilsoņu skaitu, provinces un tām pakļautās pilsētu un

rajonu iestādes sniedz plašu pakalpojumu dažādību ierobežotam pil-

soņu skaitam. Noteicējs kritērijs ir pilsoņa vajadzība — finanču,

veselības, darba nespējas vai citu līdzīgu problēmu laukā. Ontario

provincē šo darbību pārvalda sabiedrisko un ģimeņu pakalpojumu

nodaļa (Department of Social and Familv Services), bet, ar dažiem

izņēmumiem, programmas izpilda pašvaldību ierēdņi vai privātas

labdarības organizācijas. To rīcība ir nodaļas pārraudzībā, un 50

līdz 80 procentu līdzekļu nāk no provinces vai federālās valdības.

Trūcīgo aprūpe

Minētā nodaļa tieši rūpējas par trūkumā nonākušajiem, kuru

stāvoklis šķietami tuvākā laikā neuzlabosies. Šo programmu (Familv

Benefits) vada 19 rajonu biroji, kas atrodas lielākajos apdzīvotajos

centros.

Aprūpe paredzēta šādām katēgorijām: a) personām, vecākām

par 65 gadiem, kas nesaņem vispārējo vecuma pensiju, b) vecuma

pensionāru sievām, vecākām par 60 gadiem, kas pašas pensiju nesa-

ņem, c) sievietēm 60—65 gadu vecumā, kas dzīvo vienas pašas (pie-

mēram, šķirtenēm, cietumnieku sievām v. c.), d) strādāt nespējīgām

personām, vecākām par 18 gadiem, kas redzes zaudējuma vai citu

iemeslu dēļ nespēj izpildīt normālas dzīves funkcijas, un c) mātēmar

atkarīgiem bērniem, ja viņas ir atraitnes, neprecētas, šķirtenes vai,

ja vīrs tās ir pametis jau ilgāk nekā trīs mēnešus vai arī pats atrodas

cietumā, slimnīcā vai līdzīgā iestādē.

Pabalsta apmērus aplēšot, vispirms konstatē noteikumos pare-

dzēto «vajadzību budžetu", kas aptver paredzētos izdevumus pārtikai,

dzīvoklim, apģērbam, apkurei utt. un ir atkarīgs no ģimenes lieluma.
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Piemēram, vieniniekam tas būtu 1380 dolāru gadā, bet vieniniekam

ar četriem bērniem 4128 dolāri. Tad atvelk to ienākumu daļu, kas

pārsniedz atļauto ienākumu līmeni. Atļautais līmenis augšējos pie-
mēros ir attiecīgi 288 dolāri plus 25 % no pārējās peļņas gadā un

864 dolāri plus tāpat 25 %. Rezultātā pabalsts izbeidzas, sasniedzot

2126, resp. 6366 dolāru līmeni.

Pabalstu piešķirot, ņem vērā arī vispārējo materiālo stāvokli,

ne tikai kārtējos ienākumus. Ja brīvais kapitāls pārsniedz 1000 dolā-

rus vieniniekam vai 1200 dolāru laulātam pārim, pabalstu neizsniedz.

Pabalsta saņēmēji arī saņem par brīvu visus vajadzīgos ārstu un

zobārstu pakalpojumus un ārstniecības līdzekļus.

Aprūpi īsākam laikam paredz vispārējā palīdzība (General Wel-

fare Assistance), kuru pārzina pašvaldību ierēdņi. Trūkuma stāvokļa
novērtēšanā pieeja ir līdzīga iepriekš aprakstītajai. Katēgorijas ir

mazliet citādas un aptver: a) nodarbināmu, bet pagaidām nenodarbi-

nātu personu, b) ģimeni, kas zaudējusi galveno maizes pelnītāju,

c) personu, vacāku gados (bet gadu skaits nav noteikts), d) audžumāti

ar audžubērnuun c) iemītnieku bezpajumtnieku un citās patvertnēs.

Pabalsta apmēru aplēšot, arī lieto līdzīgu formulu,bet līdztekus

var piešķirt papildu summas (Special Assistance), pēc rajona pārziņa

ieskata, lai segtu izdevumus protēžu un aceņu iegādei, transportam,

apbedīšanai vai aroda mācībai.

Dažādi pakalpojumi

Veselības vajadzību nodrošināšana. Aprūpes apdrošināšana ir

pieejama katram pilsonim neatkarīgi no viņa gadiem vai veselības

stāvokļa. Slimnīcu pakalpojumu komisijas (Ontario Hospital Services

Commission) plāns sedz visus parastos slimnīcas izdevumus, ieskai-

tot ātrās palīdzības transportu un ārstēšanos slimniekiem, kas nav

slimnīcā ievietoti. Veselības apdrošināšanas plāns (Ontario Health

Services Insurance Plan) sedz 90 % no parastajiem ārstu honorāriem.

Piemēram, par abiem plāniem prēmijas mēnesī vieniniekam ir 11,40

un ģimenei ar bērniem 25,75 dolāri, bet, ja ienākumi gadā būtu attie-

cīgi zem 1700 un 3000 dolāriem, prēmija nav jāmaksā.

Palīdzība tieslietu jautājumos. Atkarīgi no prasītāja materiālā

stāvokļa province pēc juridiskās palīdzības plāna (Ontario Legal Aid

Plan) sedz daļēji vai pilnīgi advokātu honorārus saskaņā ar noteiktu

tarifu. Prasītājs var pats izmeklēties savu aizstāvi, kas lēsi piesūta
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tieši plāna pārzinim.Bez tam pirmās instances krimināltiesās dežūrē

advokāti, kas sniedz
„
pirmo palīdzību'" apcietinātajiem vai apsūdzē-

tajiem, paskaidrojot lietas būtību un dodot padomu, kā tālāk rīkoties.

Mazgadīgo pasargāšana. Darbu šai laukā minētās nodaļas pār-

raudzībā veic privātas organizācijas (Children's Aid Societies).

Galvenais mērķis ir pasargāt bērnus apstākļos, kur mājas dzīve

bērnam nav piemērota vai būtu pat bīstama. Parasti tas attiecas uz

gadījumiem, kad jauni bērni, pamesti bez uzraudzības, nesaņem

pietiekamu uzturu vai ārsta palīdzību, vai arī ar viņiem brutāli

apietas. Ja apstākļi ir nopietni, bērnu aizbildnību pārņem minētās

organizācijas un viņus ievieto piemērotu aizgādņu mājās. Bez tam

šīs organizācijas palīdz neprecētām mātēm un katrā adoptēšanas

gadījumā izmeklē apstākļus adoptētāju mājās, vai tie būtu piemēroti.

Veco un nespējīgo aprūpe. Mītnes tiem, kam nepieciešama

vairāk vai mazāk intensīva uzraudzība, ar provinces atbalstu ceļ un

uztur pašvaldības. Uzņemšanas kritērijs ir materiālais stāvoklis,

bet noteikumi dažādās vietās ir dažādi. Visumā, ja iemītnieks spēj

maksāt visus vai daļu izdevumu, viņam tas jādara, bet katrā gadī-

jumā viņš var paturēt vai pat saņemt 15 dolārus mēnesī kā ~ērtību

naudu'".
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VECUMDIENU NODROŠINĀŠANA ASV

Andrejs Rudzis

Prezidents F.D.Kūzvelts 1935. g. 14.augustā, parakstot sociālā

nodrošinājuma aktu, teica:
„

bis likums ir stūrakmens māsu celtnei,

bet līdz tās pabeigšanai mums vēl daudz jāstrādā". Kopš šī notikuma,

ar kuru radīta plaša bāze vecumdienu, strādāt nespējīgo, kā arī

strādātāja ģimenes un piederīgo nodrošināšanā viņa nāves gadījumā,
Ir pagājuši 35 gadi. Dzīve šai laikā nav stāvējusi uz vietas. Blakus

daudzām citām parādībām ASV ir notikusi iedzīvotāju pārvietošanās

no laukiem uz pilsētām. Ja pirms 35 gadiem trīs ceturtdaļas ameri-

kāņu bija saistīti ar laukiem, tad tagad trīs ceturtdaļas dzīvo pilsētās

Dzīvi ASV tagad raksturo industrializācija un urbanizācija.

Dzīvojot lielpilsētu ērtībās un baudot sociālos nodrošinājumus,

grūti iedomāties, kā toreiz pieticīgajos Lauku apstākļos dzīvojošie

varēja tikt galā ar problēmām, kas rodas, vecumam pienākot, darba

nespējai iestājoties, vai arī, nāvei aizsaucot aizsaulē ģimenes apgād-

nieku. Nelaimes piemeklējuma brīžos vienmēr pirmais patvērums un

glābiņš ir ģimenes paspārne. Tā arī toreiz ģimenes sistēmā bija

atrodama pirmā palīdzība un atbalsts. Ir dīvaini, ka valsts tagadējie

nodrošinājumi gribot vai negribot ir humāno ģimenes savstarpējās

palīdzības tikumu vājinājuši vai pat pilnīgi iznīcinājuši.

Liekot pamatakmeni sociālā nodrošinājuma celtnei, nevarēja

paredzēt, ka jau pēc trim gadu desmitiem gandrīz visi strādājošie

vecuma dienāsvai invaliditātes gadījumā būs nodrošināti ar pensijām,

ka rēgulāras izmaksas saņems arī strādātāja ģimenes locekļi un viņa
nāves gadījumā arī pārdzīvotāji. Grūti bija toreiz aptvert, ka pēc

vienas gadsimta trešdaļas valsts šādos nodrošinājumos izmaksās

pāri par 24,9 biljoni dolāru gadā, ka vairāk nekā 19,5 miljoniem veco

ļaužu federālā valdība samaksās ārstēšanās izdevumus. Neticama

toreiz būtu izklausījusies 58,5 biljoni dolāru lielā summa, ko valsts

sociālā nodrošinājuma (Social Securitv) ietvaros izmaksā vienā gadā.

Tas ir revolūcionārs ieguvums, kas sasniegts likumdošanas ceļā, ne

vien nostiprinot sociāli vājākā stāvokli un rūpējoties par viņa eksis-

tences nodrošinājumu, bet arī pievēršot visas nācijas tieksmes
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nabadzības apkarošanai un tā mērķa sasniegšanai, ko prezidents

L. B. Džonsons apzīmējis par „great society".

Sociālā nodrošinājuma akta saturs

Trīsdesmito gadu sākumā nozīmīgākie spēkā esošie sociālās

likumdošanas akti bija šādi: strādnieku nelaimes gadījumu kompen-

sācijas likums, pensijas nodrošinājuma likums mātēm, Viskonsinas

strādnieku apdrošinājuma likums bezdarba gadījumos un lokālie so-

ciālās palīdzības likumi. Visus tos ar 1935. gada 14.augusta aktu

apvienoja vienā likumā, kas pazīstams kā sociālā nodrošinājuma

(Social Securitv) akts. Šis nosaukums aptver 19 dažādas nodaļas

(titles), bet parasti ar šo vārdu saprot federālo vecumdienu, mirušā

piederīgo un invaliditātes apdrošinājuma likumu, kas ietverts akta

2. nodaļā (Title II).

Sociālā nodrošinājuma likumam ir šādas nodaļas: a) Federal

Old Age, Survivors and Disabilitv Insurance (II); b) Medicare Insur-

ance (XVIII); c) Unemplovment Insurance (IX, 111, XII); d) Federal Aid

to the Needy Aged, Blind, Disabled and Dependent Children (I,IV, X,

XIV, XVI); c) Medicaid (XIX); f) Maternal and Child Health (V) and

Mental Retardation (XVII); g) Miscellaneous (VII, XI).

Sociālā nodrošinājuma likums ir vairākkārt papildināts un

paplašināts. Ar 1937. gadu dzelzceļniekiem ir radīta atsevišķa apdro-

šinājuma programma, ko sauc par „Railroad retirement svstem". Ar

1947. gada papildinājumu paplašināts, t. s., «dzīvokļu likums" (Hous-

ing Act), pieņemot noteikumus par ilgtermiņa aizdevumiem līdz 40

gadiem dzīvokļu būvei veciem ļaudīm un ģimenēm ar maziem ienāku-

miem. 1935. gada likums par vecumdienu un mirušā piederīgo nodro-

šināšanu papildināts, iekļaujot sociālā nodrošinājuma sistēmā arī

garīdzniekus, mājkalpotājus, laukstrādniekus un citas strādājošo

katēgorijas. 1965. gadā tam pievienoja veco ļaužu veselības apdroši-

nājuma likumu, t. s., «Medicare".

Noteikumi pensijas saņemšanai

Ar maz izņēmumiem visas nodarbes ASV, kurās ļaudis strādā,

saņemdami par to atalgojumu, kā arī personas, kas ar savu personisko

iniciatīvu un uzņēmības drosmi patstāvīgā darbā gūst sev ienākumus,

ir pakļautas vecumdienu, mirušā piederīgo un invalidu apdrošinājuma

(Old Age, Survivors and Disability Insurance) likumam. Sociālā no-
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drošinājuma ideja ir ļoti vienkārša. Darba devējs no katra darbinieka

algas atvelk likumā noteiktu procentu summu, kuru papildina ar savu

tikpat lielu piemaksu un kopsummu nosūta sociālā nodrošinājuma

pensiju fondam. Pašrosminieki, kas nodarbināti savos pasākumos,

maksājumus pensiju fondam nokārto ienākumu nodokļa veidā pa gada

ceturkšņiem. Atvilkumi no algām vecumdienu pensiju fondam ir

augoši: 1968. gadā tie bija 3,8 %, 1969-70.gadā pieauga uz 4,2 %,

1971-72. gadā tie būs 4,6 %, bet ar 1973. gadu 5 %. Pašrosminieku

likmes ir apmēram par 2 % augstākas. Sākot ar 1973. gadu, no viņu
gada izpeļņas būs jāmaksā 7 %.

Kad strādātājs vecuma vai invaliditātes dēļ spiests darbu atstāt,

kad samazinās vai pat izbeidzas izpeļņa, sarūk ienākumi, tad sociālā

nodrošinājuma nodokļa maksātājs ir tiesīgs prasīt rēgulāras pensijas

izmaksas, kas daļēji aizstāj zaudēto izpeļņu. Lai saņemtu pilnu pen-

siju, jābūt sasniegušam 65 gadu vecumu un noteiktu laiku strādājušam

sociālā nodrošinājuma sistēmā iekļautā darbā. Pensiju var pieprasīt

jau ar 62 gadu vecumu. Bat tādā gadījumā izmaksā 80 % no tās

summas, ko būtu iespējams saņemt, aizejot pensijā 65 gadu vecumā;

63 gadu vecumā var saņemt 86,67 % un 64 gadu vecumā 93,33 % no

pilnas pensijas. Jo agrāk pieprasa un sāk saņemt pensiju, jo tā ir

mazāka, toties to var saņemt ilgāku laiku. Apmēram puse no visiem

pensionāriem ASV pieprasa pensijas pirms 65 gadu vecuma sasnieg-

šanas.

Pensijai nepieciešamo darba laiku skaita gada ceturkšņos, kas

ir 3 mēnešu periods un sākas ar 1. janvāri, I.aprīli, I.jūliju un I.ok-

tobri. Ja darbinieks vienā šādā 3 mēnešu periodā izpelna 50 dolārus,

viņš iegūst viena gada ceturkšņa kreditu. Personām, kas strādā

savos pasākumos, ieskaita četrus ceturkšņus jeb vienu gadu, ja viņu

ienākums šai laikā bijis vismaz 400 dolāru. Laukstrādniekam ieskaita

gada ceturksni par katriem nopelnītiem 100 dolāriem līdz 400 dolā-

riem gadā. Lai saņemtu pensiju, jābūt strādājušam vismaz pusotra

gada.

Saskaņā ar 1966.gada likuma papildinājumu personas, kas

pirms 1964. gada (sievietes pirms 1967. gada) sasniedz 72 gadu

vecumu, var saņemt speciālas izmaksas: vieninieki 40, bet laulāts

pāris 60 dolāru mēnesi, kaut arī viņiem nebūtu nepieciešamā darba

kredita.
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Nepieciešamais nostrādāto gada ceturkšņu skaits pensijas

saņemšanai

Dzimšanas
.... „.

Dzimšanas
.

.
Vīriešiem Sievietēm \'lriešiein Sievietēm

gads gadj

1889 3 3 1903 17 14

1890 4 3 1904 18 15

1891 5 3 1905 19 16

1892 6 3 1906 20 17

1893 7 4 1907 21 18

1894 8 5 1908 22 19

1895 9 6 1909 23 20

1896 10 7 1910 24 21

1897 11 8 1915 29 26

1898 12 9 1916 30 27

1899 13 10 1925 39 36

1900 14 11 1928 40 39

1901 15 12 1929 40 40

1902 16 13

Ja personai 65 gadu vecumā ir pietiekami nostrādāto gada

ceturkšņu, tā var pieprasīt vecuma pensiju, kas realizējas ik mēneša

izmaksās. Ja minētā vecumā persona turpina strādāt un izpelna gadā

vairāk par 1680 dolāriem, tad no pensijas ietur 1 dolāru no katriem

2 dolāriem, kas šo summu pārsniedz. Ja izpelnītā summa lielāka par

2880 dolāriem, ietur 1 dolāru no katra nopelnītā dolāra. Citiem

vārdiem, darbinieks saņem viņam aplēsto pensijas summu, ja vien

viņš mēnesī nenopelna vairāk par 140 dolāriem. Izpeļņas ierobežo-

jumu nav, darbiniekam sasniedzot 72 gadu vecumu.

Pensijas lieluma aplēse

Pensijas lielums ir atkarīgs no caurmēra izpeļņas, vecuma un

dzimuma. Jo kāds vecāks, jo mazāks gadu skaits vajadzīgs caurmēra

izpeļņas aplēsei. Vīriešiem noteikts lielāks darba gadu skaits nekā

tai pašā gadā dzimušām sievietēm. Piemēram, 1905. gadā dzimušiem

vīriešiem caurmēra izpeļņu aplēš no 14 gadu, sievietēm no 11 gadu

izpeļņas. Minēto gadu izpeļņas kopsummu dalot ar attiecīgam vecu-

mam paredzēto darba gadu skaitu, dabū vidējo jeb caurmēra izpeļņu.
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kurai atbilst ikmēneša pensijas summa. Sekojošā tabulā parādīts

noteiktais gadu skaits caurmēra izpeļņas aplēsei attiecīgos gados
dzimušiem vīriešiem un sievietēm.

Noteiktais gadu skaits caurmēra izpeļņas aplēsei

Dzimšanas . Dzimšanas
„.

Vīriešiem Sievietēm
"

Vīriešiem Sievietēm
gads gads

1896 5 5 1906 15 12

1897 6 5 1907 16 13

1898 7 5 1908 17 14

1899 8 5 1909 18 15

1900 9 6 1910 19 16

1901 10 7 1915 24 21

1902 11 8 1916 25 22

1903 12 9 1920 29 26

1904 13 10 1925 34 31

1905 14 11 1929 38 35

Pensijas aplēšot, ņem vērā, ka laikā no 1950. līdz 1954. gadam

sociālā nodrošinājuma nodoklis iekasēts no izpeļņas summas, ne

lielākas par 3600 dolāriem gadā. No 1955. līdz 1958.gadam tas aplēsts

no summas līdz 4200 dolāriem, no 1959. līdz 1965. gadam — nepār-

sniedzot 4800 dolāru, un no 1966. līdz 1967. gadam — nepārsniedzot

6600 dolāru. Sākot ar 1968. gadu, neņem vērā izpeļņu, lielāku par

7800 dolāriem gadā. Summas, kas pārsniedz še minēto maksimālo

gada izpeļņu, caurmēra izpeļņas aplēsēs netiek ievērotas.

Ja personai ir tiesības saņemt divi pensijas, piemēram, ja

sieva var saņemt pensiju par savu darbu un arī izmaksas uz vīra

pensijas tiesību pamata, viņa var izvēlēties vienu — lielāko no tām.

Par savu sociālā nodrošinājuma konta stāvokli un sagaidāmo pensijas

lielumu var pieprasīt izziņu šī nodrošinājuma administrācijas cen-

trālai pārvaldei (Social Securitv Administration, Bureau of Old Age

and Survivors Insurance, Baltimor, MD 21203).

Izmaksas darbinieka ģimenes piederīgiem

Darbiniekam pensionējoties, tiesības uz mēnešmaksas saņem-

šanu ir arī viņa sievai, ja tā nav jaunāka par 62 gadiem. Ar 65 gadu

vecumu sieva var saņemt pusi no vīra pensijas, bet ne vairāk par
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105 dolāriem. 62 gadu vecumā viņa saņem par 25 % mazāku mēneša

izmaksu. Ja sievas aprūpē ir arī bērni, jaunāki par 18 gadiem, viņai
ir tiesības uz pensiju neatkarīgi no vecuma. Sociālā nodrošinājuma
izmaksas var saņemt arī dalībnieka šķirtā sieva, ja viņa ar pensio-

nāru dzīvojusi laulībā vismaz 20 gadu un ja uz rakstveida vienošanās

vai tiesas sprieduma pamata viņa ir saņēmusi atbalstu no šķirtā vīra.

Mirušā piederīgo pensijas

Pensionāra nāves gadījumā ģimene tiesīga saņemt pabalstu

apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalsta summa ir triju mēnešu

pensijas apmērā, bet ne lielāka par 255 dolāriem.

Pensionārabērni līdz 18 gadu vecumam saņem katrs trīsceturt-

daļas mirušā pensijas mēnesī, bet, ja viņi iet skolā vai ir permanenti

invalidi, tad līdz 22 gadu vecumam. Tādu pašu mēnešizmaksu saņem

atraitne neatkarīgi no vecuma, ja viņas aprūpē ir neprecējušies bērni,

jaunāki par 18 gadiem. Šī ir, t. s., mātes pensija, kas izbeidzas,

jaunākajam bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu,kaut arī viņš turpinātu

mācības skolā. Pensijas izmaksas viņa var atkal saņemt, sasniedzot

62 gadu vecumu, saņemot 71,5 %; pēc gada izmaksas pieaug uz 77 %

no vīra pensijas, ko viņš saņemtu, dzīvs būdams, 65 gadu vecumā.

Tiesības uz pensiju ir arī mirušā dalībnieka vecākiem, ja tie

bijuši viņa apgādībā. Ja abi vecāki ir dzīvi, katrs no viņiem saņem

75 %, bet, ja dzīvs tikai viens, tas saņem 82,5 % no mirušā pensijas.

Invaliditātes pensijas

Invaliditātes pensijas iegūšanai jābūt nostrādājušam 5 gadus

pēdējo 10 gadu laikā pirms invaliditātes iestāšanās. Ja tā iestājusies

pirms 31 gada vecuma, jābūt nostrādātai pusei no laika starp 21. mūža

gadu un to vecumu, kādā darbinieku piemeklējusi invaliditāte, bet ne

mazāk par pusotra gada.

Invaliditātes pensijas tiesības iegūst, ja invaliditāte ir ilgusi

vismaz 12 mēnešus vai ir sagaidāms, ka tā tik ilgi turpināsies, tāpat,

ja ir iespējams, ka tā var būt darbinieka nāves cēlonis. Citiem

vārdiem, ir jānodibina atzinums, ka fiziskas vai mentālaskondicijas

dēļ darbinieks nav spējīgs strādāt produktīvu darbu. Ja tas ir nodibi-

nāts, pensijas izmaksas var saņemt pēc 6 mēnešu gaidīšanas laika.

Pensijas lielums ir atkarīgs no caurmēra gada izpeļņas sociālajam
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nodrošinājumam pakļautā darbā. Tā līdzinās summai, ko darbinieks

saņemtu, pensionējoties 65 gadu vecumā.

Invaliditātes pensiju saņem arī darbinieka neprecējušies bērni

līdz 18 gadiem,bet, ja viņi iet skolās — līdz 22 gadu vecumam. Bērnu

pensijas lielums nevar pārsniegt darbinieka pensijas pusi. Tādu pašu

pensiju saņem arī darbinieka sieva, ja viņa nav jaunāka par 65

gadiem. Ja sievas kopšanā ir bērni, jaunāki par 18 gadiem, viņa var

saņemt pamazinātu pensiju neatkarīgi no gadu skaita. Noteikumu

papildinājums (1967. g.) dod tiesības saņemt pensiju arī darbinieka

atraitnei jau ar 50 gadu vecumu, ja viņa nav strādāt spējīga. Mēneš-

izmaksas apmēri atraitnei var sniegties no 50 līdz 82,5 % no mirušā

vīra pensijas atkarā no viņas vecuma.

Sociālā nodrošinājuma piemēri (dolāros)

Kategorijas (caur-

mēra gada izpeļņa 899 1800 3000 4200 5400 6600 7800

— augstākā robeža)

Pensionējoties 65 >

gaduvecumā k
55)00 88,40 115,00 140,40 165,00 189,90 218,00

Invaliditātespensija

jaunākiem par 65 g,
/

Sievas pensija (vecā-

kai par 65 gadiem) 27,50 44,20 57,50 70,20 82,50 95,00 105,00

Sievas pensija (62 g.

vecai, bez bSrniem) 20,70 33,20 43,20 52,70 61,90 71,30 78,80

PensionSjoties 62 g.

vecumā 44,00 70,80 92,00 112,40 132,00 152,00 174,00

Atraitnes pensija (62

g. vecai vai vecākai) 55,00 73,00 94,90 115,90 136,20 156,70 179,90

Maksimālā ģimenes

pensija 82,50 132,60 202,40 280,80 354,40 395,60 434,40
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Privātie pensiju plāni

Blakus sociālā nodrošinājuma pensijai ASV pastāv art privāto

pensiju plāni, kuri kopējā veco laužu ienākumu kontā dod ap 3 %y

Privātās pensijas saņem apmēram piektā daļa veco ļaužu. Paredz,

ka nākošā dekadā šis skaits varētu pieaugt lTdz vienai trešdaļai vai

divām piektdaļām. Privātās pensijas ir mazas, tās nespēj aizstāt

valsts pensijas un var noderēt vienīgi kā papildinājums sociālā no-

drošinājuma izmaksām, kas ir veco ļaužu nodrošinājuma sistēmas

mugurkauls. Privāto pensiju jautājums vēl nav pilnīgi izvērtēts un

pieskaņots valsts pensiju sistēmai. Pensiju saņēmējus tās sadala

divi daļās: vieni saņem papildu pensiju, kamēr otriem tādas nav, jo

viņu darbavietās privātā pensiju plāna nav bijis.

Privāto pensiju plāni pie darbavietām ir organizēti dažādi.

Darbinieku vecumdienu nodrošināšanai iemaksas īpašos fondos izdara

darba devējs — iestāde vai uzņēmums. Citur ar iemaksām piedalās

arī darbinieki. Pensionēšanās vecums parasti ir 65 gadi, un pensijas

tiesības jānodrošina ar zināmu nostrādāto minimālo gadu skaitu.

Pensionējoties pirms noteiktā vecuma, rēgulārā izmaksa ir mazāka.

Pensijas lielumu nosaka caurmēra atalgojums un nostrādātais gadu

skaits. Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz pensiju parasti ir arī

viņa atraitnei, kas atkarā no vecuma saņem 25 līdz 40 % no darbinieka

pilnas pensijas.

Zināma veida algas palielinājums, kas dod iespēju papildināt

nodrošinājumu vecumdienām, ir, t. s., darbinieku līdzdalība peļņas

sadalē (profit sharing). Darbavietas pirms nodokļu aplēses atskaita

B—lo % no peļņas, ko sadala darbiniekiem pēc noteiktas atslēgas un

ieskaita viņu kontos, kurus pārvalda darba devēja izraudzīta komisija.

lekrāto naudu darbinieks var saņemt, aizejot pensijā. Nāves

gadījumā to izmaksā darbinieka pieteiktam beneficiantam. Visu ie-

krāto summu darbinieks var saņemt arī, atstājot darbavietu, ja vien

ir nokalpojis pensijas noteikumos paredzēto laiku. Pretējā gadījumā

darba devējs atvelk kādu daļu no savām iemaksām darbinieka kontā.

Parasti darbavietās darbiniekiem ir arī grupveida dzīvības

apdrošināšana. Apdrošināšanas prēmijas maksā darbavieta. Apdro-

šinājuma summa pēc zināma starplaika lielāko tiesu ir gada algas

apmērā, un piecu gadu laikā tā divkāršojas. lestājoties darbā 55—60

gadu vecumā, apdrošinājuma summa ir ceturtdaļas līdz puses gada
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algas apmērā. Pēc pensionēšanās darbinieks apdrošināšanos var

turpināt, pats maksājot prēmiju maksas. Ja to nedara, apdrošinājuma
summa dilst. Mirstot nelaimes gadījumā, apdrošinājuma summa

divkāršojas. Invaliditātes gadījumā tā nemazinās.

Veselības apdrošinājuma plāni ir ļoti dažādi. Tie palīdz segt

slimnīcu un ārstu lēses paša darbinieka vai viņa ģimenes locekļu
slimības gadījumos. Ja darbiniekam ir ģimene, darba devējs parasti
sedz apdrošinājuma mēnešmaksas trešo daļu, bet. ja darbinieks ir

vieninieks, darbavieta maksā prēmijas pusi. Pensionējoties darbi-

nieks var palikt apdrošinājumā, ja viņš tāds jau noteiktu laiku ir

bijis. Daudzas darbavietas turpina maksāt apdrošinājumu par pašu

darbinieku, par viņa sievu un arī par bērniem līdz 19 gadu vecumam

tādā pašā apmērā kā pirms viņa pensionēšanās.

Veco ļaužu ārstniecības likums (Medicare)

1965. g. 30. jūlijā prezidents Džonsons parakstīja veco ļaužu
ārstniecības likumu (Medicare) kā sociālā nodrošinājuma likuma

papildinājumu (XVIII nodaļa). Ar šo likumu, kas stājās spēkā 1966.g.

1. jūlijā, vairāk nekā 19,5 miljoni iedzīvotāju ieguva tiesības saņemt

no valsts ārstniecības izdevumu samaksu neatkarīgi no viņu mantas

stāvokļa un neatkarīgi no tā, vai viņi saņem sociālā nodrošinājuma

pensijas, tāpat ari neatkarīgi no tā, vai viņi strādā algotā darbā vai

ne
'

Saskaņā ar šo likumu ikviens, sasniegdams 65 gadu vecumu, ir

pakļauts bezmaksas veselības apdrošinājumam attiecīgo noteikumu

robežās. Izņēmums ir ārzemnieki, kam nav pastāvīgas uzturēšanās

atļaujas vai kas nav nodzīvojuši ASV nepārtraukti 5 gadus, dažādu

pretvalstisku organizāciju piederīgie un personas, kas sodītas par

pretvalstiskiem nodarījumiem. Izņēmums ir arī federālā dienesta

darbinieki un viņu ģimeņu piederīgie, kam veselība ir apdrošināta

saskaņā ar speciālu 1959. gada likumu (Federal Emplovees Health

Benefits Act).

Kas saņem veco ļaužu ārstniecības pabalstu?

Šī 19,5 miljonu lielā ļaužu masa, kas visi nosvinējuši savu 65.

dzimšanas dienu, nav pastāvīga, bet mainīga grupa. Gada laikā tai

pienāk klāt ap 1,4 miljoni bet tās tīrais pieaugums gadā ir ap 300.000.

Vairums viņu ir jaunāki par 75 gadiem, un vairāk nekā miljons jeb

6 % ir 85 gadus veci un vecāki, bet ap 13.000 tādu, kas pārsnieguši
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100 gadu vecumu. Pārsvarā turas sievietes, kuru skaitu lēš ap 11,5

miljoni, vīriešu ap 8 miljoni. Uz 100 vīriešiem 65 gadu vecumā ir

130 sievietes. Vecumā pāri par 85 gadiem jau ir 160 sievietes uz

100 vīriešiem.Vairums vīriešu ir precējušies,bet sievietes atraitnes.

40 procentiem vīriešu sievas ir jaunākas par 65 gadiem. Apmēram

viens miljons veco ļaužu nav gājuši skolās, un ap 2 miljoni ir tādu,

kas skolās mācījušies nepilnus 5 gadus. Kopskaitā ap 3 miljoni jeb

17 % ir pilnīgi vai daļēji lasīt un rakstīt nepratēji, bet 5 % ir ar

kolledžas izglītību.

Ir aplēsts, ka veco ļaužu ienākumu kopsumma sasniedz ap 40

līdz 45 biljonu dolāru gadā. Apmēram puse no šīs summas ir sociā-

lais nodrošinājums, dzelzceļnieku un privāto pensiju fondu izmaksas,

veterānu pensijas un sociālā palīdzība. Otru pusi dod ieguldījumu

ienesas, ienākumi no nekustamiem īpašumiem un veco ļaužu darbs.

Katrs piektais no 65 gadus pārsniegušajiem strādā algotā darbā. Viņu

izpeļņa ir mazāka par pusi no tās, ko izpelna gados jaunāki ļaudis.

Apmēram 0,25 miljoniem veco ļaužu ģimeņu gada ienākumi ir zem

1000 dolāriem, trim ceturtdaļām tie ir 1500—2000 dolāru. Ap 700.000

ģimenēm gada ienākums ir vismaz 10.000 dolāru, un kādi 75.000

ģimeņu saņem gadā 25.000 dolāru un vairāk.

„Medicare"pabalsta saņemšanai nepieciešamais nostrādātais laiks

Līdz 1903. gadam dzimušie ir tiesīgi uz veco ļaužu ārstniecības

izdevumu samaksu, ja arī viņi nav maksājuši sociālā nodrošinājuma

nodokli. Sākot ar 1903.gadā dzimušajiem, likums prasa zināma laika

nostrādāšanu darbā, kas iekļauts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Vajadzīgais gada ceturkšņu skaits

Dzimšanas
. ¥. ,

_ Dzimšanas
_~ . . _

Vīriešiem Sievietēm Vīriešiem Sievietēm

gads gads

1902 0 0 1910 24 21

1903 3 3 1915 29 26

1904 6 6 1916 30 27

1905 9 9 1920 34 31

1906 12 12 1925 39 36

1907 15 15 1928 40 39

1908 18 18 1929 40 40

1909 21 20
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„
Medicare" A daļas (slimnīcu izdevumu) apdrošinājums

Veco ļaužu ārstniecības pabalsta likumam ir divi daļas.Galvenā
— A daļa palīdz samaksāt slimnīcu izdevumus (Hospital Insurance).

Papildu jeb B daļa ir apdrošinājums pret ārstu lēsēm (Medical Insur-

ance). Sī daļa nav obligāta. Ikviens var izšķirties, vai apdrošināties

tajā, vai ne.

A daļa atmaksā ārstēšanās izdevumus slimnīcā līdz 90 dienām

katrā atsevišķā slimošanas periodā. Slimošanas periods (benefit

period) sākas ar dienu, kad apdrošinātais ievietots ārstēšanai slim-

nīcā, un turpinās nepārtraukti 60 dienas pēc slimnīcas vai atveseļoša-

nās nama atstāšanas. Minētā laikā apdrošināto var vairākkārt ievietot

slimnīcā vai atveseļošanās namā. Jauns slimošanas periods sākas, ja

no slimnīcas vai atveseļošanās nama atstāšanas ir pagājis iepriekš

minētais dienu skaits. Par pirmām 60 dienām apdrošinātajam pašam

jāmaksā pirmie 60 dolāri. Sākot ar 61., līdz 90. dienai viņam jāpie-

maksā 15 dolāri diennaktī. Kad viss 90 dienu pabalsts, kas paredzēts,

ārstējoties slimnīcā, izsmelts, apdrošinātais, ārstēšanos turpinot,

var saņemt mūžā vienreizēju 60 dienu papildu ārstēšanos slimnīcā,

piemaksājot 30 dolārus diennaktī. A daļa atmaksā arī izdevumus par

māsu, fizikālo terapistu un ārstniecības personāla vizītēm, skaitā

līdz 100 gadā, kas notiek slimnieka mājās saskaņā ar ārsta apstip-

rinātu ārstēšanās plānu.

A daļa maksā ari atkopšanās izdevumus atveseļošanās namos

pēc slimnīcas atstāšanas (t.s., „extended care" lēses) līdz 100 dienām.

Sākot ar 21., līdz 100. dienai apdrošinātajam jāpiemaksā 7,50 dolāri

diennaktī.
„

Extended care facilitv" ir speciāli atkopšanās nami vai

īpašs slimnīcas nodalījums. Tas var būt arī pilnīgi patstāvīgs iestā-

dījums, kas pēc ārstēšanās slimnīcā palīdz atveseļoties nepārtrauktā

māsu un mācītu slimokopēju uzraudzībā. Šādam iestādījumam jābūt

licenciētam saskaņā ar „Medicare" likuma prasībām.

Lai gan A daļas ārstēšanās izdevumu atmaksās paliek robi, kas

jāsedz pašam apdrošinātajam, federālā atbalsta summas vecajiem

ļaudīm ir milzīgas. Laikā no 1968. g. jūnija līdz 1969. g. jūlijam veco

ļaužu slimnīcu izdevumu apdrošinājumos federālā valdība izmaksā-

jusi 5,7 biljoni dolāru. Minētā gada laikā notikuši 5.900.000 ievieto-

šanas gadījumi slimnīcās, un 508.000 šo slimnieku pēc ārstēšanās

slimnīcās atkopušies atveseļošanās namos.
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«Medicare" B daļas (ārstu palīdzības) apdrošinājums

B daļa, kurā pieteikušies vairāk par 18,8 miljoniem cilvēku,

atmaksā
„

Medicare" likuma atzīto normu apmērā izdevumus pēc

ārstu lēsēm par pakalpojumiem slimnīcās, kad apdrošinātais tur

ievietots ārstēšanai, par operācijām, par ambulatoriskām veselības

pārbaudēm un rentgena vai laboratorijas izmeklējumiem. Maksā arī

par terapiju, palīdz samaksāt ilgstošai lietošanai nepieciešamos

ārstniecības palīglīdzekļus, piemēram, skābekļa teltis, mākslīgās

elpināšanas ierīces, braucamkrēslus v. c.

Par ārstiem
„
Medicare" likuma izpratnē ir atzītas personas

ar medicīnas doktora vai doktora-osteopata zinātnisko grādu. Ārstu

zobu slimībās lēses maksā tikai tad, ja viņu pakalpojumi bijuši sais-

tīti ar sejas kaulu vai žokļu operācijām. B daļa maksā par māsu un

citu medicīniskā personāla darbinieku vizītēm slimnieka mājās līdz

100 reizēm gadā. Sīs vizītes (atšķirībā no A daļā paredzētajām) var

notikt arī pirms slimnieka ievietošanas slimnīcā.

Kad no ārstu lēsēm kalendāra gadā atskaitīti pirmie 50 dolāri,

no atlikušās summas valsts sedz 80 %. Pašam apdrošinātajam ir

jāsamaksā minētie 50 dolāri un atlikušie 20 %. Mentālās slimībās, ja

ārstēšanās notiek ambulatoriski,
„
Medicare" sedz ārstēšanās izde-

vumu pusi, nepārsniedzot gadā 250 dolāru.

Līdzekļi apdrošinājuma izmaksām

„
Medicare" A daļas apdrošinājuma programmas līdzekļus dod

strādātāju un viņu darba devēju iemaksas sociālā nodrošinājuma

nodokļa ietvaros. Līdz 1972. gadam atvilkumu likme ir 0,6 % no algas

līdz 7800 dolāru gadā. Minētā likme ir augoša, un līdz 1987. gadam

saskaņā ar likumu tā sasniegs 0,9 % no darbinieku algas un uzņēmēju
un citu pašrosminieku izpeļņas.

B daļas līdzekļu avots ir rēgulārās mēnešmaksas, no kurām

pusi sedz paši apdrošinātie, otru pusi valsts. Apdrošinātajiem, kas

saņem sociālā nodrošinājuma pensiju, prēmijas maksu atskaita no

pensijas izmaksām. Kam pensijas nav, maksājumi jākārto pašam,

maksājot pa gada ceturkšņiem uz priekšu. Ja noteiktās mēnešmaksu

likmes nesedz izmaksas, federālā valdiba tās var nākošiem 12 mē-

nešiem palielināt. 1970. g. 30. jūnijā noteiktās likmes — 5,30 dolāri

mēnesī — paliek spēkā līdz 1971. g. 1. jūlijam.
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Lai apdrošinājuma tiesības iegūtu jau ar to mēnesi, kurā ap-

drošinātajam piepildās 65 gadi, viņam jāreģistrējas dzīvesvietai

tuvākajā sociālā nodrošinājuma birojā. Pieteikšanos var izdarīt 7

mēnešu periodā, kas sākas 3 mēnešus pirms dzimšanas mēneša un

turpinās 3 mēnešus pēc tā. Ja reģistrēšanās šai perioda nokavēta,

var pieteikties vispārējā reģistrēšanās periodā, kas ik gadus ilgst

pirmos trīs mēnešus. Persona, kas nokavējusi 3 reģistrācijas perio-

dus, zaudē tiesības uz B daļas apdrošinājumu.

Apdrošinājumu pret ārstu lēsēm apdrošinātais var pārtraukt,

paziņojot to ar rakstu sociālā nodrošinājuma administrācijai. Apdro-

šinājums tādā gadījumā izbeidzas ar nākošo gada ceturksni. Ja

apdrošinājums pārtraukts maksājumu nokārtošanas dēļ vai arī iz-

beigts pēc apdrošinātā vēlēšanās, to var atjaunot triju gadu laikā,

piesakoties vispārējā reģistrācijas periodā. Apdrošinājumu atjaunot

var tikai vienu reizi.

Kaut gan „Medicare" nemaksā par rutīnas vizītēm pie ārstiem,

nedz arī par medikamentiem un zālēm, kas lietotas ārpus slimnīcas,

tāpat par redzes un dzirdes pastiprinātājiem, zobu ārstēšanu (arī

izraušanu), nedz arī par ārstniecības palīdzību, kas sniegta ārpus

ASV robežām u.ctās atbalsts vecajiem ļaudīm vēl nemaz nav pilnībā

aplēsts.

Speciālā bezmaksas palīdzības programma trūcīgiem (Medicaid)

Sociālā nodrošinājuma likuma 19. nodaļa ir speciāla bezmaksas

palīdzības programma (Medicaid). Tā darbojas parallēli
„

Medicare"

programmai, un tās savstarpēji viena otru papildina. Abas tās palīdz

samaksāt ārstēšanās izdevumus, bet tās nav viens un tas pats. Kā

zināms, „
Medicare" ir veselības apdrošinājums personām, kas

pārsniegušas 65 gadu vecumu, nešķirojot ļaudis pēc viņu mantas

stāvokļa. Turpretim „Medicaid" ir palīdzības programma trūcīgajiem

ļaudīm ar maziem ienākumiem, kas nespēj sevi uzturēt, kaut arī viņi
būtu jaunāki par 65 gadiem.

„
Medicaid" aprūpē vecos ļaudis, nere-

dzīgos, invalidus, trūcīgās ģimenes un bērnus, kam nav apgādnieku.

„Medicare" ir federālā programma, bet „Medieaid" programmu tikai

tuvākos gados paredz īstenot visās ASV. Ļaudis, kam tiesības saņemt

„Medicare" pabalstu, ja viņi ir trūcīgi, var saņemt arī
„

Medicaid"

palīdzību. Tā var palīdzēt samaksāt tās lēšu daļas, ko
„

Medicare"



180

nesedz. Piemēram, „Medicaid" var samaksāt pirmos 60 dolārus, ko

nesamaksā
„

Medicare" A daļa apdrošinātajiem atsevišķā slimošanas

gadījumā, tāpat samaksāt pirmos 50 dolārus, kas kalendāra gadā no

ārstu lēsēm jāsamaksā pašam apdrošinātajam.
„

Medicaid" palīdz
samaksāt zobu ārstēšanu, izdevumus par redzes un dzirdes pastipri-

nātājiem un zālēm,ko nav paredzēts atmaksāt„Medicare" programmā.

„
Medicaid" palīdzība ir nozīmīga vecajiem ļaudīm, kam pensijas

mazas un nesedz nepieciešamos izdevumus.
„

Medicaid" palīdzību

saņem vairāk nekā 2 miljoni veco ļaužu, kuru vecums caurmērā ir

76 gadi.Viņiem izmaksātā palīdzība gadā pārsniedz 2,1 biljonu dolāru,

no kuriem divi trešdaļas ir federālās kases līdzekļi. leskaitot ģime-

nes un aprūpējamos bērnus, invalidus un citas trūkumā nonākušas

personas, pēc šīs programmas 1968.gadā sniegta palīdzība 8,6 mil-

joniem personu. No tām 3,3 miljoni gan spējīgas sevi uzturēt,bet nav

varējušas segt savus ārstēšanās izdevumus. Iztikas nodrošināšanai

izsniegti naudas līdzekļi 5,3 miljoniem cilvēku Ārstēšanās izdevumus

«Medicaid" izmaksā tieši slimnīcai, atveseļošanās nama administrā-

cijai vai ārstam, kas slimnieku ārstējis.

Līdzekļus šīs programmas reālizēšanai dod federālās valdības

un atsevišķu statu kopīgie piešķīrumi. Saimnieciski vājākajos statos

federālās valdības piešķīrums ir 83 %, bet bagātākajos — 50 %no

trūcīgo un mazāk pārtikušo ļaužu ārstniecības izdevumiem. Atlikušo

daļu maksā stati.Lai saņemtu federālo pabalstu,statam jābūt spējīgam

reālizēt federālās valdības noteikto „Medicaid" programmu visās tās

daudzveidīgajās nozarēs, dodot iespēju ikvienai trūkuma piemeklētai

personai saņemt vajadzīgo palīdzību. Šīs programmas īstenošanā ir

liela dažādība.Katrs stats nosaka palīdzības apmērus un seko saviem

kvalifikācijas noteikumiem.

No
„
Medicaid" pabalsta saņēmējiem 68 % ir sievietes. Apmē-

ram ceturtai daļai veco ļaužu vajadzīga speciāla aprūpe, un sestā

daļa vecuma vai slimības dēļ ir saistīta pie mājas. 4 % vīriešu un

2 % sieviešu strādā kādu algotu darbu. Caurmērā ikviens šo pabalstu

saņem 6 gadus. Vidējā izmaksa ir 62,92 dolāri mēnesī.

„
Medicaid" programmu reālizē statu administrācija ar lokālo

labklājas aģentūru starpniecību saskaņā ar federālāsvaldībasdotajām

vadlīnijām. Lai saņemtu „
Medicaid" palīdzību, jāpieteicas labklājas

(Welfare) iestādē. Pabalsta lūdzēja slimības vai nespēka gadījumā
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labklājas darbinieki apmeklē lūdzēju viņa mājās. Labklājas palīdzības

veidi ir tik tālu sazarojuši, ka ikviens var atrast padomu un atrisi-

nājumu savām problēmām. Labklājas iestāde var piešķirt ne vien

pabalstu pārtikas iegādei un mājas remontam, tā var palīdzēt atrast

darbu, iemācīt amatu, aprūpēt mazgadīgus bērnus, kamēr vecāki

darbā, palīdzēt atrast piemērotu dzīvokli, palīdzēt veikalā iepirkties

un nogādāt saslimušo pie ārsta.Kopš dažiem gadu desmitiem labklājas
iestādes vada arī noziedznieku labošanas programmas vairāku statu

cietumos.

Vai izkalpoto pensiju var saņemt, dzīvojot ārzemēs?

ASV pilsoņi var saņemt sociālā nodrošinājuma pensiju, dzīvojot

arī ārzemēs, izņemot Albāniju, komūnistisko Ķīnu, Kubu, Cecho-

slovakiju, Austrumvāciju, Ungāriju, Ziemeļkoreju, Ziemeļvietnamu,

Padomju savienību un valstis, kuras tā okupējusi.

Personām, kas nav ASV pavalstnieki, sociālā nodrošinājuma

pensijas izmaksu pārtrauc pēc 6 mēnešu uzturēšanās ārzemēs, ja

tām nav piešķirts īpašs izņēmuma stāvoklis. Veco ļaužu ārstēšanās

izdevumus pēc
„

Medicare" programmas ārzemēs dzīvojošiem neiz-

maksā.

Kur pārsūdzēt sociālā nodrošinājuma administrācijas lēmumu?

Ja darbinieks nav apmierināts ar sociālā nodrošinājuma admi-

nistrācijas lēmumu, viņš var iesniegt lūgumu vēlreiz skatīt cauri

viņa prasību. Šāds lūgums jāiesniedz rakstveidā 6 mēnešu laikā no

lēmuma dienas, pievienojot materiālus savas prasības pierādīšanai.

Ja arī pēc tam jautājums izlemts nelabvēlīgi, var atkal 6 mēnešu

laikā iesniegt rakstveida lūgumu īpašam izmeklētājam (examiner)

lietu vēlreiz skatīt cauri. Šai izmeklēšanā sūdzētājs var piedalīties

pats vai arī viņu var pārstāvēt advokāts. Izmeklētāja spriedumu var

pārsūdzēt sociālā nodrošinājuma pārsūdzības iestādei Vašingtonā

(Social Securitv Appeals Council m Washington DC). Pārsūdzība

iesniedzama rakstveidā 60 dienu laikā pēc izmeklētāja lēmuma pa-

sludināšanas. Beidzamā pārsūdzības instance ir Savienoto valstu

apgabaltiesa (U. S. District Court).

„
Medicare" jautājumos izmeklētājs skata cauri iesniegumus,

kuru prasība nav mazāka par 100 dolāriem. Ja tā pārsniedz 1000

dolāru, jāgriežas tiesā. Ja prasība tiesā ievērota, sūdzētāja advokāts
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var pieprasīt tiesā no valsts atlīdzību par saviem pakalpojumiem un

saņemt ne vairāk kā ceturto daļu no summas, kādu tiesa piespriedusi

sūdzētājam par labu.

„Medicaid" pabalsta lūguma noraidīšanas gadījumā līdzīgā kārtā

var pārsūdzēt labklājas iestāžu lēmumu. lesniegtā sūdzība labklājas

iestādei jāizšķir 30 dienu laikā. Ja tās lēmums neapmierina, var lūgt

iesniegumā minētos apstākļus pārbaudīt citā labklājas darbinieku

sastāvā, un lūdzējs ir tiesīgs ņemt līdz advokātu vai kādu personu,

kas spēj apgaismot viņa lūgumā izteiktās vajadzības.

Nākotnes prognēze veco ļaužu aprūpē

Sociālais nodrošinājums ASV pagājušos 35 gados izrādījies par

spēcīgu ieroci cīņai ar nabadzību. Par mērauklu nabadzības noteik-

šanai 65 gadu vecumu pārsniegušai personai aprūpes iestādes uzskata

1500, bet laulātam pārim 1900 dolāru gada ienākumu, lai viņi nebūtu

ieskaitāmi nabadzīgo katēgorijā. Ap 5,2 miljoni veco ļaužu ASV dzīvo

ar ienākumiem, kas ir zem minētā līmeņa. Bet apmēram tikpat liels

skaits spēj turēties virs tā, jo līdzās saviem nelielajiem ietaupīju-

miem saņem arī sociālā nodrošinājuma pensijas. Taču sociālais

nodrošinājums nav vairs vienīgais ierocis cīņai ar nabadzību. Līdzās

tam tagad stājas izglītība un darba prasmes apgūšana. Ar zināšanām

un darba prasmi bruņojies cilvēks retāk nonāk sociāli apgādājamo

stāvoklī. Notiek arī neatlaidīga citu ceļu meklēšana. Līdz šim gan

vienīgi teērētiskās kalkulācijās domāts arī par negātīvo ienākumu

nodokli tiem, kas nav spējīgi pacelties un noturēties virs nabadzības

līmeņa.
Pirms 35 gadiem no kopējā tautas ienākuma nabadzības apka-

rošanai izdeva ap 5 %. 1968. gadā šis skaitlis bija 7,7%. Salīdzinot

ar tautas labklājas milzīgo pieaugumu, ir jābrīnās, ka ASV tagad

nabadzības apkarošanai relātīvi izdod mazāk nekā 1935. gadā. Tāpat

kā pirms 35 gadiem, tagad ir grūti paredzēt, kādu daļu no saviem

ienākumiem ASV iedzīvotāji izdos šādam mērķim pēc trim gadu des-

mitiem. Ja vien šo zemi nepiemeklē kādas ārkārtīgas katastrofas,

tad ir iespējama dažā ziņā nākotnes prognoze. Vispirms var aplēst,

ka pēc gadsimta trešdaļas, t.i., ap 2000. gadu, iedzīvotāju skaits ASV

būs sasniedzis 310 miljonus. No tiem 30 miljoni būs vecāki par 65

gadiem, un divi trešdaļas veco ļaužu (apmēram 20 miljoni) būs pār-

snieguši 75 gadu vecumu. Šis ir vecums, kas prasa īpašas rūpes par
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veselību, biežākus slimnīcu un ārstu pakalpojumus. Caurmēra mūža

garums būs palielinājies līdz 80 gadiem. Ja medicīnas zinātnei izdo-

sies atrast līdzekli vēža un sirds slimību apkarošanai, nav brīnums,

ja cilvēka mūža garums caurmērā sasniedz 90 gadus. No 65 gadu
vecumu pārsniegušajiem 16 miljoni būs vieninieki un vairumā sievie-

tes. Tādēļ vecumdienu nodrošināšanā dominēs sieviešu aprūpes

problēmas.

Technikas progresa un produkcijas pieauguma rezultātā paredz

pensionēšanās vecuma reducēšanos uz 60 gadiem. Tādā kārtā, pār-

traucis ražīgu darbu, caurmēra amerikānis iegūs savā dzīves laikā

15 līdz 20 „brīvus" gadus. Daudziem var rasties jautājums, kā iz-

mantot iegūto laiku.

Jau tagad ap 20 % pilsētu iedzīvotāju katru gadu maina dzīves-

vietu. Vecie ļaudis to dara daudz retāk. Paredz,ka nākotnē amerikāņi

kļūs kustīgāki un ģimenes dzīvesvietu mainīs vēl biežāk. Tas savukārt

deprimējoši ietekmēs vecos ļaudis, kas paliks atstāti starp svešiem

cilvēkiem. Tam klāt nāk vēl citas daudzveidīgas veco ļaužu psīchiskās

izjūtas, kādas nepazīst cilvēki jaunības un brieduma gados. Vecumam

pienākot, mainās cilvēka stāvoklis ne vien ģimenē, ne vien sabiedrībā,

bet pārmaiņas notiek arī viņa organismā un mentālitātē. Tā blakus

materiālo vajadzību apmierināšanai paveras arī kāds cits vajadzību

lauks, kas prasa, lai to nākotnē labāk apkoptu un aprūpētu.

Amerikas latviešu palīdzības fonda atbalsts sociālai palīdzībai un

nacionālai kopībai

Ņemot vērā, ka veco ļaužu ārstniecības pabalsta saņēmējiem

daļa ārstēšanās izdevumu jāmaksā pašiem, apdrošināšanas sabied-

rības ir izveidojušas īpašus plānus, kas apdrošina pret „
Medicare"

nesamaksāto lēšu daļu. Arī Amerikas latviešu palīdzības fonda ārst-

niecības kasei ir savs
„

Medicare" papildinājumu plāns, kas pēc šī

plāna apdrošinātajiem dalībniekiem izmaksā pabalstu ārstēšanās iz-

devumu segšanai noteikumos paredzētos apmēros. Par iespējami

zemām prēmiju maksām dalībnieki iegūst tiesības uz izmaksām, kas

kopā ar valsts
„

Medicare" pabalstu dod teicamu apdrošinājumu.

Vecie ļaudis, kam nav valsts
„
Medicare" tiesību, var apdroši-

nāties pēc fonda ārstniecības kases citiem plāniem — bez vecuma

ierobežojuma. Ārstniecības kasei ir trīs nozares, kas savukārt



184

sadalās pēc plāniem un procentu grupām, dodot plašu apdrošinājuma
izvēli ikvienam pēc viņa vajadzības un iespējām. Augstākā izmaksa,

ko dalībnieks var saņemt gada laikā ārstēšanās izdevumu samaksai

atkarā no apdrošinājuma veida izvēles, ir 6400 dolāru.

Arī dzīvības apdrošināšanas fonds jau no savas darbības sāku-

miem pavēris tautiešiem iespējas apdrošināties tādā vecumā, kad

tie vairs nevarēja saņemt apdrošinājuma polises kādā šejienes ap-

drošināšanas sabiedrībā. Šādas iespējas vecajiem ļaudīm nodrošināja

gados jaunākie, savstarpējās palīdzības garā iesaistoties fonda ap-

drošinājumos. Maksimālā dzīvības apdrošinājuma summa fondā ir

2000 dolāru. Mirstot nelaimes gadījumā, apdrošinājuma summas

izmaksā divkāršā apmērā.

Fondam ir arī pabalsta nodrošināšanas plāns darba nespējas

gadījumā. Sai plānā uzņem līdz neierobežotam vecumam. Kad plāna

dalībnieks spiests ārstēties slimnīcā vai arī nelaimes gadījuma dēļ

ārstējas mājās, kad viņš nav spējīgs veikt ikdienas pienākumus vai

darba nespējas dēļ zaudē savu darba algu, kad parastajiem ģimenes

izdevumiem pievienojas vēl ārstēšanās izdevumi, tad pēc darba ne-

spējas pabalsta plāna viņam izmaksā atkarā no apdrošinājuma grupas

50, 100 vai 150 dolāru nedēļā. Kopā par visiem gadījumiem apdroši-

nātais var saņemt līdz 5000, 10.000 vai 15.000 dolāru, ko viņš var

izlietot pēc savas patikas.

Mēnešmaksas par apdrošinājumiem fondā ir zemākas, bet sa-

ņemtais apdrošinājums ir līdzvērtīgs tam, ko sniedz parastās apdro-

šināšanas sabiedrības. Tas dod iespēju aptuveni lēst, ka šai fondā

apdrošinātie tautieši visā tā darbības laikā ir ietaupījuši tuvu pie

divi miljoni dolāru. Tie ir līdzekļi, kas palikuši mūsu pašu rokās

mūsu dzīves apstākļu uzlabošanai.Fondapastāvēšanas laikā dalībnieku

tiešai vajadzībai slimības un nāves gadījumos ir izmaksāts vairāk

par 4 miljoni dolāriem. Latviešu ģimeņu atbalstam — jaunpiedzimušo

pūriņu iegādei — ir izsniegts pāri par 40.000 dolāru.

Lai gan, kā teikts, fondam ir apdrošinājumi līdzīgi tiem, kādi

ir šejienes apdrošināšanas sabiedrībām, tomēr fonds nav apdrošinā-

šanas sabiedrība. Fondam nav līguma attieksmju ar tā dalībniekiem.

Arī organizātoriski fonds atšķiras no parastajām apdrošināšanas

sabiedrībām. Fonda augstākais lēmējorgans ir paši dalībnieki, kas

ievēl savus pārstāvjus jeb pilnvarniekus, piešķirot viņiem tiesības
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izlemt visus jautājumus, kas skap fondu. Pilnvarnieku sapulces

lēmumiem ir pakļauti visi fonda dalībnieki.

Fonda statūti dodvaldei tiesības trūkumā nonākušos dalībniekus

atbrīvot no mēnešmaksām. Šādu noteikumu nav apdrošināšanas sa-

biedrībām. Tāpat atbalstu dalībniekiem sniedz arī fonda ārkārtējās

palīdzības kase sevišķi smagas nelaimes un posta piemeklējumos, kad

visi palīdzības avoti jau izsmelti, bet pabalsta nepieciešamība vēl

joprojām pastāv. Nacionāli nozīmīga ir arī pieminētā pūriņu dāvana,

kādas apdrošināšanas sabiedrības nemēdz izsniegt. Ņemot vērā šādus

palīdzības veidus, fonds kā bezpeļņas pasākums iekļaujas īpašā katē-

gorijā starp labdarībasorganizācijām unapdrošināšanas sabiedrībām.

Līdztekus minētam palīdzības darbam ievērojams ir fonda

devums mūsu nacionālās dzīves vajadzībām.Jaunatnei,skolas grāmatu

izdošanai, divreizdivi nometņu sarīkošanai, stipendijām un sporta

sacensību balvām kopā ir izdots pāri par 35.000 dolāru. Ir atbalstīta

latviešu valodas kursu sarīkošana Rietummičigenas universitātē un

Latviešu ģimnāzija Minsterē. Fonds ir aizdevis līdzekļus latviešu

biedrībām jaunu sanāksmju namu celšanai, kā arī draudzēm baznīcu

pārbūvēm un izdaiļošanai. Ir ziedoti līdzekļi veco ļaužu mītnes ieceres

īstenošanai un atbalstīta mūsu centrālās pārstāvības darbība. Kur

vien ir bijusi vajadzība un iespēja, fonda palīdzība nav trūkusi ne

atsevišķam tautietim nedienu piemeklējumā, ne visas mūsu nacionālās

kopības saglabāšanai.

Amerikas latviešu palīdzības fonda adrese: Latvian Relief Fund

of America, Inc., P. O. Box 8857, Philadelphia, PA 19117, U. S.A.
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LATVIEŠU PENSIJU TIESĪBAS AUSTRĀLIJĀ

Eva Brennere un Imants Dižgalvis

Vēl pirms nedaudz gadiem viens no noteikumiem, lai saņemtu
pensijas, bija Austrālijas pavalstniecība. Tā kā Austrālijā pēckara

posmā ieceļotāju ieplūdums bija ļoti liels, un daļa no viņiem nevēlējās

vai arī nespēja pieņemt Austrālijas pavalstniecību, šo noteikumu

atcēla.Pašreiz uzturēšanās ilgums Austrālijā un pensijas pieprasītāja

turība ir galvenie faktori, kas noteic pensiju tiesības. Latvieši, kas

Austrālijā nodzīvojuši nepārtraukti vismaz desmit gadu un citādi ir

tiesīgi saņemt pensiju, var pieprasīt un saņemt jebkuru pensiju un

sociālās aprūpes pabalstu, kādi ir pieejami Austrālijas pavalstnie-

kiem. Pensiju pieprasīšanas veidlapas dabūjamas pasta iestādēs un

sociālās aprūpes birojos.
Sociālās aprūpes sistēmaAustrālijā ir attīstījusies pakāpeniski.

Pirms federācijas dibināšanas 1901. gadā atsevišķajās Austrālijas

kolēnijās sociālā aprūpe tikpat kā nemaz neeksistēja. Jaunajā Austrā-

lijas konstitūcijā ierakstīja pantu, kas devā federālai valdībai tiesības

izdot likumus par vecuma un invalidu pensijām (51. XXIII p.), un 1946.

gadā pēc sekmīgas tautas nobalsošanas šim pantam pievienoja otru

pantu, dodot federālai valdībai tiesības izdot likumus plašākā sociālās

aprūpes laukā (51. XXIII Ap.). Kopvalsts piešķirtās pensijas ir vie-

nādas visās Austrālijas valstīs un territorijā.

Federālā valdība gādā par šādām pensijām un sociālās aprūpes

veidiem: vecuma pensiju, invalidu pensiju, atraitņu pensiju, bezdarba

un slimības pabalstu, rehabilitāciju, ārstniecības atbalstu un ģimenes

piemaksām. Kara pensija, bijušo karavīru un viņu atraitņu pensija nav

ietilpinātas mūsu apskatā, jo maz būs latviešu, kas bijuši Austrālijas

armijā pagājušo karu laikā.

Vecuma pensija

Šāda veida pensija Austrālijā pastāv kopš 1909.gada, un tā bija

kopvalsts pirmais sociālais pabalsts. Šo pensiju tiesīgi saņemt vīrieši,

kas sasnieguši 65 gadu vecumu, un sievietes, sasniedzot 60 gadu

vecumu. Nav svarīgs Austrālijā vai citā valstī nostrādāto gadu skaits.

Vecuma pensiju var saņemt arī personas, kas savā mūžā algotu darbu

nav strādājušas. Katrā gadījumā jāuzrāda vismaz desmit nepārtraukti
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Austrālijā nodzīvoti gadi. Ja var uzrādīt Austrālijā nepārtraukti

nodzīvotus piecus gadus un bez tam vēl vairākus šeit nodzīvotus

posmus, kas kopskaitā pārsniedz 10 gadus, tad vajadzīgos 10 gadus

saīsina par tik, par cik šeit nodzīvoto gadu kopskaits pārsniedz 10

gadus. Piemēram, ja kāda persona šeit nodzīvojusi nepārtraukti 5

gadus, bet kopskaitā 15 gadus, tad vajadzīgos 10 gadus šai gadījumā

var saīsināt par 5 gadiem, kas pārsniedz 10 gadu kopskaitu. Tātad

šai piemērā pietiek ar pieciem nepārtrauktiem gadiem. Ja kopskaitā

būtu 12 gadi, pietiktu ar 8 nepārtrauktiem gadiem, bet katrā gadījumā

jāuzrāda ne mazāk kā 5 Austrālijā nepārtraukti nodzīvoti gadi.

Pensijas saņemšanas tiesības atkarīgas no pieprasītāja ienā-

kuma un mantas. Kā vienu, tā otru noskaidro īpašā turības pārbaudē

(means test). Ilustrēsim šos noteikumus ar piemēru. Pieņemsim, ka

pensijas pieprasītājam pieder šāda manta: nauda bankā $ 800, neap-

būvēts zemesgabals $ 900 vērtībā, pajas par $ 700, kopā $ 2400.

Pensionāra mantas aplēsumā neskaita dzīvojamo māju, ja pensionārs

to pats apdzīvo (viņam ir atļauts izīrēt no sava dzīvokļa ne vairāk kā

divas istabas,un īri ienākumā neskaita). Neskaita arī viņa istablietas,

drēbes un citus personiskos piederumus, tāpat privāti lietotu auto-

mašīnu. No šādi aplēstas kopējas mantas likums atļauj atskaitīt

$ 400. Mūsu piemērā $ 2400 minus $ 400 dod $ 2000. No šī atlikuma

desmito daļu, t. i., $ 200 uzskata par gada ienākumu. Tā kā pensio-

nāram vieniniekam pavisam kopā var būt ienākums $ 520 gadā, tad

mūsu piemērā pensijas pieprasītājs var piepelnīt gadā vēl $ 320.

Precētam pārim kopējais ienākums var būt $ 884, tātad viņi var

piepelnīt vēl $ 684.

Ja kādā citā gadījumā pensijas pieprasītājam būtu mantas tikai

$ 400 kopvērtībā, tad, atskaitot likumā atļautos $ 400, viņam nekāda

ienākuma nepaliktu, un viņš varētu pelnīt $ 520 gadā. Precētais pāris

ar šādu mantu varētu pelnīt $ 884 gadā.

Maksimālā pensija nedēļā vieniniekam ir $ 15,50, bet precētam

pārim $ 27,50.

Ja privātpeļņas nemaz nav, tad mantas drīkst būt: vieniniekam

$ 5600, ieskaitot pirmos $ 400, precētam pārim $ 9640, ieskaitot div-

reiz pirmos $ 400. Šais gadījumos maksājama pilnā pensijas likme.

Par katriem 2 dolāriem,kas pārsniedz atļauto turības līmeni, no gada

pensijas atvelk 1 dolāru.
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Pensionāri vieniniekivar saņemt vēl atsevišķi 2 dolārus nedēļā,

ja viņiem ir jāmaksā īre, viņu ienākums ārpus pensijas ir mazāks

par 3 dolāriem nedēļā un mantas nav daudz. Strādāt nespējīgs pensio-

nārs, kā arī pensionārs, kura gādībā ir vismaz viens bērns, var

saņemt līdz 7 dolāriem nedēļā piemaksu sievas uzturēšanai un pie-

maksu bērniem līdz 16 gadu vecumam,kā arī pilna kursa skolniekiem

un studentiem līdz 21 gada vecumam. Šī piemaksa ir nedēļā 2,50

dolāri par pirmo šādu bērnu vai skolnieku un 3,50 dolāri par katru

nākošo.

Aizgādņa piemaksu līdz 4 dolāriem nedēļā maksā pensionāram

atraitnim vai neprecētam pensionāram ar vienu vai vairākiem apgā-

dājamiem bērniem. Piemaksa pieaug uz 6 dolāriem nedēļā, ja bērni

ir jaunāki par 6 gadiem vai arī invalidi. Pensionārs nevar saņemt

vienā un tai pašā laikā vecuma un invalida vai atraitņa pensiju.

Invalidu pensija

Šo pensijas veidu Austrālijas federālā valdība nodibināja 1910.

gadā, lai atbalstītu personas, kas vēl nav sasniegušas vecuma pensi-

jai vajadzīgo gadu skaitu, bet nav vairs strādāt spējīgas un nevar sevi

un ģimeni uzturēt. Noteikumi šīs pensijas saņemšanai ir vismaz 85 %

pastāvīga darba spēju zaudējums, ko parasti nosaka valsts kontrol-

ārsts. Minimālais vecums šīs pensijas saņemšanai ir 16 gadi. Bez

tam vēl jāuzrāda Austrālijā nepārtraukti nodzīvoti 5 gadi, ja persona

kļuvusi strādāt nespējīga Austrālijā vai īsā prombūtnes laikā. Citādi

vajadzīgi 10 šeit nepārtraukti nodzīvoti gadi vaivismaz 5 nepārtraukti

gadi, pieskaitot citus šeit nodzīvotus posmus tādā pašā veidā kā,

vecuma pensijas saņemšanai vajadzīgo rezidences ilgumu aplēšot.

Tāpat kā vecuma pensijas, arī invalidu pensijas saņemšanai

notiek turības pārbaude; vienīgais izņēmums ir neredzīgie. Maksi-

mālās izmaksas ir tādas pašas kā vecuma pensijai, un tās tādā pašā

veidā pamazina atkarā no pensionāra turības. Arī 2 dolāru īres

piemaksu var saņemt līdz ar invalida pensiju, tāpat ģimenes piemak-

sas tādos pašos apmēros kā vecuma pensijas saņēmēji līdzīgos ap-

stākļos.
Atraitņu pensija

Gadās, ka sieviete kļūst par atraitni, pirms viņa sasniedz 60

gadu vecumu. Fiziski viņa ir strādāt spējīga, bet tomēr nevar uzturu

nopelnīt, jo jārūpējas par bērniem. Varbūt arī viņa savā mūžā nav
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algotu darbu strādājusi, un viņai nav nekāda aroda vai kvalifikācijas,

vai arī agrākās prasmes ilgajos mājturibā pavadītajos gados ir aiz-

mirsušās.

Lai palīdzētu šīm sievietēm, federālā valdība 1942. gadā nodibi-

nāja atraitņu pensiju, ieskaitot atraitnes definīcijā šķirtenes, sievas,

kuru vīri kopš sešiem mēnešiem atrodas cietumā vai psīchiatriskā

slimnīcā, kā arī kopš sešiem mēnešiem vīra atstātās sievas, kas

nesaņem alimentus. Šķirtenēm un atstātajām sievām ir jāpierāda, ka

viņas ir mēģinājušas likumīgi piedzīt alimentus no vīra vai bijušā

vīra, pirms viņas kļūst tiesīgas saņemt atraitņu pensiju. Kara atrait-

nes, kas saņem speciālo kara atraitņu pensiju, nevar tai pašā laikā

saņemt arī kopvalsts atraitņu pensiju.

Atraitņu pensijas saņemšanai nav nepieciešams noteikts Aus-

trālijā nodzīvoto gadu skaits, ja sieviete ir kļuvusi par atraitni,

šķirteni, atstātu vai cietumnieka sievu, kamēr viņa un viņas vīrs

pastāvīgi dzīvoja Austrālijā. Citādi ir jāuzrāda 5 gadu nepārtraukta

uzturēšanās Austrālijā pirms pensijas pieprasīšanas. So noteikumu

ignorē, ja vīrs nomirstārzemēs, bet viņa atraitne ir dzīvojusi Aus-

trālijā nepārtraukti 10 gadus jebkurā laikā.

Atraitņu pensija iedalīta 3 klasēs: A, B un C. A klases pensiju

var saņemt atraitne, kuras gādībā ir viens vai vairāki bērni. Maksi-

mālā nedēļas maksa ir 15,50 dolāri. Klāt nāk mātes piemaksa 4

dolāri nedēļā, ko paaugstina uz 6 dolāriem, ja atraitnes gādībā ir

bērns, jaunāks par 6 gadiem vai ja bērns ir invalids. Piemaksa nedēļā

ir 2,50 dolāri par vienu un 3,50 dolāri par katru nākošo bērnu.

B klases pensiju var saņemt atraitne, ne jaunāka par 50 gadiem,

bez apgādājamiem bērniem, un arī atraitne, ne jaunāka par 45 gadiem,

kuras A klases pensija izbeidzas tāpēc, ka viņai vairs nav apgādājamo

bērnu. Maksimālā pensija šai klasē ir 13,75 dolāri nedēļā.

C klases pensija ir speciāla palīdzība atraitnēm, jaunākām par

50 gadiem, bez bērniem, kuras atrodas trūcīgos apstākļos pirmajās

26 nedēļās pēc vīra nāves. Maksimālā maksa ir 13,75 dolāri nedēļā.

Pensiju nemaksā ilgāk kā 26 nedēļas pēc vīra nāves.

Arī uz atraitņu pensiju attiecas turības pārbaude, tāpat kā

vecuma un invalidu pensijai, tomēr atļaujot atraitnei mazliet lielāku

ienākumu un nedaudz vairāk īpašuma, pirms pensiju samazina. Ar
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atraitnes pensiju arī var dabūt dzīvokļa īres piemaksu tādos pašos

apstākļos kā ar vecuma un invalidu pensiju.

Rehabilitācija

Valsts un arī pašas atraitnes interesēs ir, lai viņa jo ātrāk

kļūtu neatkarīga un spējīga pati nopelnīt savu iztiku. Kur tas iespē-

jams, federālā valdība gādā un maksā par atraitņu pārskološanas

kursiem, parasti dodot iespēju atsvaidzināt aizmirstās prasmes un

atgūt veiklibu darbā, ko viņa pratusi kādreiz agrāk. Skološanās laikā

atraitne turpina saņemt pensiju un 4 dolārus nedēļā skološanās pie-

maksu, bieži arī ceļanaudu uz skolu un brīvas skolas grāmatas. Ja

atraitne nodomājusi strādāt mājās, vajadzības gadījumā valdība aiz-

dod līdz 400 dolāru darbarīku un materiālu iepirkšanai.

Ne tikai atraitņu pensijas saņēmējas, bet arī personas, kas

saņem invalidu, slimības vai bezdarba pabalstu, kara invalidi, kas

neietilpst valdības rehabilitācijas programmā, un jaunieši, 14 līdz 16

gadus veci, kas, sasniedzot 16 gadu vecumu, būtu kvalificēti saņemt

invalidu pensiju, ir tiesīgi piedalīties kopvalsts rehabilitācijas prog-

rammā. Tā pieejama personām ar fiziskiem trūkumiem, kurus ar

speciālu ārstēšanu un treniņu būtu iespējams uzlabot līdz tādam

līmenim, ka triju gadu laikā šādai personai būtu izredzes kļūt darbam

derīgai. Personas, kas piedalās šai rehabilitācijā, turpina saņemt

pensiju, bieži arī ceļanaudu uz ārstēšanas vai mācību centru un 4

dolārus nedēļā treniņa piemaksu. Kursu sekmīgi nobeidzot, kopvalsts

sociālā aprūpe palīdz sameklēt piemērotu darbu. Kad rehabilitētā

persona pati sāk pelnīt savu iztiku, pensijas maksājumi izbeidzas.

Citi pabalsti un atvieglojumi pensionāriem

Bez kārtējās pensijas maksas visiem vecuma, invalidu un

atraitņu pensijas saņēmējiem ir pieejami dažādi atvieglojumi, kurus

sagādā pa daļai federālā valdība, pa daļai valstis sadarbībā ar fede-

rālo valdību.

Pensionāri un no viņiem atkarīgie ģimenes locekļi saņem brīvu

ārsta palīdzību un zāles, uzrādot šim nolūkam speciāli izdotu medikālo

kartīti. Uzturēšanās publiskajās slimnīcās parasti arī irbrīva. Pen-

sionāram un viņa ģimenes locekļiem atmaksā 2 dolārus dienā no

uzturēšanās maksas valsts apstiprinātā atpūtas namā.Palīdzību sniedz

arī pensionāriem, kas vēlas īrēt dzirdes pastiprinātājus. Noteiktos
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apstākļos pensionāri maksā pazeminātas cenas par telefēna Iri, radio

un televīzijas atļauju.Neredzīgajiem šīs atļaujas izsniedz bezmaksas.

Federālā valdība piemaksā līdz 40 dolāru pensionāra apbedīšanai.

Pensionāri drīkst piepelnīt klāt noteiktu daudzumu atkarā no

turības, nezaudējot savu pensiju, un nupat minētie atvieglojumi ir

pieejami arī pensionāriem, kas pilnu pensiju nesaņem. Speciāli

apmācīti valsts aprūpes darbinieki dod brīvu padomu sakarā ar

pensionāra ģimenes, izglītības vai financiālām problēmām. Arī valsts

sociālā aprūpe un citas valsts iestādes visādi palīdz pensionāriem un

viņu ģimenēm.Psīchiatriskās klīnikās pensionārus uzņembez maksas,

bet, sākot ar ievietošanas laiku, viņi pensiju vairs nesaņem. Pensio-

nāriem zobus ārstē bez atlīdzības valsts zobārstniecības klīnikā.

Nogaidot savu kārtu, pensionārs var saņemt liekos zobus bez maksas.

Noteiktās stundās pensionāri var lietot valsts transportu par pazemi-

nātām cenām, uzrādot šim nolūkam izdotu kartīti. Ja pensionāram

bieži jāierodas pie ārsta vai slimnīcā, viņš var pieprasīt, lai vese-

lības departaments izgādā brīvu transportu uz turieni.

īres valde labprāt palīdz pensionāriem, kam draud izlikšana no

dzīvokļa vai kas maksā pārmērīgi augstu īri. Pensionārs,kas apdzīvo

dzīvokļu departamenta (Housing commission) māju, spiedīgos apstāk-

ļos var pieprasīt īres atlaidi. Ja pensionāra gādībā ir bērni, kas

mācās vidusskolā, viņš var pieprasīt skolas pārzinim financiālu

atbalstu skolniekam.

Pensionārs var saņemt brīvu padomu tieslietās, ko sniedzvalsts

advokāts, un atkarā no turības brīvu palīdzību kā krimināltiesās, tā

civīltiesās visās instancēs. Valsts aizgādnis (public trustee) palīdz

pensionāram testamenta lietās un pārņem arī citu pensionāra lietu

kārtošanu, ja pēdējais vecuma vai slimības dēļ nespēj pats tās vairs

izkārtot.

Pensionāri trūcīgos apstākļos var pieprasīt no valsts palīdzības

komitejas pārtikas saiņus Ziemsvētkos. Šī komiteja arī apgādā ar

istablietām, drēbēm, pārtiku un segām personas, kas ir cietušas

ugunsgrēkā, plūdos vai līdzīgā nelaimē. Trūcīgiem pensionāriem ir

iespējams dabūt gāzi par pazeminātu cenu un ūdeni uz nomaksu, bet

šie atvieglojumi atkarīgi no iestāžu labvēlības.

Ir arī organizācijas, kas, nebūdamas pakļautas valsts kontrolei,

tomēr sniedz pensionāriem dažāda veida palīdzību. Daži piemēri:
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brīva ambulances transporta lietošana, ja ir ārsta apliecība, ka citu

transportu nav iespējams lietot; slimnieku kopšana paša pensionāra

dzīvesvietā, ja ir ārsta vai slimnīcas ieteikums; arī baznīcas bieži

gādā par slimo pensionāru kopšanu savā rajonā; brīva redzes pār-

baude un acenes par pazeminātām cenām. Lokālās pašvaldības arī

visādi gādā par pensionāriem savos rajonos, gan samazinot pilsētas

nodevu maksājumus, gan izdalot brīvu kurināmo, gan gādājot par

pensionāru un veco ļaužu atpūtas telpām,kur pensionāriem iespējams

dabūt gatavus ēdienus par stipri pazeminātām cenām, gan pievedot

sagatavotas maltītes nespējīgiem pensionāriem mājās. Šī veida pa-

līdzība ir brīvprātīga un atkarīga no tās iestādes labvēlības un finan-

ciālā stāvokļa, kas to sniedz. Tādēļ atsevišķās pašvaldībās šis

pabalsts ir ļoti dažāds.

Augšā minētie pabalsti un atvieglojumi parasti ir pieejami

tikai pensionāriem, kas saņem kopvalsts pensiju. Bet valstis reizēm

piešķir šeit minētopabalstu arī personām, kas atrodas valsts sociālā

aprūpē.

Bezdarba un slimības pabalsts

Šāda veida pabalstu var saņemt personas vecumā starp 16 un

65 gadiem (60 gadiem sievietēm), kas ir bezdarbnieki vai Īslaicīgi

strādāt nespējīgi slimības vai nelaimes gadījuma dēļ un nesaņem

cita veida pensiju vai pabalstu (izņemot kara pensiju). Noteikums šī

pabalsta saņemšanai ir vismaz viens Austrālijā iepriekš nodzīvots

gads. Ja laika sprīdis būtu īsāks, pietiek, ja var pierādīt nodomu

apmesties Austrālijā uz pastāvīgu dzīvi.

Strādājošai precētai sievietei parasti nav iespējams šo pabalstu

saņemt, ja viņas vīrs ir spējīgs viņu uzturēt pa to laiku, kamēr viņa

pati nav spējīga pelnīt. Arī šim pabalstam ir turības pārbaude, bet

tikai attieksmē uz ienākumiem, ne uz mantu.

Bezdarba pabalsta pieprasītājam ir jāuzrāda, ka viņš pašreiz

ir bezdarbnieks un ka viņš nav tādēļ bez darba, ka piedalās streikā;

ka viņš ir spējīgs veikt un grib pieņemt piemērotu darbu; ka viņš ir

velti mēģinājis darbu sameklēt un ka viņš ir reģistrējies valsts

darba iestādē darba meklētāju sarakstā.

Slimības pabalsta pieprasītājam jāuzrāda, ka viņš nav spējīgs

strādāt slimības vai nelaimes gadījuma dēļ un ka sakarā ar to viņš

ir zaudējis ienākumus.
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Maksimālā izmaksa ar šo pabalstu ir 10 dolāri nedēļā ar 7

dolāru piemaksu sievai, 2,50 dolāru par vienu un 3,50 dolāru par

katru nākošo bērnu nedēļā. Ir atļauti ienākumi līdz 6 dolāriem nedēļā,
bet pabalstu samazina par tik, par cik pieprasītāja ienākumi pārsniedz

6 dolārus nedēļā. Šis pabalsts maksājams no septītās dienas pēc

lūguma iesniegšanas vai pēc darbavai darba spēju zaudēšanas, skaitot

no vēlākā datuma.

Speciālu pabalstu var saņemt personas, kas vecuma, fiziska vai

garīga trūkuma, vai arī cita kāda iemesla dēļ nav spējīgas sev iztiku

nopelnīt, bet nav kvalificētas saņemt pensiju. Maksas ir tādas pašas

kā bezdarba un slimības pabalstam. Personas, kas nesaņem vecuma

pensiju, kaut ir attiecīgā vecumā, var dabūt šo speciālo pabalstu

īslaicīga bezdarba vai darba nespējas laikā, ja tās nodomājušas pēc

tam atkal atsākt algotu darbu.

Ārstniecības atbalsts

Bezdarba un slimības pabalsta saņēmēji, ģimenes ar ļoti mazu

ienākumu un ieceļotāji pirmajos divos mēnešos pēc ierašanās Aus-

trālijā saņem palīdzību ar slimnīcu un ārstniecības fonda maksāju-

miem.Slimības un bezdarba pabalsta saņēmējiem pabalsta saņemšanas
laikā un vēl četras nedēļas pēc tam piederība ārstniecības fondā ir

brīva.Ģimenēm ar mazu ienākumu fonda nodevas pazemina vai pilnīgi

atlaiž atkarā no ienākuma lieluma. Jauniebraucējiem nav jānogaida

parastās 8 nedēļas, lai kļūtu pilntiesīgi fonda biedri, ja iebraucot viņi

tūlīt iestājas fondā.

Ģimenes piemaksas

Ģimenes pieaugums ir vienmēr saistīts ar speciāliem izdevu-

miem slimnīcai, bērnu drēbju un ratiņu iegādei un daudzām citām

vajadzībām. Lai palīdzētu segt šos speciālos izdevumus, federālā

valdība 1912. gadā noteica vienreizēju mātes piemaksu, kuru var

saņemt katra māte neatkarīgi no financiālāstāvokļa. Pašreizējā mātes

piemaksa ir 30 dolāru par pirmo bērnu. Kur ģimenē jau ir 3 vai

vairāk bērnu zem 16 gadiem, piemaksa pieaug līdz 35 dolāriem.

Mātes piemaksu saņem ikkatra sieviete, kam piedzimst bērns Austrā-

lijā, ja viņai tur ir pastāvīga dzīvesvieta.

Valsts piemaksu bērna uzturēšanai maksā katrai personai,

parasti mātei, kuras gādībā ir viens vai vairāki bērni, jaunāki par

16 gadiem, vai skolnieki līdz 21 gada vecumam. Šo piemaksu valsts
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maksā par ikkatru bērnu neatkarīgi no ģimenes turības. Pašreizējā

maksa ir 50 centi nedēļā par vienu bērnu, 1 dolārs par otro, 1,50

dolāri par trešo, pieaugot par 25 centiem par katru nākošo apgādā-

jamo bērnu zem 16 gadiem. Pilna kursa skolnieki un studenti 16—21

gada vecumā saņem 1,50 dolāru nedēļā.

Valsts sociālā apgāde

Bieži gadās, ka atbalsts ir vajadzīgs personai vai ģimenei, kas

nav kvalificēta saņemt nevienu no federālās valdības pensijām vai

pabalstiem.Starp tiem ir cietumnieku sievas pirmajos sešos mēnešos

pēc vīra ieslodzīšanas, atstātās sievas pirmajos sešos mēnešos pēc

vīra aiziešanas, neprecētās mātes, pamestie bērni un veci, strādāt

nespējīgi ļaudis, kas nav pietiekami ilgi Austrālijā, lai varētu saņemt

kopvalsts pensiju.

Valsts sociālā apgāde gādā par šīm personām pa to laiku, kamēr

tās vēl nav tiesīgas saņemt kopvalsts pensijas vai pabalstus, un arī

par tām, kam nav izredžu saņemt kopvalsts pensijas. Nav nekāda

gaidīšanas perioda, palīdzību sniedz tūlīt, ja tā ir nepieciešama. Kaut

arī valsts izdara turības pārbaudi, taču tā nav tik nelokāma kā kop-

valsts pensijām. Katru pieprasījumu apstrādā atsevišķi, un pabalstu

sniedz pēc pieprasītāja vajadzībām, cik tālu tas sociālās apgādes

robežās ir iespējams. Valsts apgāde ir paredzēta sevišķi bērniem

un ģimenēm bez apgādnieka, tādēļ bieži vien valsts sociālo aprūpi

dēvē par ģimenes aprūpi. Caurmērā visas valstis sniedz vienāda

veida un vienāda lieluma pabalstus. Nelielas atšķirības atrodamas

tikai palīgapgādē (secondarv social services).

To sešu mēnešu laikā, kamēr atstātās sievas un cietumnieku

sievas nesaņem kopvalsts atraitņu pensiju, valsts sociālā apgāde

maksā viņām un viņu bērniem pabalstu attiecīgās atraitņu pensijas

apmērā. Tiklīdz šīs mātes un bērni var saņemt kopvalsts pensiju,

valsts atbalsts izbeidzas.

Neprecētās mātes, atstātās nelaulātās sievas, kā arī cietumnieku

nelaulātās sievas unviņu bērni nekad nekļūst tiesīgi saņemt kopvalsts

atraitņu pensiju un paliek vienmēr valsts sociālās apgādes ziņā. Arī

šādos gadījumos valstis maksā atbalstu kopvalsts atraitņu pensijas

apmērā līdzīgos apstākļos. Katrā gadījumā pabalsta pieprasītājai ir

jāpierāda, ka viņa ir mēģinājusi likumīgi piedzīt alimentus.
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Ja ģimenes apgādnieks zaudē darbu vai darba spējas, viņam ir

jānogaida vismaz 7 dienas, pirms sākas bezdarbnieku un slimības

pabalsta maksājumi. Ja viņa ģimene ir trūcīgos apstākļos, valsts

sociālā apgāde izmaksā pabalstu kopvalsts bezdarbnieku un slimības

pabalstu apmērā līdzīgos apstākļos, kamēr kopvalsts atbalsts nav

dabūjams.

Liekas, ka valstis mēģina savu sociālo aprūpi koordinēt cita

ar citu, lai pabalsta meklētājiem nebūtu iemesla pārcelties aprūpes

dēļ. Tomēr rodas nelielas atšķirības pabalsta veidā starp valstīm.

Ņusautvelsā atrodamavisplašākā apgādes sistēma.Kur pabalsts

ir steidzīgi vajadzīgs, tiek palīdzēts ne tikai ar naudas maksājumu,

bet arī ar valsts samaksātu pārtikas pasūtinājumu tik ilgam laikam,

kamēr pabalsta pieprasījumu apstrādā. Atkarā no ģimenes lieluma

maksimālais naudas pabalsts ir 30 dolāru nedēļā un maksimālais

pārtikas pabalsts 18 dolāru vērtībā. Ja ģimenē ir bērni, vecāki par

16 gadiem, un apstākļi ļoti trūcīgi, šie bērni var saņemt atsevišķu
naudas vai pārtikas pabalstu līdztekus pārējās ģimenes pabalstam.

Trūcīgām pensionāru ģimenēm valsts apgāde piemaksā par

katru bērnu zem 16 gadiem 1 dolāru nedēļā, maksimālais maksājums

ar pabalstu ir 3 dolāri nedēļā ģimenei. Trūcīgas ģimenes ar maziem

bērniem, kuras saņem pārtikas pabalstu, saņem arī vēl brīvu pienu.

Pēc trim mēnešiem valsts apgādē ģimenes (bet ne vieninieki un

bērni, vecāki par 16 gadiem) saņem brīvu ārsta palīdzību un zāles.

Ģimenes financiālo stāvokli periodiski pārbauda apgādes darbinieki

un nolemj, cik lielu un kāda veida pabalstu turpināt sniegt. Dažas

ģimenes atrodas pastāvīgā apgādes uzraudzībā, it sevišķi, ja apdrau-
dēta bērnu labklāja.

Viktorijā valsts sociālā apgāde var izmaksāt vienreizēju pa-

balstu līdz 30 dolāriem pārtikas sagādei ģimenei, kas pieprasījusi

pabalstu, kamēr pieprasījumu apstrādā. Tas parasti ilgst 10 līdz 14

dienas. Katra ģimene var saņemt tikai vienu šādu speciālpabalstu

gadā. Valsts apgāde maksā 5 dolārus nedēļā bērna uzturēšanai, kas

ir nevis vecāku, bet citas personas gādībā, ja nav iespējams no

vecākiem piedzīt bērnam iztiku. Ja, mātei slimojot, gādību par bēr-

niem uzņemas cita persona vai aprūpes nams, ģimenes atbalstu

izmaksā šai personai vai aprūpes namam, kas uzņēmies gādību par

bērniem. Atraitnei ar ārlaulības bērnu, par kuru viņa nesaņem
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piemaksu pie kopvalsts atraitņu pensijas, valsts aprūpe maksā šo

bērna piemaksu atraitņu pensijas apmērā. Bērna mātei ir jāpierāda,
ka viņa ir mēģinājusi piedzīt alimentus no bērna tēva.

Kvīnslendas sociālo aprūpi pārstāv bērnu labklājas departa-

ments, un palīdzību sniedz tikai ģimenēm, koncentrējoties uz bērnu

labklāju. Maksājumi mātēm un bērniem kvalificēšanās periodā, lai

saņemtu kopvalsts atraitņu pensiju, tādi paši kā citās valstīs, un

tādu pašu pabalstu saņem neprecētās mātes, atstātās un cietumnieku

nelaulātās sievas.

Bez tam valsts aprūpe piemaksā 2,50 dolāru nedēļā katram

bērnam, ja apgādes saņēmējs ir trūcīgs, arī tad, ja apgādnieks ir

kopvalsts pensionārs. Pabalsta saņēmēji paliek bērnu labklājas de-

partamenta uzraudzībā un var šo piemaksu zaudēt, nesekodami

departamenta ieteikumiem attieksmē uz bērnu labklāju.

Rietumaustrālijā valsts piemaksu saņem ne tikai bērni, bet arī

pieauguši kopvalsts pensionāri trūcīgos apstākļos. Maksimālā pie-

maksa pieaugušai personai ir 2 dolāri, bērniem 2,50 dolāru nedēļā.

Trūcīgas personas, kas ir pilnīgi atkarīgas no valsts aprūpes, var

saņemt piemaksu drēbju iegādei līdz 2 dolāriem nedēļā.

Tasmānijas sociālā apgāde pabalsta saņēmējiem maksā daļu
no mājkalpotājas algas pa to laiku, kamēr māte atrodas slimnīcā,

vai arī izgādā bērniem pa šo laiku citu aprūpētu apmešanās vietu.

Maksimālais laiks šādai palīdzībai ir 6 nedēļas. Trūcīgiem vecuma

un invalidu pensijas saņēmējiem apgāde izmaksā trīs reizes gadā

apkurināšanas piemaksu 8,50 dolāru apmērā.

Dienvidaustrālijas sociālā apgāde piemaksā līdz 2 dolāriem

nedēļā valsts apgādes saņēmējiem kopvalsts pensiju apmēros, ja

viņu īres maksa pārsniedz 4 dolārus nedēļā.

Ja ieceļotājs Austrālijā vēlas pie sevis izsaukt savus gados

vecus radus uz pastāvīgu dzīvi, viņam kopvalsts valdībai ir jāgarantē,

ka viņš par viņiem gādās un tie nekļūs valstij par nastu. Ja ārkārtēju

apstākļu dēļ, par kuriem izsaucējs nevar noteikt, viņš vairs nav

spējīgs par šiem saviem radiem gādāt, bet viņi vēl nav pietiekami

ilgi Austrālijā, lai varētu saņemt vecuma pensiju, visās valstīs

sociālā apgāde uzņemas par viņiem gādību.
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Galvenie trūkumi Austrālijas pensiju lietās ir divi. Pirmkārt,

pensiju likmes ir zemas. Politiskais klimats pašlaik spiež valdību

pensiju likmes palielināt. Dažnedažādas organizācijas uzbrūk valdībai

par smieklīgi mazo (50 centu) pensiju palielinājumu 1970. gada bu-

džetā. Ja arī valdība šogad spiedienam nepadosies, tad tomēr nākamo

gadu jāgaida pielikums.

Otra smaga problēma ir turības pārbaude. Strādnieku partija

saka, ka tā atcels šo pārbaudi pilnīgi, ja spēs uzvarēt nākamajās

vēlēšanās, kas paredzamas 1972.gadā. Bet arī pašreizējā liberāļu
valdība pati saka, ka tās mērķis ir ar laiku šo pārbaudi izskaust, tā

tikai nesola to paveikt viena gada laikā.

SOCIĀLA PALĪDZĪBA ANGLIJA UN ZVIEDRIJĀ

Par sociālo palīdzību Anglijā grāmatu publicējis T. Strēlerts:

TIESĪBU PADOMNIEKS LATVIEŠIEM ANGLIJĀ (Londonā 1960), 103

lappuses. Saturā: Nacionālā apdrošināšana Anglijā. Valsts veselības

pārvalde. Nacionālā palīdzības pārvalde. Anglijas ģimenes tiesības.

Palīdzība māju iegādei un uzlabošanai. Latviešu nacionālā padome

Lielbritānijā.

Par Zviedriju informāciju sniedz Aleksandrs Bušs rakstā: „īss
pārskats par sociālo apdrošināšanu Zviedrijā", LATVIEŠU ĀRSTU UN

ZOBĀRSTU APVIENĪBAS APKĀRTRAKSTS 101 (1967), 13—16. lpp.
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TESTAMENTS AUSTRĀLIJAS MANTOŠANAS TIESĪBAS

Vilis Eglīte

Mantojuma tiesības līdzīgi īpašuma tiesībām ir vienas no vecā-

kām tiesību normām visu zemju likumos. īpašuma tiesību pilnīga

jēga nemaz nav iedomājama bez mantojuma tiesībām. Vēl vairāk,

mantojuma tiesībām ir ļoti svarīga loma valsts politiskā, sociālā un

saimnieciskā laukā. Pat Padomju savienība, kas,
„
lai iznīcinātu

individuālistiskos privātīpašuma instinktus" 1918.gadā gandrīz pilnīgi
atcēla mantojuma tiesības, nosakot, ka personiskas īpašuma tiesības

pastāv tikai dzīves laikā un ka pēc nāves manta pāriet valsts īpašumā,
ir bijusi spiesta tās atkal atjaunot.

1

Runājot par mantojuma tiesībām, pirmām kārtām rodas jautā-

jums, kas nāves gadījumā notiks ar mantu, ko dzīves laikā esam

ieguvuši? Kādā veidā un par cik mums ir iespējams tās izlietošanu

noteikt vai vismaz ietekmēt? No otras puses tikpat svarīgs ir jautā-

jums par mantinieku tiesībām uz atstāto mantojumu, it sevišķi, ja

tie tieši vai arī netieši ir piedalījušies šīs mantas iegūšanā vai

vairošanā. Trešām kārtām, kā mantojuma atstājējs, tā mantinieks

grib zināt, par cik mantojums samazināsies mantojuma nodokļu

rezultātā un vai mantojuma atstājējam ir iespēja šos nodokļus sama-

zināt.

Atbildes uz šiem jautājumiem ir atrodamas attiecīgos likumos,

kas, saprotams, visās zemēs nav vienādi. Laimīgā kārtā atšķirības,

it sevišķi angļu likumu zemēs, ir mazākas nekā to varētu sagaidīt un

vairāk parādās mantojuma un mantošanas nodokļa nekā mantojuma

tiesību laukā.

Ņemot tomēr vērā, ka liels skaits latviešu daļu no dzīves ir

pavadījuši Latvijā un ka viņiem bijušas pazīstamas Latvijas manto-

juma tiesības, būs derīgi parādīt svarīgākās Austrālijas un Latvijas

tiesību atšķirības.Šādam salīdzinājumam nav tikai teorētiska nozīme,

jo praksē vēl arvien gadās, ka latviešu atstātie testamenti gan būtu

bijuši spēkā, pēc Latvijas likuma, bet nav spēkā, pēc angļu likumiem.

Testamenti

Pēc Austrālijas (un arī Anglijas) likumiem, spēkā ir tikai

rakstveida testaments, ko testamenta apakšā vai beigās parakstījis
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vai nu pats testators, vai viņa klātienē un uzdevumā kāda cita persona.

Sāds paraksts testatoram jādod vai arī par savu jāatzīst divu vai vai-

rāku liecinieku klātienē, kam reizē jābūt klāt un arī testaments jāpa-

raksta, tā apliecinot testatora parakstu. Lieciniekiem nav jāzina
testamenta saturs, bet, ja lieciniekam vai viņa sievai vai vīram

testamentā ir kas novēlēts, tad, kaut arī testaments paliek spēkā,

liecinieks vai viņa laulātais zaudē tiesību uz šo novēlējumu. Tādēļ

mantinieki un viņu laulātie nevar būt par testamenta lieciniekiem. Ja

liecinieks ir testamentā minēts kā testamenta izpildītājs (executor),

tad šo tiesību (vai pienākumu) viņš nezaudē, bet zaudē tiesību prasīt

atlīdzību par pūlēm un darbu, mantojumu kārtojot.
Aktīvā karadienestā vai gūstā esošo karavīru, tāpat atklātā

jūrā esošo jūrnieku testamenti nav pakļauti nekādiem formāliem

noteikumiem un ir spēkā pat, ja tie izteikti mutvārdiem vai uzrakstīti

bez lieciniekiem. Kara laikā kā likumdošana, tā tiesa cenšas šo

privilēģiju piešķirt paplašinātā veidā, un, piemēram, žēlsirdīgā māsa

kara apstākļos ir pielīdzināta karavīram. Svarīgi tomēr ir, lai testa-

tors, izsakot savu pēdējo gribu, to darītu nopietni. Pa jokam izteiktu

novēlējumu tiesa neatzīs. Jāņem vērā, ka šādu testamentu saturs pēc

testatora nāves tomēr ir jāpierāda, tādēļ, ja tas nav izteikts rakst-

veidā vai arī klāt esošais liecinieks to nav pierakstījis, var rasties

grūtības šādu testamentu pierādīt.

Pēc angļu likumiem, bez iepriekš minētajiem testamenta for-

mālas parakstīšanas un apliecināšanas noteikumiem, nekādi citi

formas noteikumi nav jāievēro. Testamenti nav jāraksta pie notāra,

tie nekur nav jāreģistrē, un tie arī nav jāpublicē. Testatoram, pro-

tams, jābūt rīkoties spējīgam, garā vājie testamentu nevar taisīt.

Viktorijas likums kopš 1965. gada atļauj testamentāri izteikt savu

gribu jau ar 18 gadiem, pat ar atpakaļ ejošu spēku, ja testators miris

pēc 1965. gada 15. augusta. Ar visu to, pēdējās gribas izteikumam

testamentā jābūt pietiekami skaidram, jo citādi testaments neskaid-

rajā vai pretrunīgajā daļā, vai pat visumā, nebūs spēkā.

Mantojuma tiesībās to ilgajā attīstības gaitā, kā tiesas sprie-

dumu, tā likumdošanas rezultātā ir izveidojušās normas un principi,

kas zināmā gadījumā papildina testatora rīkojumu, ja kāds gadījums

testamentā nav bijis paredzēts. Piemēram, ja testators par manti-

niekiem iecēlis savus lejupējos (bērnus vai bērnubērnus) un manti-
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nieks ir nomiris pirms mantojuma atstājēja, tad likums paredz, ka

mirušā mantinieka daļa nākas viņa bērniem (ja to ir vairāki, tad

līdzīgās daļās), ja tie sasniedz 21 gada vecumu vai apprecas pirms

šī vecuma sasniegšanas. Bet testatoram ir tiesība testamentā noteikt

citādi, piemēram, ka mirušā bērna daļa paliek māsām vai brāļiem,
kas testatoru pārdzīvo.

Kaut arī daudzos gadījumos tiesai ir jāizšķir, vai testaments ir

spēkā no formālā viedokļa, vairums spriedumu tomēr attiecas uz

testamenta satura iztulkošanu.Princips ir,ka tiesa cenšas testamentu,

ja vien iespējams, uzturēt spēkā un mēģina to iztulkot tā, kā to ir

domājis testators. Bet, ja kādi testamenta novēlējumi ir tik neskaidri,

ka tos var iztulkot divējādi, tad tiesa ir spiesta vai nu šādu testatora

rīkojumu neskaidrības dēļ neatzīt par spēkā esošu, vai arī rīkojumu
iztulkot saskaņā ar agrāko spriedumu precedentiem. Pirmajā gadī-

jumā novēlējums pienāksies likumiskam mantiniekam (ko testators

varbūt nebija gribējis), un arī otrā gadījumā rezultāts var neatbilst

testatora vēlmēm.

Pēc angļu tiesībām, likumos un dokumentos vārdus un teikumuspirmām

kārtām iztulko to parastā jeb burtiskā nozīmē, un, ja vien tādā veidā kādu

noteikumu var saprast, tiesa nevar pieņemt citādu iztulkojumu, pat ja, pēc

apstākļiem spriežot, citāds iztulkojums būtu bijis loģiski pareizāks. Tā, kādā

lietā
2

testators bija novēlējis trīs mājas savai brāļameitai A. viņas dzīves laikā,

bet, ja viņa nomirtu, neatstājot pēcnācējus, tad mājas pēc viņas nāves saņemtu

brāļadēls B.; A. pārdzīvoja testatoru un mirstot atstāja bērnus. Apellācijas

tiesa nolēma, ka mājas pēc viņas nāves manto pārējie mantinieki, jo testators

bija skaidri pateicis, ka mājas brāļameitai ir tikai viņas dzīves laikā, neko

nesakot, ka tās pāries viņas bērnu mantojumā, ja tādi būtu. Ir pazīstams iztei-

ciens, ka tiesas uzdevums ir iztulkot testatora testamentu, nevis viņa vietā

rakstīt jaunu. Kādā citā gadījumā
3

testators novēlēja mantojuma masas ienāku-

mus saviem deviņiem bērniem viņu dzīves laikā ar noteikumu, ka, kādam no

viņiem nomirstot, viņam pienācīgā daļa pāriet viņa bērnu mantojumā, ja tādi ir,

bet, ja kāds no testatora bērniem nomirst, neatstājot pēcnācējus, tad viņa daļu

manto pārdzīvojušie bērni (survivors). Pieci bērni nomira, atstājot pēcnācējus,

un pēc tam divi,kam nebija pēcnācēju. Tiesa nolēma,ka šo divu daļas sadalāmas

starp diviem bērniem, kas viņus pārdzīvojuši, tā izslēdzot piecu agrāk mirušo

bērnu pēcnācējus. Tiesa paskaidroja, ka tai nav nekādu norādījumu, ka vārdu

«pārdzīvojušie" varētu iztulkot paplašinātā nozīmē, ietverot tajā pārdzīvojušos

mazbērnus. Tai pašā laikā grūti iedomāties, ka tiesas spriedums atbilst tam, ko

testators būtu vēlējies, jo,pēc šī sprieduma,var iznākt, ka pēc divu pēdējo bērnu



202

nāves, ja tiem nebūtu tiešu pēcnācēju, viņu ar spriedumu divkāršotās daļas

nepārietu agrāk mirušo brāļu vai māsu bērnu mantojumā.

Ja testators tomēr testamentā kādam vārdam ir piešķīris nozimi, kas gan

atšķiras no šī vārda parastās vai pat juridiskās nozīmes, tad tiesa var šo vārdu,

ja vien ŠT citādā nozīme no testamenta ir secināma, arī tādā nozīmē iztulkot.

Piemēram, kādā gadījumā4
testators visu savu mantu bija novēlējis „

Manai

sievai E.A. S. ", ko viņš un arī sabiedrība par tādu uzskatīja, bet kas juridiski

viņa sieva nebija, jo atklājās, ka testators bija dzīvojis divsievlbā. Pēc laulības

likuma, pirmajai laulībai spēkā esot, otru laulību par tādu neuzskata. Tiesa

tomēr atzina, ka testators ar šiem vārdiem skaidri domājis „E.A. S.
"

un ka

tādēļ mantojums pienākas viņai, nevis mirušā likumīgajai sievai. Līdzīgi sprie-

dumi ir attieksmē uz testatora ārlaulības bērniem, kas testamentā atzīmēti ar

vārdiem„manam dēlam Jānim", utt.,ja vien šī persona ir skaidri identificējama.

Izņemot retos gadījumus, kad testators par mantinieku ir mi-

nējis personu, kas līdzīga vārda dēļ varētu tikt samainīta ar citu

testatoram pazīstamu personu,vai arī, ja novēlētais priekšmets varētu

tikt samainīts ar līdzīgu citam novēlētu priekšmetu, nekādi pierā-

dījumi vai liecības ārpus testamenta nevar tikt pieņemti. Tādēļ, kaut

gan testamenta saturu var izteikt jebkuros vārdos, ir svarīgi, lai

testators savu gribu izteiktu skaidri un bez pretrunām. Testamentu

var rakstīt jebkurā valodā, bet, ja to neraksta lietpratējs, tad ietei-

cams nelietot juridiskus terminus (it sevišķi, rakstot angliski), kuru

nozīme pilnīgi zināma tikai juristam.

Kaut arī, pēc angļu likumiem, testators savā novēlējumā ir

gandrīz neierobežots, netieši viņa novēlējums speciālu likumu ietekmē

var iznākt citāds nekā viņš to vēlējies. Piemēram, zināma veida

kopīpašumā (joint tenancv) esoša zeme pēc viena īpašnieka nāves

paliek otram, resp. pārējiem kopīpašniekiem, un mēģinājumam savu

daļu ar testamentu novēlēt kādai citai personai nebūs rezultāta. Tāpat

sevišķi likumi — kā Austrālijā, tā Anglijā — dod iespēju sievai un

bērniem (un arī dažām citām no testatora atkarīgām personām), ja

viņiem testamentā nav paredzēts pienācīgs novēlējums, lūgt tiesu

testamentu grozīt, lai arī viņu intereses būtu apstākļiem piemēroti

ievērotas. Lūgumu izspriežot, tāpat arī, piešķiramo summu noteicot,

tiesa ņem vērā kā mantojuma lielumu, tā arī lūdzēju apstākļus, t. i.,
vai atraitnei un bērniem ir citi ienākumi no testatora piešķirtiem
agrākiem dāvinājumiem vai citiem avotiem.

levērojot to, ka angļu īpašuma tiesības, it sevišķi attieksmē uz

zemi, ir ļoti daudzveidīgas, testatoram iespējams vienu un to pašu
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priekšmetu piešķirt vairākiem mantiniekiem pēc kārtas vai arT

dažādu tiesību veidā vienlaicīgi. Piemēram, testators var atstāt savu

māju (un arī citus īpašumus, kas dod ienākumus — piemēram, akcijas
un vērtspapīrus) vienai personai māža lietošanā, nosakot, ka pēc šīs

personas nāves īpašums pāriet citas personas mūža lietošanā vai arī

pilnīgā īpašumā. Abas šīs personas vienā un tai pašā laikā ir arī

mantinieki — viena ir mantojusi mūža lietošanas tiesības, otra

īpašuma tiesības. Pēdējās gan ir pagaidām ierobežotas ar pirmās

personas tiesībām īpašumu lietot, resp. saņemt ienākumus, bet ar

absolūtu drošību, ka reiz — pēc lietotāja nāves — šis ierobežojums

izbeigsies. Kā lietošanas tiesību, tā īpašuma tiesību īpašnieks var

savu mantojumu katrā laikā atsavināt, to pārdodot, un tā vērtību

var aplēst naudā — atkarā no mūža lietošanas tiesību īpašnieka

vecuma.

Dažādas pakāpes tiesības vēl ērtāk testamentā iespējams no-

vēlēt ar uzticībnieku (fiduciāro lietvežu, angliski — „trustees")

iecelšanu, nododot tiem mantu juridiskā īpašumā, bet ar pienākumu

mantas ienākumus un kapitālu izlietot pēc testatora norādījuma vai

uzticībnieka ieskata.Tādēļ testamentā gandrīz vienmēr šāda uzticības

persona ir paredzēta (parasti tas ir arī testamenta izpildītājs). Tās

pienākums ir pēc labākās apziņas rūpēties par testatora mazgadīgo

bērnu apgādāšanu (kuru vajadzības, novēlējumu izdarot, ir grūti pa-

redzēt) vai arī citu nodomu un novēlējumu izpildīšanu. Vēl tālāk,

testatoram nav pat nepieciešams mūža lietošanas mantiniekam jau

testamentā iecelt pēcmantinieku. Viņš var šo tiesību piešķirt arī

mūža lietošanas tiesību mantiniekam pašam, nosakot, ja to vēlas, no

kādu personu vidus mantinieki ieceļami.

Saprotams, ka testators mantiniekam var novēlēt vai nu atse-

višķu priekšmetu, naudas summu (legātu), kādu noteiktu mantojuma

daļu, kuras lielums nav iepriekš paredzams, vai arī visu mantojumu.

Tā kā testaments stājas spēkā tikai testatora nāves brīdī, tad var

gadīties, ka novēlētais priekšmets vairs neeksistē (testators jau

dzīves laikā pārdevis novēlēto māju vai citu mantu), vai arī testatora

atstātā manta nav pietiekama visu legātu izmaksai. Arī šādos gadī-

jumos likums un tiesu prakse ir paredzējuši noteikumus, kā izšķirt,

kurš no legātiem nav spēkā vai kādos apstākļos tas samazinās. Šī

raksta apmēros nevaru šos noteikumus sīkāk aprakstīt.
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Tāpat nav iespējams šeit apskatīt ļoti plašās testamenta izpil-

ditāju un uzticībnieku tiesības un pienākumus. Pietiek atzīmēt,ka

likums un tiesa no viņiem prasa absolūtu godīgumu un visaugstāko

pienākuma apziņu. Nolaidības vai ļaunprātības gadījumā viņi atbildīgi

ne vien ar savu personisko mantu, bet var arī tikt sodīti.

Testamenta atcelšana un grozīšana

Arī, testamentu atceļot vai grozot, ir jāievēro zināmas formā-

litātes. Ja testaments nav atcelts vai grozīts likumā paredzētā kār-

tībā, atcēlums vai grozījums nav spēkā, un testaments paliek spēkā

negrozītā veidā. Pēc angļu likumiem, testamentu var atcelt šādos

veidos: 1) Testatora laulība automātiski atceļ pirmslaulības testa-

mentu, ja vien testamentā nav teikts, ka, izdarot novēlējumu, šī

laulība ir paredzēta. 2) Testamentuatceļ arī cits, vēlāks testaments,

jo, vēlākam novēlējumam spēkā esot, iepriekšējais nevar pastāvēt.

Skaidrības labad jaunajā testamentā tomēr vēlams minēt, ka iepriek-

šējais testaments ir atcelts, jo, ja jaunais testaments daļu mantas

atstāj nenovēlētu, iepriekšējais zināmā daļā var palikt spēkā. 5 3) Tes-

tamentuvar atcelt arī ar rakstveida deklarāciju, ka agrākais testaments

ir atcelts (bez jauna testamenta), bet šāda rakstveida deklarācija ir

testatoram jāparaksta vismaz divu liecinieku klātienē tādā pašā veidā,

kā tas noteikts par jaunu testamentu. Testatori bieži piemirst, ka

testamenta atcelšanā jāievēro šie formālie noteikumi, un praksē

gadās, ka testators domājis testamentu esam atceltu ar vienkāršu

paziņojumu advokātam vai arī ar uzrakstu uz paša testamenta, ka tas

atcelts. Šādā veidā izdarītai atcelšanai nav juridiska spēka, un testa-

ments vēl arvienu paliek spēkā. 4) Testamentu var arī atcelt, ja

testators vai viņa uzdevumā un klātienē kāda cita persona „
nolūkā

testamentu atcelt to sadedzina, saplēš vai citādi iznīcina". Likums

šai gadījumā neprasa liecinieku klātieni,bet šaubu gadījumā tiesa var

prasīt pierādīt ne vien pašu iznīcināšanas faktu, bet arī, ka iznīci-

nāšana notikusi nolūkā testamentuatcelt.

Formālās prasības testamenta atcelšanā ir jāievēro tikpat stingri kā

attieksmē uz jaunu testamentu.Piemēram,kādā gadījumā
6

testators testamentam

pārvilka svītru, uzrakstot ..Atcelts". Pēc tam viņš testamentu iemeta papīru

kaudzē, kas bija domāti sadedzināšanai. Viņa kalpotājs testamentu tur atrada un

nesadedzināja. Pēc testatora nāves tiesa atzina testamentu par spēkā esošu, jo

tas nebija iznīcināts „viņa klātienē". Tikpat svarīgi ir, lai iznīcināšanas gadījumā



205

testators to būtu darījis ar nolūku testamentu atcelt. Kādā mantojuma lietā

Viktorijā
7

tiesā pierādījās, ka testatora sieva strldū ar vīru testamentu saplēsusi

un, sviežot saplēstā testamenta gabalus vīram sejā, teikusi:
„
Tu vari darīt ar

savu naudu, ko gribi. Man no tās nevajaga ne pensa.'" Vīrs atbildējis, ka iešot

pie advokāta lietu nokārtot,un jaunajā testamentā viņa nekā nedabūšot. Testators

jaunu testamentu tomēr nebijaatstājis. Pēc viņa nāves tiesa atzina, ka saplēstais

testaments vēl arvienu ir spēkā (tā saturu varēja pierādīt ar advokāta paturēto

norakstu), jo testaments nav bijis iznīcināts ar testatora rīkojumu nolūkā to

atcelt.

Tāpat, ja testators testamentu iznīcinājis, domādams, ka ar to

agrākais testaments atkal nāks spēkā, šādam iznicinājumam nav

juridisku seku, jo agrāk atcelto testamentu nevar atjaunot ar vēlākā

iznīcināšanu, bet tas jāatjauno tādā pašā veidā, kā tas paredzēts par

jaunu testamentu. Tāpat, ja testators testamentuatcēlis (to iznīcinot

vai pat formāli atceļot) maldīgu uzskatu dēļ, piemēram, domājot, ka

viņa sieva mantos visu viņa mantu uz likuma pamata neatkarīgi no

testamenta (kas nav tiesa), vai arī spriežot, ka jauns testaments nav

iespējams, kamēr spēkā esošais nav iznīcināts (un tāpēc jaunu testa-

mentāru novēlējumu neizdara), tad šādai atcelšanai vai iznīcināšanai

nebūs seku, un testaments vēl arvienu būs spēkā. Līdzīgā kārtā arī

testamentā vēlāk izdarītie grozījumi nav spēkā, ja vien tie nav izdarīti

tādā pašā veidā, ar vismaz divu liecinieku parakstiem, kā likums to

prasa attieksmē uz jebkuru testamentu.

Ja testators vēlas grozīt tikai dažus noteikumus, tad to parasti

mēdz darīt ar kodicilu, kas tomēr tādā pašā veidā jāapliecina kā

testaments. Lai novērstu pretrunas, vairāku noteikumu grozīšana

tomēr labāk izdarāma ar jaunu testamentu, iepriekšējo tajā atceļot.

Testamentu sastādot, ieviesušās kļūdas atļauts izlabot pirms testa-

menta parakstīšanas. Tādā gadījumā kā testatoram, tā lieciniekiem

jāparakstās testamenta malā iepretim labotajiem vārdiem, vai arī

labojums atzīmējams ar parakstiem sevišķā piezīmē testamenta

beigās.

Privilēģētos apstākļos izdarītos testamentāros novēlējumus

(karavīru un jūrnieku testamentus) var atcelt tādā pašā veidā, kādā

tie šādos apstākļos atļauti. Jāievēro tomēr, ka šie testamenti paliek

spēkā arī miera laikā un normālos apstākļos, un, ja tos vēlētos atcelt

pēc ārkārtējo apstākļu izbeigšanās, tad to var darīt tikai, ievērojot
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jau minētos formālos noteikumus. No otras puses, formālām prasībām

atbilstošos testamentus ārkārtējos apstākļos var atcelt, neievērojot

formalitātes.

No sacītā redzams, ka, atskaitot tikko minētos izņēmumus,
formālām prasībām atbilstošu testamentu testators nevar citādi ne

atcelt, ne grozīt, kā vien, ievērojot formālos mantojuma tiesību

noteikumus.

Savstarpējie un kopējie testamenti

Latvijas 1938. gada civillikumā bija normas par līgumisko

mantošanu (639—645. pants), kuru līgumlīdzējs vienpusīgi nevarēja

atcelt (647. pants). Angļu mantošanas tiesības šādus mantošanas

līgumus neparedz, jo testatora tiesības noteikt par savu mantu nāves

gadījumā nav ierobežotas. Tādēļ, ja testatori, vai nu kopējā testa-

mentā, vai savstarpējos testamentos, ir viens otram vai kādai trešai

personai kaut ko novēlējuši un, tos neatceļot, pretēji nolīgumam

tomēr vienpusīgi šos novēlējumus vēlāk groza, jaunie testamentibūs

spēkā. Cietušām personām tomēr ir tiesība no līgumlauzēja prasīt

zaudējumu atlīdzību, ko labvēlīga sprieduma gadījumā viņiem ir

tiesība piedzīt no testatora mantojuma masas.

Vēl tālāk, ja testators uz savstarpējā testamenta pamata ir

saņēmis mantojumu un, laužot nolīgumu, to novēl citai personai nekā

tai, kam tas savstarpējā testamentābija paredzēts, tiesa var nolemt,

ka agrāk mirušā testatora mantojumu viņš ir saņēmis tikai kā uzti-

clbnieks (trustee) un ka to iegūst nevis viņa mantinieki, bet gan

persona, kurai tas bija paredzēts.

Kaut arī iespējams divu personu kopējs testaments, skaidrības

un praktisku apsvērumu labā ir ieteicams katram no viņiem izdarīt

novēlējumu ar atsevišķu testamentu, pat, ja viņi mantojumu — ar vai

bez noteikumiem — novēl viens otram vai arī kādai trešai personai.

Ārzemju testamenti

Kopš 1964. gada Anglijas un Austrālijas testamentu likumi ir

papildināti tā, ka attieksmē uz testamenta formālajām prasībām —

to parakstīšanu un apliecināšanu — ārzemju testamenti ir spēkā, ja

tie atbilst tās vietas likumam, kur testamentārais novēlējums izdarīts

vai kur tai laikā (vai arī testatora nāves brīdī) bijis testatora domi-

cils vai pastāvīga dzīvesvieta, vai arī saskaņā ar savas zemes liku-

miem. Tādā kārtā, jaAustrālijas pilsonis Vācijā ar paša roku uzraksta
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un bez lieciniekiem paraksta testamentu,tas būs spēkā arī Austrālijā,

jo vācu likums atļauj holografa testamentus.

Jāņem tomēr vērā, ka testamenta satura iztulkošana zemē, kur

tas jāizpilda (piemēram, kur atrodas nekustamais īpašums), var

atšķirties no tā tulkojuma, kāds pastāv zemē, kur testamentārais

novēlējums izdarīts. Piemēram, ja testators, būdams Vācijā, savā

testamentā kādam ir nevēlējis visu savu kustamo mantu (personai

propertv), pēc Austrālijas likuma tas var ietvert arī zināmā stāvoklī

esošu nekustamu mantu. Tas vēlreiz norāda, ka juridisko terminu

lietošanā testatoram jābūt uzmanīgam.

Likumiskā mantošana

Ja mirušais nav atstājis testamentu, vai, ja testaments kādā

daļā vai visumā nav spēkā, tad mirušā manta vai tā mantas daļa, kas

testamentā nav novēlēta, pāriet likumisko mantinieku īpašumā. Liku-

miskie mantinieki ir: 1) pārdzīvojušais laulātais, 2) lejupējie, 3) aug-

šupējie, 4) brāļi un māsas un 5) tālāki radinieki. Piektās grupas

radniecība ir ierobežota ar to, ka manto tikai radinieki, kuru augšu-

pējie nav bijuši tālāk par mantojuma atstājēja vecvecākiem.Ārlaulības

bērni, ja viņi nav legitimēti, nemanto, ja mātei ir laulībā dzimuši

bērni.

Tā kā likumiskās mantošanas normas šeit atsevišķās valstīs

atšķiras, tad šī raksta apmēros nav iespējams dot pilnīgu pārskatu

Ilustrācijai minēšu Viktorijas valsts noteikumus, kas ir šādi.

Pārdzīvojušais laulātais manto: 1) ja mirušam laulātam nav

bērnu, tad pārdzīvojušais laulātais manto visu mirušā mantu; 2) ja

mirušam laulātam paliek pēcnācēji, tad pārdzīvojušais laulātais

saņem: a) dzīvokļa iekārtu, auto, gleznas, grāmatas, vērtslietas v. c.

personiskos piederumus, b) 10.000 dolāru vai visu mantu, ja tās

vērtība nepārsniedz 10.000 dolāru, c) trešo daļu no mantas, kas

pārsniedz 10.000 dolāru.

Pārdzīvojušie bērni manto līdzīgās daļās: 1) ja palicis tēvs vai

māte, divi trešdaļas no tās mantojuma daļas, kas palikusi pēc 10.000

dolāru atskaitīšanas (ja vispār kas palicis); 2) visu mantu, ja neviens

no vecākiem nav vairs dzīvs. Piezīme: agrāk mirušo bērnu daļu, ja

viņiem palikuši pēcnācēji, līdzīgās daļās saņem šie pēcnācēji.

Pārdzīvojušie vecāki (ja abi dzīvi, tad līdzīgās daļās) manto

visu bērnu mantu tad, ja mirušais nav atstājis ne laulāto, ne lejupējos.
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Brāļi un māsas un agrāk mirušo brāļu un māsu bērni (ja tādi

ir) manto līdzīgās daļās, ja nav neviena iepriekšējo grupu mantinieka.

Vecvecāki manto tikai tad, ja nav neviena iepriekšējo grupu

mantinieka.

Ja mirušam nav neviena no iepriekš minētiem mantiniekiem,

tad tāda bezmantinieku manta pāriet valsts īpašumā.

Dažu Austrālijas mantojuma tiesību normu salīdzinājums
ar Latvijas 1938. gada civillikuma normām

Lielākā angļu tiesību atšķirība no Latvijas tiesībām ir testa-

mentārā novēlējuma formālajos noteikumos. Neskaitot ārkārtējos

apstākļos atļautos privilēgētos testamentus, angļu tiesības pazīst tikai

privātus rakstveida testamentus, kurus apliecinājuši vismaz

divi liecinieki. Pēc Latvijas civillikuma, testamenti varēja būt:

a) Publiski,kad novēlējums izdarīts pie notāra, pagasttiesā vai

pie Latvijas konsula ārzemēs, ierakstīts šo iestāžu aktu grāmatās un

attiecīgi apliecināts (432—437. p.).

b) Privāti testamenti ar publisku testamentu spēku, ko bez

lieciniekiem parakstījis testators un personīgi slēgtā aploksnē likuma

noteiktā kārtībā nodevis notāra, pagasta tiesas vai konsula glabāšanā

(438—439. p.).

c) Privāti rakstveida testamenti, ko apliecinājuši vismaz divi

ticami liecinieki (445—449. p.).

d) Holografa testamenti, ko testators pats rokrakstā uzrakstījis

un parakstījis. Tie ir spēkā arī bez lieciniekiem (451. p.).

c) Vecāku testamenti par labu bērniem un viena laulātā testa-

menti par labu otram laulātam, kas arī ir spēkā bez lieciniekiem

(462. p.).

Paplašināts ir arī privilēģēto testamentu apjoms — šādus tes-

tamentāros novēlējumus var izdarīt ne vien karavīri karalaukā, bet

jebkura persona, kam ārkārtēju apstākļu dēļ tas nav iespējams ar

rakstveida privātu vai publisku testamentu. Šādi testamenti spēkā, ja

tie izteikti mutvārdiem divu liecinieku klātienē (460. p.). Tie gan

zaudē spēku triju mēnešu laikā pēc ārkārtējo apstākļu izbeigšanās.

Ar to tie atšķiras no angļu privilēģētiem testamentiem, kas paliek

spēkā neierobežoti.
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Attieksmē uz lieciniekiem atšķirība ir tai ziņā, ka par liecinie-

kiem nevar būt personas, kas testamentā ieceltas par mantiniekiem,

ieskaitot viņu laulātos, kā arī radiniekus līdz ceturtai pakāpei un

svainiešus līdz trešai pakāpei (448. p.). Izņēmums ir, ja viņi nav

zinājuši, ka tiem testamentā ir kas novēlēts. Pēc angļu likumiem, šīs

personas var būt par testamenta lieciniekiem, un testaments ar to

nezaudē spēku,bet liecinieki un viņu laulātie gan zaudē tiesību saņemt

mantojumu.

Testamenta satura ziņā neviena sistēma neprasa ievērot se-

višķu formu. Arī pēc Latvijas likuma, mantinieku var iecelt tikai uz

viņa dzīves laiku ar pienākumu mantojumu pēc nāves nodot pēcmanti-

niekam (486—487. p.).

Testamenta satura iztulkošanā, pēc Latvijas tiesībām, pirmā

vietā jāliek tulkojums, kas nerunā pretī veselam prātam (634. p.) un

šaubu gadījumos priekšroka dodama iztulkojumam, kas izdevīgāks

testatora lejupējiem (635. p.). Angļu jurisdikcijā turpretim pirmā

vietā ir burtiskais iztulkojums, un, ja vien šāds iztulkojums nav acīm

redzams absurds, veselais prāts nav jāņem palīgā.

Angļu likums neparedz neatraidāmos mantiniekus, un testators

novēlējumā nav ierobežots. Pēc Latvijas likuma, testators var brīvi

rīkoties tikai ar to mantu, kas paliek pāri pēc novēlējuma neatraidā-

miem mantiniekiem (422. p.). Neatraidāmie mantinieki ir laulātais

un lejupējie, bet, ja to nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie. Neatņe-

mamā mantojuma daļa ir puse no tās mantojuma daļas vērtības, kādu

mantinieks būtu saņēmis pēc likuma (425. p.). Likums arī nosaka

gadījumus, kuros testators neatraidāmos mantiniekus var atstumt, ja

viņi apdraudējuši testatora dzīvību, brīvību vai godu, viņu nepatiesi

apsūdzējuši, atstājuši bez palīdzības, dzīvojuši izšķērdīgi vai netiku-

mīgi, vai arī mēģinājuši kavēt testamentāro novēlējumu, un attieksmē

uz laulāto, ja tas pārkāpis laulību vai uzvedies tādā veidā, kas dod

iemeslu laulības šķiršanai.

Pēc Latvijas likuma, laulību gadījumā testaments netiek auto-

mātiski atcelts, kā tas ir angļu tiesībās. Bet, ja testatoram, izdarot

testamentāro novēlējumu, nav bijuši lejupējie un pēc tam tādi pie-

dzimst, tad testaments visumā uzskatāms par atceltu, ja vien šis

gadījums nav testamentā bijis paredzēts (789. p.). Ņemot vērā, ka

Latvijas likums par testamentu prasa mazāk formālitāšu, arī tā
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atcelšana ir vienkāršāka. Testamentuvar atcelt ar jaunu testamentu

(794.p.) vai ar katru gribas izteikumu, kas izsacīts vai nu tieši

(799. p.), vai arī klusējot, ar tādu darbību, kas nepieļauj šaubas par

testatora nodomu. Tāpat, ja jaunais testaments radies tāpēc, ka

testators saņēmis nepatiesu ziņu par ieceltāmantinieka nāvi, agrākais

testaments paliek spēkā (798. p.).

Likumiskās mantošanas gadījumā, pēc Latvijas likuma, bez

pārdzīvojušā laulātā pirmā šķirā ir mantojuma atstājēja lejupējie,

otrā — augšupējie un īstie brāļi un māsas (ja tie miruši, tad viņu

bērni), trešā — pusbrāļi un pusmāsas un viņu bērni, un ceturtā šķirā
— pārējie radinieki. Zemākās šķiras mantinieks nemanto, kamēr

dzīvo augstākās šķiras mantinieks (404—405. p.). Bezmantinieku

manta, pēc 416. panta, pienākas valstij.

Mantojuma nodokļi

Mantojuma nodokļi visās zemēs ir uzskatīti par ļoti svarīgu

valsts ienākumu avotu. It sevišķi augsti tie ir Anglijā, un šo nodokļu

rezultātā daudzi lielie zemes īpašumi ir pārdoti un sadalīti. Nav brī-

nums, ka turīgie iedzīvotāji jau dzīves laikā mēģina savus īpašumus

tā iekārtot, lai nāves gadījumā tiem būtu jāmaksā iespējami mazāki

mantojuma nodokļi. Zināmā merā to var panākt ar jau minēto uzti-

cībnieku (trustees) palīdzību. Tā ir iespējams paturēt īpašumu

netraucētā valdījumā, kamēr īpašuma tiesības nodotas uzticībniekam.

Kaut arī šādi mantas izkārtojumi mantinieka dzīves laikā arī ir

pakļauti zīmognodoklim un dāvinājuma nodoklim, zināmos apstākļos

pēdējie tomēr var būt mazāki nekā paredzamie mantojuma nodokļi.
Sīkāk šo

„ mantojuma plānošanu" šai īsajā rakstā nav iespējams

apskatīt, un šai laukā nav arī iespējams ieteikt kādu noteiktu sistēmu.

Individuālie apstākļi šeit nosaka pareizo rīcību.

Pēc Austrālijas likuma, mantojumi ir aplikti ar federālo man-

tojuma nodokli un valstu mantošanas nodokļiem. Federālais manto-

juma nodoklis (estate duty) maksājams no mantojumiem, kas (ja

mantinieki ir pārdzīvojušais laulātais un lejupējie), pārsniedz 20.000

un citos gadījumos 10.000 dolāru tādā veidā, ka no mantojuma vērtības

vispirms atskaita minētās summas. Ar nodokli apliekams mantojums,

kas pārsniedz šīs summas, un līdz 20.000 dolāriem to apliek ar 3 %

nodokli, kas progresīvi pieaug līdz 6 %, ja summa ir 40.000 dolāru,

un līdz 27,5 %, ja mantojums sasniedz vienu miljonu dolāru. Ar
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nodokli apliekamo mantojuma vērtību aplēšot, ņem vērā arī, par cik

mantojums pārsniedz minimālos 20.000, resp. 10.000 dolārus, un par

katriem 8 dolāriem, kas šīs summas pārsniedz, atskaitāmo summu

samazina par 2 dolāriem.

Svarīgākie tomēr ir valstu mantošanas nodokļi. Atsevišķās
valstīs tie ir atšķirīgi un pie tam ļoti komplicēti, tādēļ šeit īsumā

pieskarsimies tikai Viktorijas valsts nodoklim (probate duty). To

ietekmē kā mantojuma saņēmēja radniecība un atkarība no mantojuma

atstājēja, tā arī mantojamā summa. Tā likmes ir progresīvas. Ja

mantojumu saņem atraitne, mazgadīgie bērni un testatora pilnīgā

apgādībā esošā māte, tad pirmie 12.000 dolāru no nodokļa ir brīvi. No

nākošiem 36.000 dolāru ir jāmaksā 10 %, pēc tam no nākošiem 12.000

dolāru nodoklis ir 12,5 7c utt., kas, mantojumam pārsniedzot 189.334

dolārus, ir 22,5 % no kopsummas. Ja manto brāļi, māsas vai no

mantojuma devēja neatkarīgie vecāki, tad brīvi ir tikai 1200 dolāri,

un no nākošiem 1800dolāriem jau jāmaksā 5 'i, kas progresīvi pieaug,

ja mantojums pārsniedz 227.680 dolārus, līdz 30 %, un, ja manto

attālāki radinieki, pat līdz 33 %.

Tikpat sarežģīta ir Ņusautvelsas mantošanas nodokļa (death

duty) sistēma. Likmes ir tāpat atkarīgas no mantojuma saņēmēja

radniecības un mantojuma lieluma. Procentuālās likmes ir mazākas

nekā Viktorijā, bet tai pašā laikā no nodokļa atbrīvotās minimālās

summas visos gadījumos ir mazākas nekā Viktorijā. Likumi pie tam

visās valstīs no mantojuma paredz zināmus atskaitījumus,piemēram,

pensiju fondus, ar laulāto kopīpašumā esošās ģimenes mājas vērtību

un taml., tā ka praksē mazāki mantojumi no nodokļiem ir brīvi. No

mantinieku viedokļa tomēr ir grūti saprotams, kāpēc citādi līdzīgos

apstākļos vienā gadījumā, ja ģimenes māja ir abu laulāto kopīpašumā,

nav jāmaksā nodoklis, kamēr otrā gadījumā, kad ģimenes māja bijusi

tikai ar mirušā vārdu, pēc Viktorijas likuma, nodoklis var sasniegt

1500 dolāru.

Procedūra

Pēc Latvijas civillikuma, atstātās mantas kopībai (mantojumam)

piešķīra juridiskas personas tiesības (383. p.). Testamenta izpildītā-

jam bija tikai jārūpējas par testatora pēdējās gribas izpildīšanu un

jāgādā, cik tas nepieciešams, par mantojuma sadalīšanu starp man-

tiniekiem (620. p.).
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Pēc angļu tiesībām, mirušās personas mantas juridiskais stā-

voklis nemainās, bet tiesa mirušā vietā apstiprina vai ieceļ mirušā

personisko pārstāvi (personai representative). Uz šo personisko pār-
stāvi tad pāriet gandrīz visas tiesības un pienākumi (atskaitot tīri

personiska rakstura tiesības attieksmē uz neslavas celšanu, laulības

pārkāpšanu un taml.), kādas bijušas mirušajam. Šis personiskais

pārstāvis kļūst arī par mirušā mantas juridisko īpašnieku, bet šīs

formālās īpašuma tiesības viņam jāizlieto vienīgi mantinieku labā.

Dabiski, ka šis personiskais pārstāvis ir arī testamenta izpildītājs,
un, ja mantojumu nevar tūliņ izdalīt (mantinieki ir nepilngadīgi vai arī

dažu mantinieku tiesības uz mantojumu ir atkarīgas no pirmo manti-

nieku tiesībām viņu dzīves laikā, tad viņam ir arī uzticībnieka pienā-
kums mantu pārvaldīt, kas var turpināties ļoti ilgi.

Ja testators personisko pārstāvi jau noteicis testamentā, tad

tiesa to arī par tādu apstiprinās, ja vien viņš no šī pienākuma neat-

sakās, un izsniegs viņam dokumentu (probate), kas apliecinās viņa
tiesības un dos viņam iespēju pārrakstīt mirušā mantu uz savu vārdu.

Ja testamentā noteiktais personiskais pārstāvis ir jau nomiris pirms

testatora, tad viņa vietā nāk šī mirušā personiskais pārstāvis, ja vien

viņš savā testamentā tādu ir iecēlis. Ja testamentā personiskais pār-
stāvis nav iecelts, vai arī, ja mirušais vispār nav atstājis testamentu,

tad tiesa par personisko pārstāvi ieceļ vai nu sevišķu valdības ierēdni

(Viktorijā — „public trustee"), vai arī mirušā laulāto, tuvu radinieku

vai arī citu mantojumā ieinteresētu personu, izsniedzot tai līdzīgu
dokumentu (letters of administration).

Ja mantas atstājējs miris, neatstājot testamentu, tad tiesa no

ieceltā pārstāvja prasa nodrošinājumu, ka viņš mantojumu kārtīgi
pārvaldīs.Kaut arī šādu nodrošinājumu parasti apgādā apdrošināšanas

sabiedrības, procedūra, kārtojot beztestamenta mantojuma lietas, ir

vairāk sarežģīta nekā, ja ir testaments. Tāpēc angļu tiesību zemēs ar

atstāto testamentu gūst priekšrocības ne vien mantinieku noteikšanas,
bet arī procedūras ziņā. Personiskam pārstāvim mantojums jāpieteic

mantojuma nodokļa iestādēs un jāsamaksā ar to saistītie nodokļi.

C.Guins, SOVIET LAWAND SOVIET SOCIETY (The Hague 1954),
124-125. lpp. 2

Scale v. Rawlins (1892), A. C. 342. 3Gilmour v. MacPhillamy
(1930), A.C. 712, P.C. 4 Smalley (1929), 2 Ch.,112 C.A. s Robinson (1930), 2

Ch. 332.
6

Cheese v. Lovejoy (1877), 2P. D. 251.
7
Simkin (1950),V. L. R. 341.
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ĀRZEMNIEKU MANTOŠANAS TIESĪBAS

PADOMJU LATVIJĀ UN ASV

DAŽAS TEORĒTISKAS UN PRAKTISKAS DABAS PĀRDOMAS

Juris Padegs

Temata ilustrēšanai izmantots vienkāršots piemērs: tēvs, pa-

domju pilsonis un Latvijas iedzīvotājs, miris 1970. g. 1. septembrī.

Viņa vienīgais likumiskais mantinieks, pēc Padomju Latvijas liku-

miem, ir dēls, Savienoto valstu pilsonis, kas dzīvo Ņujorkā. Vai

Padomju Latvijas likumi dēlam ļauj saņemt mantojumu Ņujorkā

(pieņemot, ka mantojumā ir tikai kustams īpašums, piemēram no-

guldījums bankā, dzīvokļa iekārta un taml.)? Vai dēls to saņems rubļos
vai dolāros un saskaņā ar kādu valūtas apmaiņas kursu — citiem

vārdiem, vai viņš saņems aptuvenu sava mantojuma pretvērtību? Vai

padomju tiesu process rada īpašas grūtības amerikāņu mantiniekiem,

piemēram, nosakot īsu termiņu mantojuma pieņemšanai? Vai Savie-

noto valstu likumi kaut kādā veidā ierobežo mantojuma saņemšanu

vai samazina tā vērtību, piemēram, apliekot to ar nodokli?

Šos pašus jautājumus vēlāk apskatīsim no ASV puses. Tēvs ir

ASV pilsonis, Ņujorkas iedzīvotājs un miris tai pašā datumā — 1970.

gada 1. septembrī. Viņa dēls ir vienīgais likumiskais mantinieks, bet

dzīvo Latvijā un ir padomju pilsonis.

1. Padomju likumi

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada jūnijā un inkorporācijas

Padomju savienībā, balstoties uz PSRS augstākās padomes prezidija

1940.g. 6. novembra dekrēta, Latvijas tautas komisāru padome 1940.

gada 26. novembri aizstāja Latvijas 1937. gada civillikumu ar Krievi-

jas padomju federātīvās sociālistiskās republikas 1922. gada civll-

kodeku.

Tagadējo normu izpratnei der pamest īsu skatu uz padomju

mantošanas tiesību attīstības galvenajām stadijām. Tādas varētu

izšķirt trīs: 1) agrie pēcrevolūcijas likumi, 2) Krievijas republikas

1922.gada civīlkodeks un 3) sešdesmito gadu civiltiesību reformas,

ieskaitot jauno Padomju Latvijas 1963. gada civīlkodeku.



214

Padomju pirmie mantošanas noteikumi

Saskaņā ar marksisma dogmu pirmais padomju solis mantojumu

lietās — Krievijas centrālās izpildu komitejas 1918. g. 27. aprīļa
dekrēts — deklarēja, ka likumiskā un testamentārā mantošana ir

atcelta, un pēc īpašnieka nāves viņa mantu saņem valsts. Bet tai pašā

laikā šis dekrēts noteica — ja mirušā mantas vērtība nepārsniedz

10.000 rubļu, tā pāriet mirušā laulātā vai citu tuvu radinieku (bērnu,

vecāku, brāļu, māsu, pusbrāļu,pusmāsu) tiešā pārvaldīšanā un rīcībā.

Bez tam neatkarīgi no mantas apmēra strādāt nespējīgiem mirušā

tuviniekiem bija tiesības no šīs mantas saņemt iztiku.

KPFSR 1922.gada civīlkodeks

Civīlkodeks, kas stājās spēkā 1923. gada 1. janvārī, formāli

atzina mantojuma tiesības gan pēc likuma, gan arī pēc testamenta,

bet tikai attieksmē uz mantu līdz 10.000 zelta rubļu vērtībā; manto-

juma daļu virs šīs robežas pārņēma valsts. Šaurs bija pieļauto
mantinieku loks: laulātais un tiešie lejupējie pēcnācēji.

1926. gadā atcēla 10.000 rubļu maksimu, bet noteica progresīvu

mantošanas nodokli, kas sniedzās līdz 90 %. Pamazām paplašināja

arī pieļauto mantinieku loku.

Pēc 1935. gada noteikuma, noguldījumus varēja novēlēt jebkurai

personai ar vienkāršu rakstveida rīkojumu bankai vai krājkasei.

Noguldījumus šādos gadījumos nemaz neuzskatīja par daļu no mantas,

kas pakļauta parastajiem mantošanas likumiem. (Jāpiemin, ka gan-

drīz tāds pats tiesību institūts atrodams Ņujorkas statā — t. s.,

„Totten Trust", kas ļauj bankas noguldījuma īpašniekam, kontu re-

ģistrējot savā vārdā ar piezīmi „m trust for" attiecīgajam saņēmējam

par labu, noteikt noguldījuma izmaksu savas nāves gadījumā.)

1943.gadā mantošanas nodokli aizstāja ar zemāku nodevuvalstij

līdz 10 % apmērā par mantojuma apliecības izsniegšanu. Divus gadus
vēlāk ar PSRS augstākās padomes prezidija 1945. g. 14.marta dekrētu

likumisko mantinieku skaitu paplašināja, ietilpinot arī strādāt spējī-

gus vecākus un brāļus un māsas. Liberālizēja arī testamentārās

mantošanas tiesības: izņemot nepilngadīgo bērnu un strādāt nespējīgo

apgādājamo tuvinieku obligāto daļu, testamentā varēja mantu novēlēt

jebkuram likumiskam mantiniekam vai arī valsts, kooperātīvām vai

sabiedriskām organizācijām. Ja likumisko mantinieku nav, par tes-

tamentāro mantotāju var būt jebkura persona.
1
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Tāds Tsumā bija mantošanas tiesību stāvoklis pēc KPFSR civīl-

kodeka 1945. gadā, kad šis kodeks stājās spēkā Latvijā ar padomju
karaspēka iesoļošanu.

Padomju Latvijas civīlkodeks

Ar 1957.g. 11. februāra PSRS konstitūcijas grozījumu likum-

došanas kompetence civillikumos nodota padomju republikām, cen-

trālaivaldībai paturot tiesības izstrādāt likumdošanas pamatus. Šādus

pamatus civilai un civilprocesa likumdošanai PSRS augstākā padome

apstiprināja 1961.g. 8. decembrī. Saskaņā ar šiem pamatiem izstrā-

dāja Latvijas PSR civīlkodeku un civilprocesa kodeku, kas stājās

spēkā 1964. g. 1. jūnijā.

Ir interesanti salīdzināt mantošanas laukā LPSR civīlkodeku ar

Latvijas 1937. gada civillikumu. Tikai 34 panti (gan tekstā stipri

garāki) ir nepieciešami šim tematam padomju kodekā, salīdzinot ar

kādiem 460 pantiem Latvijas civillikumā un pāri par 1200 pantiem

1928. gadā tieslietu ministrijas izdotajā civillikumu kopojumā (kas

būtībā bija Bunges kopojuma tulkojums latviski).

LPSR civīlkodeks paredz divas likumisko mantinieku grupas:

1) laulātais, bērni (vai mazbērni un mazmazbērnimirušo bērnu vietā)

un vecāki, un 2) brāļi un māsas, un vecvecāki. Bez tam strādāt

nespējīgas personas, kas bijušas mirušā apgādībā vismaz vienu gadu

līdz viņa nāvei, saņem tādu pašu daļu kā tās grupas mantinieki, kas

mantojumu var saņemt (555. pants). Speciāli noteikumi attiecas uz

dzīvokļa iekārtas un mājturības priekšmetu mantošanu: tos manto

tie likumiskie mantinieki (neatkarīgi no viņu grupas un mantojuma

daļas), kas dzīvojuši kopā ar mirušo ne mazāk kā gadu pirms viņa

nāves (556. pants). Speciāli noteikumi arī paredzēti kolchoznieku

sētas un zemnieku viensētas mantošanai: principā to kārto pēc neda-

līta kopīpašuma tiesībām (583. pants).

Testamentāri mantu var novēlēt jebkurai personai (kam nav

jābūt vienam no likumiskiem mantiniekiem), kā arī valstij vai atse-

višķām valsts, kooperātīvām un sabiedriskām organizācijām (557.

pants). Testators nevar atņemt obligāto daļu — divi trešdaļas no

likumiski mantojamās daļas — nepilngadīgiem vai strādāt nespējīgiem

bērniem un strādāt nespējīgam laulātam, vecākiem un apgādājamiem

(558. pants).
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Testamentam normāli jābūt rakstveidā, testatora paša parak-

stītam un notāriāli apliecinātam (563.pants). Neatzīst, t.s., „
privātos"

testamentus — liecinieku klātienē testatora parakstītos,kas, pēc angļu

un amerikāņu likumiem (Common Law), ir parastā testamenta forma.

Testatora spēju rakstīt testamentu, kā arī testamenta formu nosaka

pēc testatora domicila likumiem, izņemot, ja novēlēta māja, kas

atrodas Padomju savienibā — tādā gadījumā lietojams padomju likums

(590. pants).

Lai mantojumu iegūtu, mantiniekam 6 mēnešu laikā pēc man-

tojuma atstājēja nāves mantojums jāpieņem: vai nu, pārņemot to

savā pārvaldīšanā, vai arī, iesniedzot lokālam notāriāta kantorim

attiecīgu paziņojumu (569. pants). Šo termiņu attaisnojošu iemeslu dēļ
tiesa var pagarināt (570. pants).

Civīlkodeks atļauj arī bankas noguldījuma mantošanu, īpašnie-

kam dodot attiecīgu rīkojumu krājkasei vai bankai. Ar šādu rīkojumu

īpašnieks var likt savas nāves gadījumā izmaksāt noguldījumu kaut

kurai personai vai valstij (584. pants).

Ārzemnieku mantošanas tiesības

Agrajā pēcrevolūcijas periodā nav atrodami speciāli noteikumi

par ārzemnieku mantošanas tiesībām; kāds amerikāņu speciālists

pēc tā secina, ka tās bijušas tādas pašas ārzemniekiem kā padomju

pilsoņiem.
2

Taču, ņemot vērā, ka sākumā mantošanas tiesības

uzskatīja kā pagaidu substitūtu, kamēr izveido vispārīgu sociālās

apdrošināšanas sistēmu, jāšaubās, ka ārpus PSRS dzīvojoši ārzem-

nieki mantošanas tiesības praktiski varēja izmantot.

KPFSR civīlkodekā nav nekādu speciālu noteikumu par ārzem-

nieku tiesībām. Vienīgais šai jautājumā ir Krievijas centrālās izpildu

komitejas 1922. g. 11. novembra lēmums par civīlkodekā stāšanos

spēkā. Šī lēmuma 8. pants nosaka, ka par tik, par cik ārzemnieku

tiesības nenosaka līgumi ar attiecīgajām ārzemju valstīm vai īpaši

likumi,ārzemnieku tiesības var ierobežot ar attiecīgo KPFSR valdības

centrālorganu lēmumu saziņā ar tautas ārlietu komisāriātu.3 Šis

neveikli formulētais pants palika vienīgā juridiskā bāze ārzemnieku

civiltiesībām līdz civīlkodekā izstrādāšanai sešdesmitajos gados.
Taču mantošanas laukā nekādi ierobežojumu likumi attieksmē uz

ārzemju mantiniekiem nav pieņemti, un padomju juridiskās publikā-
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cijas uzsver, ka ārzemnieku mantošanas tiesības nekādā veidā nav

ierobežotas.4

Ārzemnieku tiesības ieguva precīzāku formulējumu ar civīlo

likumdošanu, un tas atrodams arī Latvijas PSR civīlkodekā. 585.pants

nosaka, ka ārvalstniekiem Latvijā ir tāda pati civīlā tiesiskā spēja kā

padomju pilsoņiem. Izņēmumus var noteikt PSRS likumā, un PSRS

ministrupadome var noteikt no savas puses ierobežojumus tāduvalstu

pilsoņiem, kurās padomju pilsoņu civīlās tiesības ir speciāli ierobe-

žotas. Padomju propagandas rakstos minēts, ka mantošanas laukā

ASV pilsoņiem nekādu ierobežojumu nav, un apgalvots, ka
„

tiesas un

notariālo orgānu darba praksē, izskatot mantojuma lietas, nav bijis

neviena gadījuma, kad nebūtuatzītas tiesības uz mantojuma īpašumu

ar ieganstu, ka mantinieks ir ārvalsts pilsonis". 5

Par mantojuma pārsūtīšanu mantiniekiem uz ārzemēm PSRS

ministru padomes 1955. g. 21. aprīļa rīkojums paredz, ka šādi pār-

vedumi izdarāmi bez speciālas ikreizējas finanču ministrijas atļaujas

Vienīgais noteikums ir, ka ārzemju valstij līdzīgas tiesības jādod

padomju mantiniekiem. Padomju iestādes ASV šai ziņā uzskata par

vienu valsti un atzīst, ka reciprocitātes nosacījums ir apmierināts,

kaut mantošanas tiesības ierobežovairāku ASV statu likumi. 6 Padomju

tekstos citēti vairāki gadījumi, kad mantojums pārsūtīts mantiniekiem

uz ASV, starp tiem arī dažiem latviešiem. 7

Kopsavilkums

Noslēdzot apskatu par Padomju Latviju, sākumā minētajā pie-

mērā dēla nopietnākā problēma, pēc LPSR civīlkodekā, varētu būt —

iesniegt notāriātā 6 mēnešu laikā mantojuma pieņemšanas rakstu.

Kaut tiesa var, kā jau minēts, pieņemšanas termiņu pagarināt, vienā

gadījumā mantinieka dzīvesvieta ārzemēs nav atzīta par pietiekamu

iemeslu termiņa pagarināšanai. 8
Jāņem vērā arī, ka lokālajam nota-

riātam Latvijā ir pienākums paziņot mantiniekiem par mantojuma

atklāšanos tikai tad, ja ir zināma viņu dzīvesvieta.9

Ja mantojums ir laikā pieņemts, dēls savu mantojumu saņemtu

dolāros pēc oficiālā kursa. Amerikas pusē federālais un Ņujorkas

stata mantojuma nodoklis uz saņemto mantojumu neattiektos, un

saņemtās summas arī nav pakļautas federāliem vai Ņujorkas stata

ienākuma nodokļiem.
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2. ASV likumi

Ārzemnieku tiesības

Ņujorkas statā, sākot ar 1913. gadu, draudzīgiem ārzemniekiem

ir tādas pašas tiesības iegūt nekustamu īpašumu mantošanas ceļā kā

ASV pilsoņiem. Bet tikai 1944. gadā tādas pašas tiesības atzītas arī

ienaidnieku zemju pilsoņiem.
Vairāki citi stati vēl arvien ierobežo ārzemnieku tiesības šai

virzienā. Piemēram, daži stati (Kentaki, Ilinoja, Indiāņa) atļauj ār-

zemēs dzīvojošam ārzemniekam mantot nekustamu īpašumu, bet liek

to zināmā laikā atsavināt.

Likumdošana

Pirmā pasaules kara laikā ASV kongress pieņēma, t.s., plikumu

par tirdznieciskiem sakariem ar ienaidnieku". Šo likumu atjaunoja
Otrā pasaules karā. Kā jau likuma nosaukums norāda, tā mērķis bija

veicināt sabiedroto militāro darbību, aizkavējot līdzekļu aizplūšanu
uz naidīgām valstīm. Likums noteica, ka visi ASV esošie ienaidnieku

zemju pilsoņiem piederošie īpašumi pāriet, t. s.,
„
ārvalstnieku īpa-

šumu glabātāja" (vēlāk ASV federālā prokurora) rīcībā. 10

Trīsdesmito gadu beigās arī stati reaģēja uz starptautisko

stāvokli un pieņēma likumus attieksmē uz ārvalstu mantinieku tiesī-

bām saņemt savu mantojuma daļu. Jāizšķir vairāki šo likumu veidi

atkarā no tā, kas ārzemju mantiniekam jāpierāda, lai mantojumu

saņemtu: 1) jāpierāda, ka mantinieks saņems savas mantojuma daļas

„pretvērtību, lietošanas vai kontroles tiesības" (piemēram, Ņujorkas

likums); 11 2) mantinieka valstī amerikāņu mantiniekam jābūt tādām

pašām tiesībām saņemt mantojumu, t. i., reciprocitātei (piemēram,

Kalifornijas likums); 12
un 3) apvienojot abus šos noteikumus (piemē-

ram, pēc Oregonas likuma līdz 1969. gadam).13 Atšķirīgi ir arī

noteikumi par mantojuma daļas likteni, ja ārzemju mantinieks attie-

cīgos nosacījumus nevar izpildīt: daži likumi (piemēram, Ņujorkas)

paredz, ka mantojums glabājams tiesā, līdz mantinieks ir tiesīgs to

saņemt; citi paredz, ka ārzemnieka daļa nododama pārējiem manti-

niekiem vai, ja tādu nav, valstij.

Ņujorkas likums

1939. gadā Ņujorkas stata leģislātūra pieņēma likumu, kas

noteica, ka gadījumos,
„. . . kur pierādās, ka testamentārais vai
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likumiskais mantinieks, vai uzticībnieka fonds (trust) nesaņemtu pret-

vērtību, vai arī lietošanas vai kontroles tiesības pār līdzekļiem vai

citu īpašumu, kas viņam nākas", tiesnesis var mantojumu vai tā daļu
likt iemaksāt tiesā glabāšanai. Tiesā iemaksātās summas var izmak-

sāt tikai ar mantojumu tiesas vai cita tiesneša speciālu lēmumu.14

Likums klusē par saņemto līdzekļu ieguldīšanu vai augļu maksāšanu

glabāšanas laikā.Ņujorkas pilsētas līdzekļus iemaksā pilsētas finanču

daļā, kas maksā augļus; turpretī summas, kas iemaksātas Ņujorkas

stata attiecīgajā finanču iestādē, augļus nenes.

Likums šādā formā palika spēkā līdz 1968. gadam. Grozījums

1960.gadā kodificēja tiesu praksē izveidoto normu, ka ārzemju man-

tiniekam ir pienākums pierādīt nepieciešamo „
pretvērtību, vai arī

lietošanas vai kontroles tiesības". 15

Sākumā šis likums tika vērsts pret mantiniekiem, kas dzīvoja

nacionālsociālistu režīmā. Pamazām, līdz ar „aukstā kara" attīstību

šī likuma fokuss pārgāja uz mantiniekiem, kas dzīvoja aiz dzelzs

aizkara, un šo un līdzīgus citu statu likumus nosauca par „
dzelzs

aizkara likumiem". Vairums tiesas spriedumu pēc šī likuma ir bijuši

par padomju zemēs dzīvojošiem mantiniekiem.

Jāpatur prātā kāds svarīgs šī likuma darbības ierobežojums;

tas ir daļa no mantojumu tiesu procesuālā likuma un attiecas tikai uz

mantojumiem (pēc likuma un testamentāriem) un testamentāri radī-

tiem uzticībnieku fondiem. Šīs tiesas jurisdikcijai nav pakļautas

vairākas bieži lietotas metodes mantas pārvešanai nāves gadījumā,

piemēram, dzīvības apdrošināšanas summas, kas izmaksājamas

polisē norādītām personām, ar divu personu vārdiem reģistrēti

īpašumi,
„

Totten" fondi un īpašnieka dzīves laikā ar kontraktu radīti

uzticībnieku fondi.

„
Pretvērtības un lietošanas tiesību" noskaidrošana

Ņujorkas likuma proponētāji 1939. gadā deklarēja, ka tā uzde-

vums ir novērst mantiniekam uz ārzemēm pārsūtītā mantojuma

konfiskāciju.
16 Taču tiesu prakse izveidojās daudz stingrāka, un

ārzemju mantiniekam bija jāpierāda, ka viņš tiešām saņems savas

mantojuma daļas pilnīgu pretvērtību. Nepietika ar pierādījumu, ka

mantojumu nekonfiscēs.

Ir grūti izlobīt kādu vispārīgu principu, kam tiesas būtu seko-

jušas, noskaidrojot vajadzīgās pakāpes
„
pretvērtības un lietošanas
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tiesību" esamību. Publicētie tiesu lēmumi norāda, ka šis jautājums

atkarājas no individuāliem apstākļiem. Neatkarīgi no īpatnējiem ap-

stākļiem tiesu lēmumi atspoguļo pārmaiņas starptautiskajā arēnā un

arī katra tiesneša personisko nostāju.

Kā starptautisko attieksmju ietekmes piemēru var minēt divus

gadījumus. Pirmais izspriests 1945.gadā, un tajā kā pietiekams

pierādījums pieņemts padomju sūtņa apliecinājums, ka padomju
mantinieks saņems pilnīgu savas mantojuma daļas pretvērtību. Uz šī

apliecinājuma pamata tiesa atļāva mantojumu pārsūtīt uz Padomju
savienību. 17 Turpretī citā gadījumā 1954. gadā attiecīgs Ungārijas

sūtņa apliecinājums noraidīts kā nepietiekams.
18

Daži tiesu lēmumi sīki analizē ārzemju valsts ekonomiskos,

polītiskos un juridiskos apstākļus. Kā nozīmīgi faktori pasvītroti:

privātīpašuma tiesību stāvoklis, ārzemju kreditu konfiskācija, ār-

zemju valūtas apmaiņas kursa ietekme, līdzekļus pārsūtot, nodokļu
sistēma un lokālās valūtas pirkšanas spēja, salīdzinot ar ASV dolāru.

Parasti par šiem faktoriem liecību dod abas puses, izmantojot eksper-
tus par attiecīgo valsti. Dažos gadījumos tiesneši ir griezušies pēc

padoma pie ASV ārlietu ministrijas. Bieži vien izšķīrēji ir bijuši
ASV finanču ministrijas noteikumi par valstīm, uz kurām nedrīkst

pārsūtīt federālās valdības līdzekļus.19 Kādā gadījumā tiesa aizliedza

mantojumu pārsūtīt, vienkārši atsaucoties uz
„
plaši pazīstamiem

apstākļiem" padomju sistēmā. 20

So likumu lietojot praksē, tiesneši to dažkārt uzskatījuši kā

svarīgas valsts polītikas izpausmi, kuru ārvalsts mantinieks vai arī

Ņujorkas testators nedrīkst apiet. Piemēram, kādā gadījumā testa-

ments bija pilnvarojis testamenta izpildītāju noteikt
„pretvērtības un

lietošanas tiesību" esamību. Tiesas lēmums apzīmēja šo klauzulu

par mēģinājumu nodot tiesas funkcijas testamenta izpildītājam, tādēļ
tiesa atteicās apstiprināt izpildītāja lēmumu izmaksāt mantojumu

mantiniekam PSRS. 21 Vairāki tiesu spriedumi izvirzīja principu, ka,

ja mantinieks nodod savas tiesības šaipus dzelzs aizkara dzīvojošai

personai, pēdējā negūst lielākas tiesības nekā ir mantiniekam pa-

šam.22 1968. gadā šo principu inkorporēja likuma tekstā. 23

Kaut arī vairums publicēto tiesas lēmumu aizliedzis mantojumu

izmaksāt aiz dzelzs aizkara, šie lēmumi neatspoguļo patieso pārsūtīto
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mantojumu daļu. Daudzās lietās, kur mantojums izmaksāts, tiesa nav

publicējusi motīvus.

Gadījumi, kad atļauta mantojuma pārsūtīšana

Ir vērts minēt dažus no publicētiem lēmumiem, kas atļāva

mantojumu pārsūtīt. Vairāki atļāva sūtījumus uz Čechoslovakiju,
izmantojot, t. s., „Tuzex" certifikātus, ar kuriem mantas var iegā-

dāties vai nu ārzemēs, vai arī speciālos veikalos Čechoslovakijā. 24

Kāds cits tiesnesis turpretim šādu maksāšanas metodi nebija ar

mieru atļaut. 25

Kādā citā lietā Bruklinas mantojumu tiesnesis personīgi, pats

sedzot ceļa izdevumus, devās uz Poliju, iepazinās uz vietas ar turienes

apstākļiem, nodokļu likumiem, banku sistēmu un valūtas apmaiņas
noteikumiem un tad uz savu novērojumu pamata atļāva mantojumu

izmaksāt Polijā dzīvojošam mantiniekam.26 Kāds cits tiesnesis

atļāva mantojumu pārsūtīt uz Padomju savienību, pamatojoties uz a)

jAmerican Express" sabiedrības vēstules, kas apliecināja, ka naudas

summas var pārsūtīt uz PSRS, b) vēstules no ASV sūtniecības Mas-

kavā, kas apstiprināja, ka, pēc padomju likumiem, mantinieki var

saņemt mantojumus no ārzemēm, un c) vēstules no mantiniekiem,

kas arī apstiprināja to pašu. Šis lēmums arī ievērojams ar to, ka

atļāva pārsūtīšanu pretēji tai laikā pastāvošam ASV finanču minis-

trijas aizliegumam valdības čekus pārsūtīt uz PSRS.
27

Izmaksāt ir ļauts mantiniekiem (kādā gadījumā Igaunijas PSR

iedzīvotājam)
28

ja viņi personīgi ierodas Savienotajās valstīs. Kādā

gadījumā tiesa atļāva daļēju izmaksu uz Ungāriju, lai mantinieks

varētu samaksāt ceļojuma izdevumus uz ASV savas pārējās daļas

saņemšanai.
29 Turpretim kāda cita tiesa 1969. gadā lika mantiniekam

apmierināt „pretvērtības" standartu, kaut arī viņš bija personīgi

ieradies Ņujorkā. 30

Praktiski apsvērumi

Šis likums rada nopietnu problēmu advokātam, kura klients

vēlas novēlēt mantu personām aiz dzelzs aizkara. Ir mēģināts panākt

atrisinājumu ar „pretvērtības" standarta ierakstījumu testamentā,

atstājot mantojumu citiem mantiniekiem, kas nedzīvo aiz dzelzs

aizkara, ja pirmais mantinieks mantojuma atklāšanas brīdī vai arī

noteiktā termiņā pēc tam pēc šī standarta nespētu kvalificēties. Šai

pieejai ir daži trūkumi. Pirmkārt, ja ieinteresētās personas apstrīd
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testamenta izpildītāja lēmumu, mantinieka kvalifikācija jādod izšķirt

tiesai, un tiesnesis, droši vien, lietos likumā noteiktos standartus,

nevis mazāk stingros, ko testators būtu ierakstījis testamentā. Bez

tam mantinieks nesaņem nekā, ja apstākļi viņam neļauj apmierināt

„pretvērtības" noteikumu.31

Kāda cita pieeja ir mantojumu novēlēt tādā veidā, lai tas nebūtu

pakļauts mantošanas tiesas jurisdikcijai un ar to arī minētajam liku-

mam. Starp šādiem novēlēšanas veidiem var minēt īpašuma (bankas

konta, akciju utt.) reģistrāciju kopīgi ar paredzēto mantinieku, jau

iepriekš minētos „Totten" uzticībnieku fondus, vai arī īpašnieka dzīves

laikā ar kontraktu radītos uzticībnieku fondus. Pirmās divi metodes

nav pietiekami elastīgas (piemēram,nevar paredzēt substitūta manti-

niekus, ja pirmais mantinieks nomirtu pirms īpašnieka nāves), ar

kontraktu radīts fonds bieži vien ir techniski pārāk komplicēts, ja

rīkojas ar nelielām summām.

Praktiski vienkāršākais, kaut arī juridiski ne ideālākais, atri-

sinājums ir mantojumu testamentāri vai citādi atstāt kādai uzticības

personai šaipus dzelzs aizkara ar norādījumu attiecīgās summas

izmaksāt ārzemju mantiniekam. Šis norādījums var būt tikai lūgums,

resp. juridiski nesaistošs, kas arī ir galvenais šāda atrisinājuma

trūkums, it īpaši, ja uzticības persona nomirst pēc mantojuma sa-

ņemšanas, pirms izdarītas visas izmaksas. Var arī būt grūtības

atrast piemērotu personu, kas būtu ar mieru šādu pienākumu uzņem-

ties, un bez tam, ja mantojumā ir lielākas summas, grūtības var

radīt federālie un Ņujorkas stata mantojuma un ienākuma nodokļi, kā

arī federālais dāvanu nodoklis.

Ņujorkas likuma saskaņa ar konstitūciju

1947.gadā ASV augstākai tiesai kādā lietā (Clark v. Allen)
32

bija

jāspriež, vai Kalifornijas likums saskan ar konstitūciju. Tiesa atzina,

ka likums, kas lietoja reciprocitātes standartu, nav pretrunā ar ASV

konstitūciju. Sešus gadus vēlāk Ņujorkas stata augstākās tiesas

atzinums bija līdzīgs attieksmē uz Ņujorkas likuma saskaņu ar kon-

stitūciju, un ASV augstākā tiesa, trim tiesnešiem balsojot pretī,

atteicās šo lēmumu apspriest.
33

1962.gadā ASV augstākā tiesa, šoreiz

diviem tiesnešiem balsojot pretī, atteicās šādu jautājumu uzklausīt

kādā citā lietā.34
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Stāvoklis palika bez pārmaiņām ltdz 1968. gada sākumam, kad

kādā lietā (Zschernig v. Miller)
3:> ASV augstākā tiesa atzina par ne-

atbilstošu konstitūcijai Oregonas ārzemnieku mantošanas likumu „kā

stata iejaukšanos ārlietu laukā, kuru ASV konstitūcija ir uzticējusi

prezidentam un kongresam". Oregonas likums apvienoja reciproci-
tātes un „pretvērtības" standartu. Tiesa uzsvēra, ka pēc Oregonas

un līdzīgiem citu statu likumiem stata tiesa sīki izmeklē faktisko

tiesību stāvokli ārzemju mantinieka valstī, un lika manīt, ka tiesas

spriedums būtu bijis pretējs, ja statu tiesas apmierinātos ar ārzemju
likumu iztulkošanu. Augstākā tiesa tomēr atteicās atsaukt savu 1947.

gada spriedumu toreizējā (Clark v. Allen) lietā.

1968.gada vidū Ņujorkas stata augstākā tiesa, balstīdamās uz

ASV augstākās tiesas pasvītrotās starpības starp apstākļu sīku izmek-

lēšanu ārzemju valstī un ārzemju likumu rutīnas iztulkošanu, apstip-

rināja savu agrāko atzinumu par Ņujorkas likuma saskaņu ar kon-

stitūciju. Tiesa savā lēmumā tomēr norādīja uz iespēju, ka ASV

augstākā tiesa varētukādreiz nolemt, ka visi ārzemnieku mantošanas

likumi ir pretrunā ar ASV konstitūciju.
36 1970. gada sākumā ASV

augstākā tiesa noraidīja lūgumu izskatīt šo Ņujorkas spriedumu.
37

1968.gada beigās kāda zemākās instances federālā tiesaatteicās

atzīt Ņujorkas likumu par pretēju konstitūcijai, atsaucoties savā

motīvācijā uz minēto Ņujorkas tiesas spriedumu. ASV augstākā tiesa

noraidīja šī federālā sprieduma pārsūdzību technisku iemeslu dēļ,

nenonākot pie jautājuma būtības. 38

Reaģējot uz ASV augstākās tiesas spriedumu agrāk minētajā

(Zschernig v. Miller) lietā, Ņujorkas stata leģislātūra 1968. gada

likumu paplašināja ar klauzulu, pēc kuras mantojums jāiemaksā tiesā

glabāšanai, ja ārzemju mantinieks dzīvo valstī, uz kuru ASV valdība

federālos līdzekļus neļauj pārsūtīt.
39 Ar to pārsūtīšanas izlemšana

faktiski pārnesta no stata tiesas uz federālo valdību, ar to ari, domā-

jams, atrisinot problēmu par saskaņu ar konstitūciju. Tomēr likumā

atstāts arī vecais „pretvērtības" standarts. Drīz pēc šī papildinājuma

pieņemšanas uzsākta prāva federālajā tiesā, kas apstrīd šīs jaunās

klauzulas saskaņu ar konstitūciju. Šī prāva vēl nav galīgi izspriesta.4o

Pašreizējais stāvoklis

Kamēr Ņujorkas likuma saskaņa ar konstitūciju nav sekmīgi

apstrīdēta, mantojuma pārsūtīšana atkarīga no mantojumu tiesnešu
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lēmuma. Tā kā Ņujorkas stata augstākā tiesa nav devusi vispārēju

lēmumu šai jautājumā, katra apriņķa tiesnesis var spriest pēc saviem

ieskatiem. 1970.gada jūnijā Ņujorkas pilsētas centra mantojumu tiesa

mainīja savu līdzšinējo nostāju — atļaut izmaksu Padomju savienībā

dzīvojošiem mantiniekiem tikai līdz 10.000 dolāru apmēram — un

nolēma atļaut izmaksu bez summas ierobežojumiem. Sai gadījumā
viens no mantiniekiem dzīvoja Lietuvā. 41

Pēc šī sprieduma, visas Ņujorkas pilsētā esošās mantojumu

tiesas, kā arī daudzas tiesas ārpus Ņujorkas pilsētas, pašlaik atļauj

padomju mantiniekiem saņemt savu mantojumu. Bet daudzos Ņujorkas

stata apriņķos šis jautājums vēl nav radies, tāpēc attiecīgās tiesas

nostāja nav zināma.42 Bez tam pārsūtīšanas atļauja ir bāzēta uz

pašreizējiem apstākļiem, un tiesu nostāja var mainīties līdz ar pār-

maiņām starptautiskajās attieksmēs vai citos apstākļos.

Kopsavilkums

Atgriežoties pie sākumā minētā piemēra, jākonstatē, ka atbilde

pēc Ņujorkas likumiem nav tik skaidra, kā tā likās pēc padomju liku-

miem. Ja „pretvērtības" standarts beigu beigās atzīts esam saskaņā

ar ASV konstitūciju, pēc pēdējiem tiesu spriedumiem, liekas, ka dēls

Latvijā saskaņā ar šo standartu varētu kvalificēties.Katrā ziņā viņam
būtu vieglāk saņemt savu mantojuma daļu, ja viņš ierastos Ņujorkā.

Ja „pretvērtības" standartu atzīst par neatbilstošu konstitūcijai,

dēlam noteikti vajadzētu varēt dabūt savu daļu pēc minētā 1968. gada

likuma papildinājuma: ne Padomju savienība, ne arī kāda no padomju

republikām nav finanču ministrijas izdotajā valstu sarakstā, uz kurām

nedrīkst pārsūtīt valdības čekus. 1970. gada beigās šai sarakstā bija

tikai Albānija, Sarkanā Ķīna, Kuba, Ziemeļkoreja, Ziemeļvietnama,

Austrumvācija un Berlīnes padomju zēna.43

Mantojums būtu pakļauts federālajam un arī Ņujorkas stata

mantojuma nodoklim, kas maksājami par mantojumu neatkarīgi no

mantinieku pavalstniecības vai dzīvesvietas. Attieksmē uz līdzekļu

pārsūtīšanu uz Latviju, ja Ņujorkas ārzemnieku mantošanas likuma

prasības ir apmierinātas, ne pēc ASV, ne arī padomju likumiem

nekādu tālāku šķēršļu vairs nebūtu. Dēls varētu izvēlēties mantojumu

saņemt rubļos pēc oficiālā kursa vai arī likt dolārus pārvest uz kādu

no speciālajiem ārzemju valūtas veikaliem Latvijā. Mantojumu pār-

sūtījumi arī neesot pakļauti nesenajiem atvilkumiem, kurus atskaita
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no ārzemju valūtā pārsūtītām dāvanām pirms pārskaitīšanas uz

speciālajiem valūtas veikaliem.

Dēls varētu pilnvarot kādu personumaksājumus saņemt Ņujorkā.
Priekš dažiem gadiem Ņujorkas tiesas neuzskatīja Baltijas republikās

padomju iestāžu apstiprinātus dokumentus par derīgiem, tāpēc ka

ASV valdība neatzīst šo republiku inkorporāciju Padomju savienībā. 11

Nesenie tiesu lēmumi liecina, ka šādi dokumenti ir pieņemti. 45

Noslēgums

Pirmajā acu uzmetienā ārzemju mantinieku tiesību stāvoklis

šais divās sistēmās liekas paradoksāls: marksistiskās sistēmas

liberālienoteikumi pretstatā kapitālistiskās sistēmas ierobežojumiem

tiesībās un praksē. Tālāka analizē šī paradoksa lielāko daļu izkliedē.

Padomju savienība no neierobežotas mantojumu pārvešanas var

iegūt daudz vairāk nekā Savienotās valstis — kā līdzekļu nozīmīguma,

tā arī to daudzuma zinā. Padomju valdība cenšas pievilkt ārzemju

valūtu. Bez tam iespējas iekrāt lielākus kapitālus Padomju savienībā

ir, protams, daudz šaurākas nekā Savienotajās valstīs. Rezultātā ir

gaidāma daudz lielāka līdzekļu plūsma Padomju savienības virzienā

nekā ārā no tās. Padomju liberālā nostāja tā ir pilnīgi saskaņā ar

padomju valsts mērķiem.

Amerikas pusē daļa šī paradoksa tomēr neizzūd. Par ārzem-

nieku mantošanas likuma mērķi uzskata mantojuma atstājēja gribas

izpildīšanas veicināšanu. Likums šo mērķi sekmē, ja ir risks, ka

mantojumu pilnīgi konfiscēs, bet likuma piemērotība ir stipri deba-

tējama attieksmē uz mantiniekiem aiz dzelzs aizkara, it īpaši tais

gadījumos, kad testators viņiem mantojumu ir specifiski novēlējis.

Ņujorkas tiesas daudzos gadījumos šo likumu lietojušas, motivējot,

ka būtu aizkavējami jebkādi sakari ar ienaidnieku, līdzīgi kā to noteica

agrāk minētais federālais likums par tirdznieciskiem sakariem ar

ienaidnieku. Likums daudzos gadījumos nav vis sekmējis mirušā

gribas izpildīšanu, bet tieši otrādi — ir kļuvis tai par šķērsli. Racio-

nālāks veids, kā aizkavēt neinformēta mantojuma atstājēja gribas

reālizēšanu būtu šo likumu un tiesas aizstāvību piemērot tikai tad,

ja mirušais nav devis specifiskus norādījumus savā testamentā. Bet

ir jautājums, vai pat šāda protekcija ir attaisnojama, it īpaši, kad

nav ne mazāko ierobežojumu jebkurai personai tās dzīves laikā pār-

sūtīt līdzekļus aiz dzelzs aizkara.
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LATVIEŠU TIESISKAIS STĀVOKLIS RIETUMVĀCIJĀ

Hermans Blese

I.

Latviešu tautas daļa trimdā izkaisīta pa visām pasaules malām:

Savienotās valstīs, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā un Zviedrijā.

Samērā maza daļa palikusi Vācijas federālajā republikā, ko turpmāk

sauksim par Rietumvāciju. Atšķirībā no citām trimdas zemēm lat-

viešu vairums Rietumvācijā nav pieņēmis šīs zemes pavalstniecību.

Sakarā ar to rodas jautājums par viņu tiesisko stāvokli. Ja šodien tas

izšķirts, tad pagājušos 25 gados Rietumvācijas tiesās un administra-

tīvās iestādēs par to nebūt nebija vienprātības Jautājums nebija tikai

tīri teērētisks, bet bija jāizlemj jau pašos pirmajos gados pēc Otrā

pasaules kara faktiskās izbeigšanās, kad latviešu emigrantu vairums

uzturējās Vācijā, sākumā vēl cerot atgriezties dzimtenē, vēlāk, gaidot

iespēju izceļot uz aizjūras zemēm. Gan viņi dzīvoja UNRRA (līdz

1947. gadam), vēlāk IRO gādībā un sabiedroto okupācijas varu aiz-

sardzībā, bet visas personiskās attieksmes, ko rēgulē civīllikumi,

strīdus gadījumos bija jākārto tiesās. Vācu tiesas sāka darboties jau

1945. gada beigās.

Saprotams, trimdiniekam parasti maz mantiski tiesisku strīdu,

jo pietrūkst
„

substances". Toties dažādi viedokļi ģimenes un laulības

attieksmēs rodas arī materiāli grūtos laikos. Tādēļ nav brīnums, ka

pirmās konfrontācijas vācu tiesām ar latviešiem un Latvijas liku-

miem radās sakarā ar laulības šķiršanas prāvām, kuras izlemt

okupācijas varas tiesas parasti atteicās.

n.

Vispirms radās jautājums par vācu tiesu kompetenci. Tā kā

latvieši nebija Vācijas pavalstnieki, tiesām viņu ģimenes tiesiskais

stāvoklis bija jākonstatē pēc vācu ievadlikuma civīlkodekam (BGB), 1

kurā ir, t. s., kollīzijas normas. Tur 17. pants noteic: «Laulības

šķiršanai piemērojami tās valsts likumi, pie kuras vīrs pieder pra-

sības celšanas laikā".

Tā gribot negribot nācās iepazīties ar Latvijas 1937. gada 28.

janvāra civillikumu, jautājot, vai tas attieksmē uz trimdas latviešiem
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palicis spēkā, jo dzimtenē tas ar padomju varas 1940. g. 7. septembra

dekrētu bija spēku zaudējis (pavalstniecības jautājumā).

Vācija, kā rāda citētais BGB ievadlikuma 17. pants, pieder pie

tām valstīm, kas ārvalstniekus pakļauj, t. s., dzimtenes likumam

(lex patriae). Pēc šī principa kādas personas tiesiskais stāvoklis un

viņas tiesiskās attieksmes apspriežamas, pamatojoties uz tās dzim-

tenē spēkā esošām normām.Ar „dzimteni" saprotama tā valsts, kuras

pavalstniece attiecīgā persona ir.

Latvijas civīllikums turpretim balstās uz, t. s., dzīvesvietas

principa (lex domicilii): jāpiemēro tās normas, kas spēkā personas

dzīvesvietā vai pastāvīgās uzturēšanās vietā. Tā, civillikuma 12.pants

noteic, ka laulības šķiršana, ja to izdara Latvijas tiesa, apspriežama

pēc Latvijas likuma, tātad „per argumentum c contrario" — ārzemēs

pēc ārzemju likuma. Tā atzīstama arī Latvijā, ja tā nerunā pretim

Latvijas likumam un
„
ordre public" (12. panta 2. daļa).

Vācu likumi pieļauj dzimtenes principu ne tikvien laulības

šķiršanā, bet arī rīcības un laulības spējā, laulāto mantiskās attiek-

smēs,ārlaulības bērnu uztura prasījumos, viņu leģitimācijā,adopcijā,

aizbildnībā un aizgādnībā, kā arī mantojuma tiesībās.2
„

Lex patriae",

protams, piemērojams ne visā pilnībā un absolūti, bet ar zināmiem

ierobežojumiem. Piemēram, laulāto manta un mantojuma masa, kas

atrodas Vācijā, katrā ziņā pakļauta vācu likumam, bet, ja tā atrodas

trešās valsts territorijā, tās likumam.

Otrkārt, ja kāda ārvalsts savos starptautisko privāttiesību

noteikumos — kollīzijas normās — norāda uz Vācijas likumu, tad

jāpiemēro pēdējais. Tā kā Latvijas civīllikums postulē dzīvesvietas

principu, šāds norādījums līdz ar to ir izteikts: Vācijas likums jā-

piemēro, ja latvietis dzīvo vai pastāvīgi uzturas Vācijā. Rezervējumu

Latvijas civīllikums paturējis 11. panta 2. daļā: „
. . .pēc Latvijas li-

kuma noteicama Latvijas pilsoņu tiesība doties laulībāārzemēs", t.s.,

laulības spēja. Arī adopcijas lietās Latvijas civīllikums nenorāda uz

domicila principu, tātad šeit jāpiemēro Latvijas likums. Beidzot, arī

Vācijas civilprocesa nolikums (ZPO) noteic ārvalsts, tātad arī Lat-

vijas, likumu ievērošanu laulības šķiršanas lietās. Patiesībā vācu

pēckara tiesu praksē problēmu par Latvijas likumu piemērošanu vai

nepiemērošanu iztirzāja tikai laulības šķiršanas prāvās un attiecīgo
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spriedumu komentāros. Par citiem gadījumiem literātūrā norādījumu

mV
Tā kā „lex patriae" ar „dzimteni" saprot nevis etnogrāfisku vai

ģeogrāfisku, bet tīri juridisku jēdzienu, proti, pavalstniecību, tad

tiesām bija jānoskaidro, par kādas valsts pavalstniekiem trimdas

latvieši uzskatāmi.

111.

Līdz Latvijas territorijas pievienošanai PSRS 1940. gadā Latvi-

jas pavalstniecība nav problēmatiska. Par laiku no 1940. līdz 1945.

gadam materiālu tikpat kā nav. Vācu okupācijas iestādes kara laikā

Latvijas territoriju gan uzskatīja par PSRS daļu, bet tam bija vairāk

militāra nekā politiska, vēl mazāk juridiska nozīme. Pavalstniecības

jautājums palika neiztirzāts. Ar 1945. g. 8. maija kapitulāciju valsts

vara Vācijā lielāko tiesu pārgāja uzvarētāju sabiedroto rokās. Cen-

trālās vācu valdības vietā stājās sabiedroto kontrolpadome, bet atse-

višķās pavalstīs lokālās vācu valdības iestādes bija pakļautas turienes

okupācijas varas militārai valdībai. Katra okupācijas vara savā joslā

(zēnā) izšķīra arī svarīgākos juridiskos jautājumus, to starpā arī

ārzemnieku tiesisko stāvokli — bieži vien neatkarīgi no pārējo sabied-

roto uzskatiem. Lokālās okupācijas varas ieskati, protams, bija

saistoši tai pakļautām vācu ādministrātīvām un tiesu iestādēm.

IV.

Jautājumā par Latvijas pavalstniecību uzskati bija dažādi — šeit

apskatīsim dažus atšķirīgus viedokļus.

1) Padomju savienība, saprotams, šādu pavalstniecību neatzīst

un uzskata latviešus, it sevišķi bēgļus, par saviem, t. i., PSRS vai

Padomju Latvijas pilsoņiem.3
Tāpēc par Latvijas likumu piemērošanu

bijušās padomju zēnas tiesās nevarēja būt runas, bet bija jāpiemēro

ar 1940. g. 6. novembra dekrētu Latvijā noteiktie Padomju savienības

civillikumi. Tas pats sakāms par vēlāk Austrumvācijā nodibināto

Vācu demokrātisko republiku (DDR).
4

Tomēr šim jautājumam ir tikai

teorētiska nozīme, jo tur latviešu bēgļu nav.

2) Anglosakšu valstis — Lielbritānija no paša sākuma un drīz

vien arī ASV — ieņēma viedokli, ka Latvijas pavalstnieki savu pa-

valstniecību nav zaudējuši, bet patur joprojām/ Balstoties uz 1932.

gada Stimsona doktrīnas, šīs valstis neatzīst Baltijas valstu aneksiju

par starptautiski tiesiski saistošu, bet tikai par faktisku territorijas
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un valsts varas iegūšanu. Sekojot šim uzskatam, ari abu zonu vācu

tiesas izšķīra, ka civiltiesības, kas bija spēkā Baltijas valstīs PSRS

aneksijas laikā, joprojām saistošas Baltijas valstu pavalstniekiem.

Sis uzskats neradās piepeši ar gatavu juridisku konstrukciju.
Vēl 1946. g. 6. jūlijā Štutgartes zemes virstiesa (Oberlandesgericht
— OLG) gan atzina, ka bijušās neatkarīgās Latvijas pavalstnieki ar

Latvijas pievienošanu Padomju Krievijai nav automātiski ieguvuši

pēdējās pavalstniecību. Bet tā kā Latvija savu eksistenci kā patstāvīga

valsts faktiski izbeiguši, tad arī nevarot vairs būt Latvijas pavalst-

niecības. Latvieši esot uzskatāmi par bezpavalstniekiem ar īpašu

statusu — Apvienoto nāciju (UN) piederīgiem. 6 Pamats šim uzskatam

bija arī amerikāņu militārās valdības 2. likums 7
ar vairākām izpildu

direktīvām, kuru teksts diezgan neskaidrs.

Štutgartes tiesas lēmumu stipri kritizēja Getingenas, vēlāk

Freiburgas universitātes tiesību zinātņu profesors Greve (Grewe),
8

norādīdams uz 1932. gada Stimsona doktrīnu9
un balstoties turklāt uz

amerikāņu militārās valdības norādījuma Hesenes valsts kancelejai,
kur teikts, ka Baltijas valstu piederīgie nav kļuvuši par PSRS pilso-

ņiem
10

un tādēļ arī neietilpst Apvienotajās nācijās.Ar to bija izteikts,

ka ASV neatzīst Baltijas valstu aneksiju ne „dc facto", ne „dc jure"
Profesors Greve atzina, ka latvieši savu Latvijas pavalstniecību

nav zaudējuši, bet joprojām uzskatāmi par Latvijas pavalstniekiem.

Viņa argumentācijai drīz pievienojās vācu virstiesas britu okupācijas

zēnā. Arī Štutgartes tiesa, sekojot Grevem un Ķīles 1946. g. 6.augusta

spriedumam (sk. 5. vēri), 1947. gadā atteicās no agrāk ieņemtā vie-

dokļa, 11 kas tai bija liedzis iztiesāt latviešu prāvnieku laulības

šķiršanas lietas, jo, uzskatot viņus par Apvienoto nāciju piederīgiem,

tie saskaņā ar 2. likumu nebija pakļauti vācu tiesu varai.l2

3) Francija ieņēma citu viedokli. Principā Latvijas pavalstnieki

esot kļuvuši par PSRS pavalstniekiem sakarā ar 1940. g. 7. septembra

dekrētu. Izņēmumu pieļāva tad, ja kāds bijušais Latvijas pavalstnieks

atsacījās repatriēties uz Padomju Latviju vai PSRS. Tādā gadījumā

viņš esot PSRS pavalstniecību zaudējis un kļuvis par bezpavalstnieku.

Jautājumu, vai uzaicinājumam repatriēties jābūt speciālam, t.i.,

adresētam tieši konkrētai personai, vai arī vispārējam, oficiāli nekad

neizšķīra. Tādēļ vācu tiesu prakse franču okupācijas zēnā nebija

vienāda. Dažas tiesas, sevišķi sākumā, prasīja speciālu uzaicinājumu



234

un, ja tāda nebija (kā parasts), atzina, ka attiecīgā persona ir PSRS

un reizē" ar to okupācijas valsts pilsonis, kuru lietu iztiesāšanā vācu

tiesa nebija kompetenta. Tas nozīmēja, ka latvietim bija jāgriežas
franču okupācijas tiesās, kas tikai nelabprāt uzņēmās lietu izšķiršanu.

Bet, ja franču okupācijas vara ar speciālu rīkojumu lietu nodeva

izspriešanai vācu tiesu iestādēm, tad tām bija jāpiemēro Padomju

savienības civīllikums. Tā kā, pēc Vācijas civilprocesa nolikuma

606. panta,
13 ārzemnieku laulību varēja šķirt tikai tad, ja ārvalsts

atzīstvācu tiesu spriedumu, bet PSRS vispār ārzemēs izteikto laulības

šķiršanu neatzīst, tad nācās prasību atraidīt formālo iemeslu dēļ.

Lai izvairītos no šādām konsekvencēm un varētu prāvniekiem

sekmīgi palīdzēt, apspriežot lietu materiāli, tiesas pārgāja uz citu

argumentāciju. Tās vairs neprasīja speciālu repatriācijas uzaicinā-

jumu, bet apmierinājās ar vairākkārt publicētiem vispārējiem PSRS

valdības uzaicinājumiem atgriezties dzimtenē. Ja tie prāvniekam bija

zināmi un viņš tiem nebija sekojis, tad pieņēma, ka viņš atteicies no

PSRS pavalstniecības un kļuvis bezpavalstnieks. Bezpavalstnieku

laulības lietu iztiesāšanai vācu tiesām procesuālu šķēršļu nebija.

V.

Britu un amerikāņu zēnā, kur latviešus uzskatīja par ārvalst-

niekiem, sakarā ar civilprocesa nolikuma 606. pantu nācās noskaidrot:

1) Vai Latvija atzīst, resp. agrāk atzina vācu tiesu spriedumus lau-

lības lietās? Uz šo jautājumu pozitīvi atbild jau citētais Latvijas

civīllikuma 12.pants. Tas savukārt izvirza otru jautājumu: 2) Vai

prasības pamats (laulības šķiršanas iemesls) paredzēts ne tikvien

Vācijas, bet arī Latvijas likumā?

Tā kā gan Vācijas laulību likums, gan Latvijas civillikums abi

ir moderni un sastādīti, ievērojot mūslaiku dzīves apstākļus kultūrālā

Eiropas valstī, tie principiāli tikpat kā neatšķiras. Tādēļ laulības

šķiršanai šķēršļi bija tikai ļoti retos gadījumos.

VI.

Nodibinoties Rietumvācijas federālai republikai, tās centrālai

valdībai bija iespējams dot vispārējus norādījumus arī ārvalstnieku

tiesiskā stāvokļa iztirzāšanā. Latvijas pavalstniecības jautājumā

valdība ieņēma, t.s., bizēnas (amerikāņu un britu) viedokli, proti, ka

Baltijas valstu bijušie iedzīvotāji ar emigrāciju vien savu pavalst-
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niecību nav zaudējuši, un vairākkārt deklarēja, ka tā neatzīst Baltijas

valstu aneksiju.14

Ja tam bija vairāk politiska un publiski tiesiska nozīme, tad

konkrētos jautājumus kārtoja ar īpašu likumu sabiedroto augstā ko-

misija. Tā 1950. g. 17.martā izdeva 23. likumu par pārvietoto personu

un bēgļu tiesiskajām attieksmēm.10 Tur noteikts: Ciktāl Vācijas civīl-

kodekā ievadlikums paredz „lex patriae" piemērošanu, tās vietā stājas

pastāvīgās uzturēšanās vietas, tātad konkrēti Vācijas, likums (I.pants),

bet īpaši laulību lietās, lietās par vecāku un bērnu tiesiskām attiek-

smēm, kā arī aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanāgarā vājiem,

izšķērdētājiem un dzērājiem (civilprocesa nolikuma 6. grāmata) pro-

cesuālie noteikumi piemērojami bēgļiem un vācu pilsoņiem vienlī-

dzīgi (3. pants).

23. likuma nolūks bija reglamentēt Vācijā dzīvojošo IRO apgā-

dāto ārzemju bēgļu (DP) civiltiesisko stāvokli (civil status). Viņu
toreiz bija ap 285.000, to starpā apmēram 100.000 latviešu. Tikai daļa
DP bija bezpavalstnieki „dc jure". Kā jau konstatējām, latvieši savu

pavalstniecību nebija zaudējuši. Bet šai pavalstniecībai piemita

juridiskas grūtības, trūkstot attiecīgai valsts varai, kas spētu dot

aizsardzību. Tādēļ arī latviešus, tāpat kā vispār Baltijas valstu

piederīgos, dažreiz dēvēja par bezpavalstniekiem „dc facto". Kā

redzējām, bija grūti izdibināt, kāds „lex patriae" piemērojams, un,

ja izrādījās, ka tas ir PSRS likums, tā piemērošana parasti nesaska-

nēja ar bēgļu interesēm,kuri,atstājot dzimteni, taisni bija nostājušies

pret tur nodibinātojauno tiesisko iekārtu.

Visu tamlīdzīgu grūtību dēļ jau pēc Pirmā pasaules kara bija

tendence vispār piemērot „lex domicilii" neatkarīgi no bēgļu pavalst-

niecības vai bezpavalstniečības. Tas nozīmēja vienlīdzību bezpavalst-

niekiem„dc facto" un „dc jure". Tāpēc arī 23. likums postulē domicila

principu bēgļiem (DP), pie kam neprasa pastāvīgu dzīvesvietu; pietiek,

ka DP, kaut arī pārejoši, uzturas Vācijā. Līdz ar to viņiem piemē-

rojami vācu likumi par rīcības spēju (EGBGB 7. pants), atzīšanu par

garā slimu, dzērāju vai izšķērdētāju (8. p.), laulības noslēgšanu (13.

p.), laulāto personiskām un mantiskām attieksmēm (14. un 15.p.),

laulības šķiršanu (17. p.), dzimšanu laulībā (18. p.), vecāku un bērnu

tiesiskām attieksmēm (19—21. p.), uztura prasījumiem (21. p.), leģi-

timāciju un adopciju (22. p.), aizbildnībuun aizgādnību (23. p.)
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Lai gan 23.likuma I.pants norāda tikai uz EGBGB noteikumiem,

tomēr atzīts, ka „lex domicilii" piemērojams arī tādos gadījumos,

kur zinātne un judikatūra ārpus EGBGB atrisinātās kollīzijas normās

paredz norādījumu uz dzimtenes likumu, piemēram, saderināšanās16

un radinieku uzturēšanas 17
jautājumos. Turpretim domicila princips

nav piemērojams mantojuma tiesībās,atbildībā par mantojuma masas

saistībām, kā arī testamentiem (23. likuma 2. pants; EGBGB 24. un

25. pants).

Pēc vācu laulību likuma (kontrolpadomes 16. likuma) 10. panta,

ārzemniekam laulājoties jāiesniedz apliecība par to, ka pēc viņa
valsts likumiem, laulībai nav šķēršļu. So apliecību neprasīja (23.

likuma 4. pants), jo praktiski DP to nevarēja sagādāt. Viņus tātad

arī šai ziņā pielīdzināja Vācijas pilsoņiem.

Procesā blakus jau minētām laulības šķiršanas lietām DP

piešķīra atvieglojumu pierādījumu iesniegšanā.Liecinieku vietā, kurus

bieži vien nebija iespējams sameklēt vai personīgi nopratināt, varēja

iesniegt rakstveida liecības, apliecinot faktus ar zvēresta spēku

(eidesstattliche Versicherung). Šīs priekšrocības baudīja ne visi DP,

bet tikai tie, kas atradās IRO apgādībā. Bija DP, kas pēdējās apgādi

nebaudīja. IRO izslēdza, piemēram, tos, kas bija aktīvi cīnījušies

vācu leģionos vai citās militārās un pusmilitārās vienībās, kā arī

partizānu pulciņos pret vienu no sabiedrotajām valstīm, tātad arī

Padomju savienību. Tajos ietilpa arī daļa latviešu. IRO savu darbību

izbeidza 1951.g. 31. decembrī. Tās funkcijas pārgāja uz sevišķu Ap-

vienoto nāciju virskomisāriātu (High Commissioner for Refugees).

Nav materiālu par to, vai DP diferencēšanai bijušas svarīgas tiesiskas

sekas, jo šai laikā latviešu izceļošana ritēja pilnā sparā. Augstāko
tiesu spriedumi jautājumu neiztirzāja.

VIL

Visam 23. likumam ir pārejas raksturs. Sabiedrotās okupācijas
valstis atdeva Rietumvācijai pilnu suverēnitāti ar 1952. g. 26. maija

līgumu par Vācijas federālās republikas un triju (sabiedroto) valstu

attieksmēm (t. s., ģenerāllīgumu)
,

18 kas aizstāja 1949. g. 10. aprīļa

okupācijas statūtu. 19 Ar to izbeidzās okupācijas režīms. 23. likums

formāli nav atcelts, bet praktiski aizstāts ar vācu 1951. g. 25. aprīļa
likumu par bezdzimtenes ārzemnieku tiesisko stāvokli federācijas

territorijā.
20

Tā kā IRO vai tai sekojošās organizācijas apgādāto DP
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Vācijā vairs nav, tad 23. likums faktiski ir bez objekta. Jaunais

likums turpretim (26. pants) attiecas tikai uz tādiem bezdzimtenes

ārvalstniekiem, kas neietilpst IRO apgādībā, to starpā arī uz Rietum-

vācijā palikušiem latviešiem, kas citu pavalstniecību nav pieņēmuši.

Gandrīz visās zemēs ārzemnieki pakļauti speciālām, ne sevišķi

labvēlīgām normām, kas parasti paredz ierobežojumus viņu sociālās

dzīves aplokā, piemēram, profesijās un brīvā dzīvesvietas maiņā.

Vācijā toreiz bija spēkā 1938. g. 22. augusta policijas noteikumi par

ārzemniekiem, 21 kas paredzēja ārzemniekiem atvieglojumus principā
tikai tad, ja pastāvēja savstarpēja noruna ar viņa dzimto valsti. Bez-

dzimtenes ārzemniekam tas nelīdzēja: ja viņš bija bezpavalstnieks,

tad bilaterālie līgumi uz viņu neattiecās, vai arī (kā, piemēram,

latviešiem) dzimtā valsts faktiski nebija spējīga tiem palīdzēt. Gan

jau 1933. un 1938. gada starptautiskā konvencija
22

bija mēģinājušas

atvieglot bēgļu stāvokli, bet Vācija tās nebija parakstījusi, jo tās pa

daļai bija vērstas pret toreizējo nacionālsociālistisko režīmu.

1951. g. 25. aprīļa likums balstās uz Apvienoto nāciju saimnie-

ciskās un sociālās padomes 1950. gada konvencijas projekta, 23 kuru

ar dažiem grozījumiem 1950.g. decembrī pieņēma AN pilnsapulce. 24

Šādu likumu ar 1950. g. 9. februāra notu 25
gan prasīja sabiedroto

rietumu valstu augstā komisija Vācijā, gan arī Rietumvācijas valdība

pati vēlējās pamatīgi un vispārīgi reglamentēt bēgļu stāvokli. Tā

likums pārsniedz augstās komisijas minimālās prasības, jo Vācijas

likumdevējs, pasvītrojot savu atbildībupret bezdzimtenes ārzemnie-

kiem un rādot gatavību uzlabot bēgļu starptautisko stāvokli, piešķirot

viņiem tiesības, kas nebija paredzētas AN komisijas projektā, cerēja

ar šādu labvēlīgu likumdošanu pamudināt ārvalstis tam sekot un ar

līdzīgu reglamentāciju atvieglot, piemēram, ārzemēs dzīvojošo Vā-

cijas pilsoņu stāvokli. Likumam tātad blakus humānitārai pieejai bija

arī politiska nozīme.

Kā jau teikts, likums attiecas tikai uz tādiem bezdzimtenes

ārzemniekiem — to starpā latviešiem — kas neatradās IRO apgādībā

(26. pants). Likumam pakļautas arī personas, kuru pavalstniecība

atkarīga no bezdzimtenes ārzemnieka, piemēram, laulātā, kas lau-

lājoties zaudētu līdzšinējo pavalstniecību. Uz Vācijas pilsonēm tas

gan parasti neattiecas, jo, pēc vācu pavalstniecības likuma, Vācijas

pilsonim var būt arī divēja pavalstniecība. Likums ietver visus tos
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bezdzimtenes ārzemniekus, kas 1950.g. 30. jūnijā uzturējās Rietum-

vācijā vai (rietumu) Berlīnē. Ar to likumdevējs ierobežoja privilēģēto

personu skaitu, piešķirot privilēģijas tikai „vecajiem" bēgļiem. Tā

kā likumam tikai territoriālā nozīme, bezdzimtenes ārzemnieku

tiesiskais stāvoklis izbeidzas ar citas pavalstniecības pieņemšanu

vai izceļošanu, bet pēdējā gadījumā bezdzimtenes ārzemnieks savu

privilēģēto stāvokli atgūst, ja viņš divu gadu laikā atgriežas Rietum-

vācijā.

Materiālā ziņā likums 26 bezdzimtenes ārzemniekiem nodibina

„lex domicilii". Viņi pakļauti Vācijas tiesībām (4. pants) un tiesām.

Vispārējos un administrātīvos likuma noteikumos paredzēta vesela

rinda aizsardzības normu. Sekojot jau satversmē
27 izteiktam vien-

līdzības principam, likuma 3. pants rada diskriminēšanas aizliegumu:

aizliegts bezdzimtenes ārzemnieku ierobežot viņa tiesībās izcelsmes,

rases, valodas, dzimtenes vai vispār bēgļa stāvokļa dēļ. īstenībā

šim aizliegumam vairāk deklarātīva nozīme, jo satversme jau noteic

to pašu. Svarīgāks ir 23. pants par izraidīšanu. Katras valsts tiesība

izraidīt nevēlamus ārzemniekus no savas territorijas nozīmē perma-

nentu apdraudējumu sevišķi bēglim, it īpaši, ja izraidīšana notiktu

uz tādām zemēm, kur viņam draudētujauna vajāšana. Tādēļ likums

izraidīšanu uz šādām zemēm aizliedz un nosaka, ka izraidīšana vispār

var notikt tikai publiskas drošības un kārtības dēļ, pie kam attiecīgā

persona par izraidīšanas pavēli var sūdzēties tiesā. Līdz tiesas

spriedumam izraidīšana nav izpildāma. Turklāt dodams termiņš, kurā

izraidītais var griezties pie citas valsts iestādēm ar lūgumu viņu

uzņemt.

Sakarā ar vispārējo aizsardzības principu bezdzimtenes ār-

zemniekam piemērojama vislielākās labvēlības klauzula neatkarīgi

no tā, vai viņa dzimtā valsts to piemēro (5. pants). Tas atbilst kopš

1933. gada praktizētajam starptautiski tiesiskam principam. Tāpat

represijas pret bijušās dzimtenes piederīgiem nedrīkst skart bez-

dzimtenes ārzemnieku (6. pants), kaut viņu arī vēl formāli skaitītu

par bijušās dzimtenes pavalstnieku.

Kā jau minēts, ārzemnieka stāvoklis parasti sociālās dzīves

apjomā sliktāks par iekšzemnieka stāvokli, sevišķi sociālā apgādē,

nodarbošanās ziņā, izglītības iegūšanā, dzīvesvietas izvēlē un biedro-

šanās ziņā, jo katras valsts interesēs ir rezervēt zināmas profesijas
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saviem pilsoņiem, drošības ziņā ārzemniekus pakļaut uzraudzībai,
financiāli viņu apgādību turēt šaurās robežās. Šādi ierobežojumi
apgrūtina bēgļa dzīvi un eksistences cīņu svešā valstī. Tādēļ, sākot

ar Pirmo pasaules karu, bēgļu tiesību aizstāvji centās šos ierobežo-

jumus vismaz mīkstināt, kamēr daļa attiecīgo valstu tos ļoti nikni

aizstāvēja.

Rietumvācijas likums, ierosinot jaunu pieeju bezdzimtenes

ārzemnieku bēgļu apgādībā, sniedz plašas iespējas nodibināt principā

pilnīgu vienlīdzību ar iekšzemniekiem dzīvesvietas izvēlē (12.pants),

biedrību nodibināšanā (13.pants), nodarbošanās ziņā (16. un 17.pants),
sociālā apgādībā (18. pants), kā arī nodokļu ziņā (20. pants) un nekus-

tamu īpašumu iegūšanā (9. pants).

Biedrošanās tiesības gan bezdzimtenes ārzemniekiem ierobe-

žotas attieksmē uz biedrību un savienību dibināšanu ar polītiskiem

mērķiem (13. panta 1. daļa), turpretim brīvi dibināmas visādas kul-

tūrālas, sociālas un pašpalīdzības biedrības un arodu organizācijas,

kas pat var iestāties vācu arodbiedrībās. Arī politiskas apvienības

nav pilnīgi aizliegtas, bet pakļautas policijas uzraudzībai, kas var

prasīt biedru sarakstu iesniegšanu, protestēt pret biedrības uzņem-
šanu biedrību reģistrā (BGB 61. paragrāfs) un panākt, lai biedrībai

atņem tiesiskās spējas (43. paragrāfs).

Bezdzimtenes ārzemnieki var brīvi nodarboties lauksaimnie-

cībā, rūpniecībā, tirdzniecībā un amatniecībā — gan patstāvīgi, gan

kā algoti darbinieki; viņi var dibināt uzņēmumus un tirdzniecības

sabiedrības. Bezdzimtenes ārzemnieka civilais un procesa tiesiskais

stāvoklis izriet no likuma 11.panta: visās 28
vācu tiesās viņš ir

pielīdzināts Vācijas pavalstniekam. It sevišķi civilprocesā viņš

vienlīdzīgi bauda mazturības tiesības un atbrīvots no drošības naudas

tiesas izdevumiem.

VIII.

Ar 1951. g. 25. aprīļa likumu Rietumvācijā palikušie latvieši,

kas paturējuši savu Latvijas pavalstniecību, kā bezdzimtenes ārzem-

nieki ļoti plašā apmērā bauda tādas pašas tiesības kā Vācijas pilsoņi.
Nav iespējams šai rakstā sīki iztirzāt konkrētus likuma piemērošanas

gadījumus praksē. Tālab minēšu sociālās apdrošināšanas jautājumu,

kas interesē plašākas aprindas.
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Sociālā apdrošināšanā un apgādībā likuma 18. pants nodibina

vienlīdzību ar iekšzemniekiem, kāpēc arī latvieši saņem vecuma un

darba nespējas pensiju („ renti"), kā arī bezdarbnieku pabalstu. Vācu

sociālā likumdošana ir vecāka par Latvijas attiecīgo likumdošanu un

no paša sākuma paredzēja gan darba devēja, gan darbinieka iemaksas

(atvilkumus no algas) pensiju fondā. Ciktāl latvieši strādājuši Vācijā,

tādas iemaksas izdarītas. Attiecīgo laiku ieskaita pensijas aplēsumā.

Bet grūtības rodas sakarā ar Latvijā nokalpoto laiku, kad iemaksu

nebija. Tomēr principā vācu likums šo darbu Latvijā atzīst par

ieskaitāmu, ja tikai iespējams sniegt attiecīgus pierādījumus. Tas

var izrādīties pa daļai ļoti grūti, jo dažs labs zaudējis savas darba

apliecības, liecinieki miruši vai pazuduši bez vēsts. Tā pensijas

piešķiršanas procedūra var ieilgt.

Tomēr šādas grūtības ar laiku zudīs, jo vācu sociālā likum-

došana paredz, piemēram, pilnas vecuma pensijas piešķiršanu pēc

65 dzīves gada sasniegšanas 180 mēnešus (15 gadus) nostrādātā

darbā. 29 So laiku latvieši, kas tagad sasniedz pensijas vecumu,

parasti būs strādājuši Vācijā, ar ko pierādījumu sameklēšana kļūst
lieka.

Pensiju saņem arī kara invalidi. Viņu dienestu vācu formācijās

(kurās ietilpst arī Latviešu leģions) uzskata par Vācijas armijā no-

kalpotu. Sai ziņā pielīdzināšana iekšzemes kara invalidiem nebija

vajadzīga. Dienestu Latvijas (tāpat kā jebkurā citā) armijā turpretim

darbinieku apdrošināšanas likums (28. pants) ieskaita prasītajos 180

mēnešos kā papildu laiku (Ersatzzeit). Likuma sīkāka iztirzāšana šī

raksta apjomā nav iespējama; vācu apdrošināšanas likumu noteikumi

pārāk plaši un komplicēti.
30

Profesionālā ziņā 1951. g. 25. aprīļa likums (15. pants) respektē

bezdzimtenes ārzemnieka dzimtenē izturētos eksāmenus, ja tie atzīti

par atbilstošiem iekšzemes pārbaudījumiem. Tas jau vairākkārt

praktizēts ar Latvijas universitātes diplomiem, bet attiecināms,

piemēram, arī uz amatnieku meistaru eksāmeniem. Par eksāmenu

un diplomu atzīšanu lemj zemes augstākās iestādes — atsevišķo

pavalstu ministrijas. To lēmumu var pārsūdzēt administratīvā tiesā.

Materiālās mantojuma tiesības sakarā ar likuma 4. pantā nodi-

bināto domicila principu bezdzimtenes ārzemniekiem (atšķirībā no

pārējiem ārvalstniekiem)
31

rēgulē Vācijas likums — gan likumiskās,
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gan mantojuma tiesības pēc testamenta. Tā kā principā abu valstu

(Vācijas unLatvijas) likumi neatšķiras, grūtības līdz šim nav zināmas.

IX.

Beidzot jāpiemin tādi latvieši, kas nav jau „no paša sākuma"

bijuši DP jeb „vecie bēgļi", kas tagad dzīvo Rietumvācijas territorijā,

bet nonākuši tur vēlāk
„

caur dzelzs aizkaru". Uz viņiem 1951.gada

25. aprīļa likums neattiecas, jo tas prasa uzturēšanos Vācijā vismaz

no 1950.g. 30. jūnija.

Viņiem piemērojama 1951. g. 21. jūlija konvencija par bēgļu

tiesisko stāvokli,
32

pēc tam, kad viņi ārzemnieku likuma 28. panta

kārtībā atzīti par bēgļiem (44. pants). Konvencijai Rietumvācijā pie-

vienojās 1953. g. 1. septembrī,33 ar ko tā ieguva likuma spēku. Arī

konvencijas 12. pants personas statusam noteic „lex domicilii", t. i.,

dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas likumu un paredz agrāk iegūto

tiesību (uz bijušā personas statusa pamata) paturēšanu, piemēram,

laulībā.

Citās tiesību sfairās konvencija bēglim nedod tik plašas iespējas

kā 1951. g. 25. aprīļa likums bezdzimtenes ārzemniekam. Piemēram,

attieksmē uz mantas iegūšanu konvencijas 13. pants paredz tikai „pēc

iespējas labvēlīgu reglamentāciju", biedrošanos brīvu „kā pārējiem

ārzemniekiem" (15. pants), izņemot politiskas un komerciālas savie-

nības. Pieeja tiesām, mazturības tiesību piešķiršana un atbrīvošana

no drošības naudas par tiesu nodevām (16. pants) līdzīga kā 1951. g.

25. aprīļa likumā. Tas pats attieksmē uz sociālo apdrošināšanu (23.

pants); darba algas ziņā vienlīdzība ar iekšzemniekiem (24. pants),

vispār nodarbošanās ziņā labvēlības klauzula.

Konvencijas pamats ir Apvienoto nāciju 1950. gada projekts.34

Tā, kā redzam, piešķir bēglim mazāk tiesību nekā vācu likumdevējs

1951.gada likumā atvēlējis bezdzimtenes ārzemniekiem, ejot tālāk

par augstās komisijas minimālām prasībām, kuras atbilst konven-

cijai. Praksē pašlaik tomēr, ņemot vērā Rietumvācijas labo saim-

niecisko stāvokli un plaukstošo konjunktūru, materiāli maz atšķirības

starp „privileģētajiem" — bijušiem DP — latviešiem un tiem, kas

retos gadījumos sasniedz Rietumvācijas territoriju kā bēgļi. Juridisko

atšķirību labākas izpratnes dēļ pielikumā sniegts 1951. gada likuma

un konvencijas svarīgāko noteikumu pārskats tabulas veidā.
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PIELIKUMS

Bezdzimtenes ārzemnieku likums Bēgļu konvencija

3. p. l.d. Diskriminēšanas aizliegums re- 3. p. Vienlīdzīgakonvencijas piemē-

liģijas, rases, dzimtenes, izcelsmes, rošana neatkarīgi no rases, re-

bēgļu stāvokļa dēļ liģijas un dzimtenes

3. p. 2.d. Netraucēta reliģijas brīvība 4. p. Vienlīdzība ar iekšzemniekiem

4. p. Pakļaušana iekšzemes likumiem 2. p. Vispārējs pienākums ievērot

un tiesām likumus

5. p. Vislielākās labvēlības klauzula 7. p. Bēglim jādod iespējas tāpat kā

piemērojama arī tur, kur līgumi ne- citiem ārzemniekiem. Vispā-

paredz savstarpēju piemērošanu rējās labvēlības klauzula ārpus

līgumiempiemērojamatikai pēc
3 gadu uzturēšanās trimdas

valstī

6. p. Aizliegts represijas pret bijušo 8. p. Bēgļa pavalstniecība pati par

dzimto valsti attiecināt uz bezdzim- sevi nav pietiekama, lai attieci-

tenes ārzemnieku nātu represijas uz viņu. No re-

presijām var atbrīvot

9. p. Mantas iegūšanā vienlīdzība ar 13.p. Lielākā labvēlība. Minims:

iekšzemniekiem vienlīdzība ar pārējiem ārzem-

niekiem

11. p. Vienlīdzība ar iekšzemniekiem 16. p. Brīva pieeja tiesām. Maztu-

procesā, mazturības tiesībās un at- rības tiesības un atsvabināšana

svabināšanā no drošības naudas tie- no drošības naudas tiesu nodē-

šu nodevām vām

12. p. Brīva dzīvesvietas izvēle 21. p. Ārzemnieku ierobežojumi

13. p. Biedrošanās brīvība. lerobežo- 15. p. Biedrošanās brīvība, izņemot

jumi politiskām organizācijām politiskas un peļņas apvienības

— kā pārējiem ārzemniekiem

14. p. Visu izglītības iestāžu pieejami- 22. p. Tautskolu pieejamības ziņā

ba vienlīdzīgi ar iekšzemniekiem, vienlīdzība ar iekšzemniekiem.

tāpat valsts eksāmeni. Brīva privāt- Pārējās skolās un eksāmenos

skolu dibināšana lielākā labvēlība. Minims: vien-

līdzība ar pārējiem ārzemnie-

kiem

15. p. Dzimtenē izturētos eksāmenus 22. p. 2. d. Labvēlībaeksāmenu atzī-

atzīst, ciktāl tie atbilst iekšzemes šanā. Minims: vienlīdzība ar

eksāmeniem pārējiem ārzemniekiem
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16. p. Brīvas profesijas tiesības pēc 19. p. Lielākā labvēlība. Minims:

eksāmena izturēšanas vai atzīšanas vienlīdzība ar pārējiem ārzem-

vienlīdzīgi ar iekšzemniekiem niekiem

17.p. l.d. Vienlīdzība darba tiesībās 24. p. la d. Vienlīdzība algas ziņā

17. p. 2. d. Vienlīdzība patstāvīgas nodar- 18. p. Lielākā labvēlība. Minims:

bošanās zinā lauksaimniecībā, rūp- vienlīdzība ar pārējiemārzem-

niecībā, amatniecībā, tirdzniecībā. niekiem

lespēja dibināt uzņēmumus — arī

tirdzniecības sabiedrības

18. p. Vienlīdzība sociālā apdrošinā- 24. p. lb d. Vienlīdzība sociālā ap-

šanā drošināšanā

19. p. Vienlīdzība sociālā apgādē 23. p. Vienlīdzība sociālā apgādē.

20. p. Vienlīdzība nodokļu tiesībās 29. p. Vienlīdzība nodokļu tiesībās.

SAĪSINĀJUMI

AHK -Allierte Hohe Kommission (sabiedroto augstā komisija)

AN - Apvienotās nācijas (United Nations)

ASV - Amerikas savienotās valstis

Beschl. - Beschluss (lēmums)

BGB - BURGERLICHES GESETZBUCH (Vācijas civīlkodeks)

BGBI - BUNDESGESETZBLATT (federālās republikas likumu krājums)

DP
- Displaced persons

DRZ - DEUTSCHE RECHTSZEITSCHRIFT

EGBGB - EINFUHRUNGSGESETZ ZUM BŪRGERLICHEN GESETZBUCH (Vāci-

jas civīlkodekā ievadlikums)

GG
- GRUNDGESETZ (pamatlikums, satversme)

HE - HOCHSTRICHTERLICHE ENTSCHEHDUNGEN (augstāko tiesu spriedumu

krājums)

JZ - JURISTENZEITUNG

IPR - INTERNATIONALES PRIVATRECHT (starptautiskās privāttiesības)

NJW -
NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT

OLG -Oberlandesgericht (zemes virstiesa)

PSRS - Padomju sociālistisko republiku savienība

RGBI - REICHSGESETZBLATT (valsts likumu krājums)

RGR-Komm. - REICHSGERICHTSRATE-KOMMENTAR (valsts tiesas locekļu

sarakstītais komentārs)

SJZ -SŪDDEUTSCHE JURISTENZEITUNG

UdSSR - Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (sk. PSRS)

ZJBI - ZENTRALJUSTIZBLATT

ZPO - ZPVILPROZESSORDNUNG (civilprocesa nolikums)
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valdība (DRZ 1947, 127. lpp.).

6
OLG Stuttgart, Beschl. v. 6. 7.1946 - 1 W 19/46- (SJZ 1946, 153.1pp.;

DRZ 1947, 166. lpp.):
„ StaatsangehOrige des frllherenunabhāngigen Staates Lett-

land sind infolge der Einverleibung Lettlands m die Sowjet-Union nicht mehr

lettische StaatsangehOrige. Fails sie nicht StaatsangehOrige der UdSSR geworden

sind, sind sie im Sinne des von der US-Militārregierung zu Art. VI des Gesetzes

Nr. 2 gegebenen Richtlinien
„

staatenlose AngehOrige der Vereinten Nationen",

gegen die vor einem deutschen Gericht nur Klage erhoben werdenkann, soweit

die Militārregierung die Genehmigungzur Durchftihrung des Verfahrens erteilt

hat". Diseldorfas zemestiesa turpretim vēl ar 1955. g. 18. februāra lēmumu—

8 R 271/54 — (NJW 1955, 1076. lpp.) latviešus uzskatīja par īstiem bezpavalst-

niekiem.

7
VI, 10. pants: Except when expressly authorized by Military Government,

noGerman Court... shall assert or exercise jurisdiction m thefollowing classes

of cases: ... b) Cases against any of the United Nations or any nationalof the

United Nations;... 8 Vēlāk vēstnieks ASV.

9
Kopš tās ASV valsts departamenta prakse balstās uz principa: no fak-

tiskās valsts varas pārņemšanas svešās valsts territorijā neizriet starptautiski

tiesiskas sekas attieksmē uz pašas territorijas iegūšanu. Pamatojoties uz šīs

doktrīnas, ASV joprojām atzina, piemēram, Mandžūrijas, Abesinijas, Cecho-

slovakijas un Albānijas eksistenci, lai gan šīs valstis bija okupētas un nevarēja

savu valsts varu reālizēt.

10
Militārās valdības 3. likuma jēdziens „Apvienotās nācijas" neieslēdz

personas, kas pretendē būt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pavalstnieki un nav

ieguvušas citu pavalstniecību. Šīs personas nav uzskatāmas par PSRS pavalst-
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niekiem tādēļ, ka šīs valstis inkorporētas PSRS. (Tulkojums pēc vācu teksta:

SJZ 1946, 153. lpp.)

11
1947. g. 28. maija spriedums Rs 28/47 par igauņiem (SJZ 1947,383.lpp.).

12

Aizliegums britu zēnā publicēts: Amveisung f. OLG-PrSsidenten Nr. 9,

HANNOVERSCHE RECHTSPFLEGE 1946, 33. lpp.

Rēgensburgas zemestiesas priekšsēdis ar 1947.g. 9. jūlija lēmumu — Befr.

Reg. a. N. Nr. 13/49 (SJZ 1949
,

781. lpp.) — atzina, ka bijušo Baltijas valstu

piederīgo dzimtenesstatuss ir joprojām pirms padomju okupācijas spēkā bijušās

tiesības. Tādēļ viņam nebija iespējams atļaut šķirtajai prāvniecei salaulāties

no jauna pirms 306 dienu noilguma kopš vecās laulības izbeigšanās (sal. Latvijas

civillikuma 39.pantu). Atbrīvot no laulības slēgšanas šķēršļiem saskaņā ar

tiesību zinātnē vispār pieņemto principu varot tikai tās valsts iestādes, kura

šos šķēršļus likusi (šeit tātad Latvijas), lai gan laulība šķirta citā zemē. Sk. šī

lēmuma komentāru: M. Ferid, SJZ 1949, 783. lpp. SaL: Nussbaum, DEUTSCHES

IPR (Berlin 1932), 133. lpp.; Neumaver, GRUNDRISS DES IPR (1930), 19. lpp.,

24.paragr.; RiezIer,INTERNATIONALES ZIVILPROZESSRECHT (TObingenl949),

204. lpp.; M.Wolff, IPR (2. Aufl. 1949), 75. lpp., 18. paragr. II).

13
„ Zivilprozessordnung v. 30.1.1877"RGBI., 83. lpp. 606.pants ar 1957.

gada 18. jūnija likumu grozīts. Attiecīgie noteikumi tagad atrodami 606 b pantā.

34
Piemēram [Vācijas] iekšlietu ministrijas 1951. g. 3. augusta raksts —

1435 A Ze 12 7— starptautiskai bēgļu organizācijai (IRO): Pēc federālās valdības

uzskata, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts tikai militāri okupētas (occupatio

bellica). PSRS izdarītā šo valstu aneksija līdz šim starptautiski tiesiski nav

atzīta; to neatzīst ari federālā valdība. Tādēļ ari nav notikusi pie šo valstu

territorijas piederīgo personu pavalstniecības maiņa, kāpēc Latvijas pavalst-

niecība joprojām pastāv (JAHRB. F. INTERN. RECHT VII, 1957, 410. lpp.). Uz

šo rakstu iekšlietu ministrija atsaucās vēl 1968. g. 14. jūnija rakstā (VII 5 — 124

080 L 3 II).
Sakarā ar diplomātisko attieksmju nodibināšanu ar Padomju Krieviju sk.

rakstu:
w

Keine Anerkennung des derzeitigen territorialenBesitzstandes", kuru

padomju prese zīmīgā kārtā nepublicēja: BULLETIN d. Presse (Bonn 20.9.1955).

15
Sekojot Starptautisko tiesību institūta (Institut dc Droit International)

43. sanāksmes (Briselē no 1948. gada 27. jūlija līdz 3. augustam) ieteikumam

(Gutteridge-Resolution). SaL: M.Ferid, DER NEUBURGER IM INTERNATIO-

NALEN PRPVATRECHT I (TUbingen 1949), 45. lpp., 17. a piezīme; Makarov,

DRZ 1948
,

394. lpp.; H. Schwenn, „Die Rechtstellung der sog. verschleppten

Personen und FlUchtlinge nach dem Gesetz Nr.23 des Rātes derAlliiertenHohen

Kommission im internationalenPrivatrecht und im Verfahren", SJZ (1950), 652.

lpp. leteikuma tekstu sk.: ANNUAIRE DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNA-

TIONAL (1948), 283. lpp.
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16
RGR-Kommentar, 10. piezīme pie BGB 1298. paragr.

17
Ibid., 3. piezīme pirms 1601. paragr. — Par likumu Īsumā sk.: Schmol-

ler, DAS DEUTSCHE BUNDESRECHT, I M nod., 14 d.

18
BGBI. II (1955), 301. un 305. lpp. 19AMTSBL.AHK (1951), 792. lpp.

20
Gesetz tlber die Rechtstellung heimatloser Auslānder im Bundesgebiet

(BGBI. I, 269. lpp. Par 23. likumu sk.: A. N. Makarov, „Das Gesetz Nr. 23 Über

die Rechtsverhāltnisse verschleppter Personen und FlUchtlinge", DRZ (1950),

318.lpp. Terminoloģijā 1951. g. 25. aprīļa likums lieto vienīgi apzīmējumu „
hei-

matloser Auslānder" (bezdzimtenes ārzemnieks). Pēc tam literātūra ar DP

apzīmē tikai izceļotājus.

21

BAuslānderpolizeiverordnung", RGBI. I, 1053. lpp.; šie noteikumi tagad

aizstāti ar 1965.g. 28. aprīļa likumu par ārzemniekiem (BGBI. I, 353. lpp.).

22
1933. g. 28. oktēbra konvencija par bēgļu starptautiski tiesisko stāvokli

(Tautu savienības līgumu sērija CLIX, 3663. lpp. un 1938. g. 10. februāra kon-

vencija par vācu bēgļu stāvokli — ibid. CXCII, 4461. lpp. ar papildu protokolu
1939. g. 14. septembrī- ibid. CXCVIII, 4634. lpp.

23
Bezpavalstniečības un līdzīgu problēmu „adhoc" komisijas 1950.gada

17. februāra ziņojums — E/1618. dokuments.

24
1950. g. 25. augusta UN/E/1850. dokuments ar 1950.g. 18. decembra

UN/A/1751. dokumentu.

25
BUNDESTAGS-DRUCKSACHE, 1372. nr.

26
Sīkāk sk.: E.Jahn, „

Das Gesetz Über die Rechtstellung heimatloser

Auslānder im Bundesgebiet", JZ (1951), 326. lpp.

27
GRUNDGESETZ (GG), 3.n0d., 3.posms: „Niemand darf wegen seines Ge-

schlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religidsenoder politischen Anschauungen

benachteiligt oder bevorzugt werden".

28
Ne tikai 23. likuma apmērā laulības un ģimenes lietu prāvās.

29
Piemēram, darbinieku apdrošināšanas likums (Angestelltenversiche-

rungsgesetz v. —neuregelungsgesetz v. 23. 2./27. 7.1957, BGBI. I, 88 un 1105.

lpp., 25. pants.

30
Cik latviešu Vācijā saņem kara invalidu pensiju, man nebija iespējams

izdibināt. Attiecīgās statistikas, acīm redzot, nav. Interese tādu sastādīt botu

tikai latviešu organizācijām.
31

EGBGB, 25. pants.

32 34
BGBI. 11, 560. lpp. Ibid., 559. lpp. Sal. 23. un 24. vēri.



247

LATVIEŠU JURISTU ĪSBIOGRAFIJAS

Jānis Lazdiņš

„Es esmu godīgs cilvēks — man tiesas un advokāta nevajaga.'" Šī senā

izteika, kas paklusām veģetē dažos prātos arī vēl šodien, it kā uzveļ tumšu ēnu

tiesībnieka darbam un tā nozīmībai. Šī ēna atkāpsies, ja pacelsim plīvuru, kas

aizsedz dzīves reālitātes. Acīm pavērsies baigā īstenība: katru cilvēku bez

mitas apdraud citu cilvēku „smagā dūre", „ ļaunā mute" un mant-

kāre". Ja šos trīs
„

neatvairāmos pavadoņus" palaistu brīvībā — īsā laikā visi

godīgie, kam nevajaga ne tiesas, ne advokāta, pazustu džungļu likumu chaosā.

Ja šodien baudām mieru un ļaundari ietur kārtību, tad tikai tālab, ka tiesību

sistēmas reālveidojums — valsts ir iegrožojusi māsu pieminētos trīs kaitēkļus.
Valsts ir ielikusi katra pilsoņa rokās spēcīgu ieroci — tiesības aizsargāt savu

dzīvību, goduun mantu. Valsti, tautu un ģimeni uz saviem pleciem nes tiesiskais

līdzsvars — taisnība. Šo pēdējo kopj valsts tiesa, resp. juristi, ik dienas atjau-
nodami dzīvē traucēto līdzsvaru. Tā tas bija Latvijā, tāpat tas ir visā brīvajā

pasaulē.

Juristu īsbiografijas sekos alfabēta kārtībā. Jāpiebilst, ka saraksts,

diemžēl, nebūs pilnīgs. Sākot juristu apzināšanas darbu, nedomāju, ka sastapšos

ar tādu klusu nevērību, kas dažos gadījumos robežojas ar atklātu pretestību.

Nespēju atrast metodi, kas atklātu visus tiesībniekus. Ziņu vākšanai trīs reizes

ievietojām visu zemju latviešu laikrakstos uzaicinājumu juristiem līdz ar ap-

taujas tekstu. Kas neatsaucās, par tiem ziņas vācu Melburnas latviešu biedrības

bibliotēkā:ARCHĪVA kartotēkā, periodiskajos izdevumos (laikrakstos, žurnālos,

kalendāros), LATVJU ENCIKLOPĒDIJA, grāmatā LATVIJAS UNIVERSITĀTE 20

GADOS. Plašāku informāciju deva vairākas latviešu juristu organizācijas, 26

laipni tautieši un tautietes Austrālijā, ASV, Kanādā un Eiropā. Viņi būtu pelnījuši

minēšanu vārdā un pateicību, bet ierobežotās telpas dēļ šeit to nevaru. Visus

viņus, šī darba draudzīgos atbalstītājus un sekmētājus, lūdzu pieņemt juristu

vārdā manu sirsnīgu un kolleģiālu paldies.'

lerobežotā telpa neatļāva ari īsbiografijās ievietot visas tās ziņas, ko būtu

vēlējušies iesniedzēji. Raudzījāmies, lai tiesību unkultūras laukā darītais tiktu

pieminēts. Pārējo nodarbībuapraksti bija jāsašaurina. Daži turpretim iesniedza

pārāk skopu informāciju, kaut arī darījuši bija daudz. Tie, par kuriem izdevās

ievākt minimālās ziņas, bet kas paši neatsaucās, lai neņem ļaunā, ka viņu darbi

nav pieminēti. Daudzi palika ārpus saraksta ziņu trūkuma dēļ. Divi nevēlējās,

ka viņu vārdus publicē ARCHĪVĀ. Ja kāda jurista biogrāfija agrāk bijusi ievietota

LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ vai ARCHĪVĀ, uz to norādīts īsbiografijā. + zīme

īsbiografijas beigās nozīmē, ka attiecīgā persona pati ziņas nav sniegusi.

1972. gadā Minchenā, Vācijā, ir paredzēts baltiešu juristu kongress. Seko-

jošie biogrāfiskie dati par brīvās pasaules latviešu juristiem ir ARCHĪVA pie-

nesums šim kongresam.
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SAĪSINĀJUMI

A = ARCHTVS; admin. =administratīvs; adr. = adrese; adv. = advokāte,

advokāts; AL = AUSTRĀLIJAS LATVIETIS; apdroš. = apdrošināšana; apg. =

apgabals; apg-tiesa = apgabaltiesa; apv-ba = apvienība; ārk. prof. = ārkārtas

profesors; b-ba = biedrība; B.L.= tiesībubakalaurs (Bachelor of Law); BPLA =

Brīvās pasaules latviešu apvienība; BZ = BRĪVĀ ZEME; cand. iur. = tiesību kan-

didāts (candidatus iuris), LU šo grādu pārdēvēja par mag. iur.; dep-ts = depar-

taments; diplom. ■ diplomātisks; diplomd. = diplomdarbs; dir. = direktors; dis.

= disertācija; D-pils = Daugavpils; Dr. iur. = tiesību doktors (doctor iuris);

dz. = dzimis, dzimusi; fak. = fakultāte; galv. = galvenais; ģimn. = ģimnāzija;

I = institūts; iekšl.= iekšlietu; IMM =IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS MĒNEŠRAKSTS;
inž. = inženieris; IRO = starptautiskā bēgļu aprūpes organizācija; izmekl. =

izmeklēšanas; jaun. = jaunākā, jaunākais; j-ce = jurisprudence; J.D. = tiesību

doktors (iuris doctor); JKS = Jaunekļu kristīgā savienība; JLA = Jelgavas lauk-

saimniecības akadēmija; jurid. = juridisks; JZ = JAUNĀKĀS ZIŅAS; kand. =

kandidāts; kol. = kolledža; komit. = komiteja; LAA ■ Latviešu apvienība Aus-

trālijā; laikr. = laikraksts; latv. = latviešu; L-ja = Latvija; lauks. = lauksaim-

niecība; LCK = Latviešu centrālā komiteja; LCP = Latviešu centrālā padome;

LE = LATVJU ENCIKLOPĒDIJA (Stokholmā 1950-1955,1962); LJA = Latviešu

juristu apvienība; LJR = LATVIEŠU JURISTU RAKSTI; LX = Latvijas konser-

vatorija; LXV • LATVIEŠU KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA; LL.B = tiesību baka-

laurs (legum baccalaureus); LL.D. = tiesību doktors (legum doctor); LNPL =

Latviešu nacionālā padomeLielbritānijā; loc. = loceklis; LPB = Latviešu preses

biedrība; LU ■ Latvijas universitāte; LU 20 g. = LATVIJAS UNIVERSITĀTE 20

GADOS 1919-1939 (Rīgā 1939); LVIŽ = LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽUR-

NĀLS; M. = maģistrs (Master); mag. iur. = tiesību maģistrs (magister iuris);

min.=ministrija; nod. = nodaļa; noz. = nozare; pal. = palīdze,palīgs; pap. ■ pa-

pildu; pr-de = priekšsēde; pr-dis = priekšsēdis; prez. = prezidents,prezidijs;

pr-ks = priekšnieks; prof. = profesors; publ. = publikācijas; red. = redaktors;

sab-ba = sabiedrība; sabiedr. ■ sabiedrisks; sav-ba = savienība; sekm. = sek-

mīgi; sekr. = sekretāre, sekretārs; SM = SENATNE UN MĀKSLA; starpt. =

starptautisks; stud. = studējis, studējusi; tauts. = tautsaimniecība; techn. =

technikas,technisks; technol. = technoloģija; tiesl. = tieslietas; tiesn. = tiesnese,

tiesnesis; tirdzn. = tirdzniecība; TMV = TIESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNESIS;
TS = TĒVIJAS SARGS; TV= TAUTSAIMNIECĪBASVĀRDNĪCA (Rīgā 1943—1944);

U = universitāte; vad. = vadītāja, vadītājs; vai. = valoda; vec. = vecākā, vecā-

kais; v. i. = vietas izpildītāja, izpildītājs; vietn. = vietniece, vietnieks; zin. =

zinātne, zinātnisks; ZLCP = Zviedrijas latviešu centrālā padome; zvēr. = zvē-

rināta, zvērināts; žurn. = žurnāls, žurnāli.

Sekojošā pārskatā sniegti biogrāfiskie un bibliogrāfiskie dati par 350

juristiem. No tiem paši zinas ir snieguši 239, bet par 111 personām ziņas
savācis autors (pēdējie biogrāfijas beigās apzīmēti ar +).
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ABAKUKS, Augusts — dz. 12.12.1914 Vīksnā; LU 1942 diplomd. Sveša no-

slēpuma aizkaršana; 1943 mag. iur.; tagad tirdzn. uzņēmumā; LNPL pr-dis,
Londonas delegātsApspiesto Eiropas tautu asamblejā un BPLA vicepr-dis. Adr.:

21 Beverstone Rd., Thomton Heath, Surrev, CR4 7LL, England. — LE.

ĀBERS, Benno — dz. 13. 2.1909 Rīgā; LU 1933 mag. iur., 1937 privātdo-

cents, 1938—1944 docents. Publ.: apcerējumi un recenzijas TMV, SM, LVIŽ,
IMM, SĒJĒJĀ, LXV, BZ, JZ, TS v. c. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. s.

pirmā pusē (1936); kopd. Tautas vēsturei (1938). — LU2Og., LE, A VIL

AKERS, Bertolds — dz. 23.10.1911 Igaunijas Valkā; b.LU 1939; tiesl. min.

jaun. juriskonsultācijas loc.; TMV techn. red. Publ.: Tratas un vekseļu likuma

salīdzinājums. Adr.: 95 Mavfield Ave, Toronto 159, Ont., Canada. +

ALBĀTS, Bruno — dz. 17. 8.1908 Grenoblē, Francijā; LU mag. iur. 1934;
tiesamatu kand. Rīgā, pap. miertiesn. Liepājā, kopš 1939 miertiesn. Skrīveros;

no 1944 Vācijā; bēgļu komit.pr-dis; no 1949 ASV; ALA ģenerālsekr.BPLA sekr.

Adr.: 1302 Emerson St. N. W.
, Washington, DC 20011, USA. -LE +

ALBUKAITE, Erna — sk. KALNIŅA, Erna.

ALKSNE, Austra -sk. LIEPIŅA, Austra.

AMOLIŅŠ, Alfrēds — LU mag. iur.; dzīvo Masačūsetsas valstī, ASV. +

ANDERSONS, Juris — dz. 19.1.1910 Rīgā; LU mag. iur. 1936, pēc tam

zvēr. adv. pal. Rīgā. Adr.: 37 Mimosa St., Oatlev, NSW 2223, Australia.

ARĀJA, Ērika — LU mag. iur.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

ARSONS, Voldemārs — dz. 24. 9.1916; LU mag. iur. 1943; tiesamatu kand.

Rīgas, pēc tam D-pils apg-tiesā, kur vēlāk izmekl. tiesnesis.

ĀTRENA (dz. BERGFELDE), Lenora — dz. 6.1.1910 Rīgā; LU mag. iur.

1937; kā juriste nav darbojusies,betbijusi aktīva sabiedr. darbā. Adr.: 33 Miller

St., Unley, SA 5061, Australia.

AUZĀNE (prec. TĪCMANE), Lidija — dz. 11.10.1913 Taškentā; LU mag.

iur. 1938; stud. franču vai. Grenobles U; strādājusi ārlietu min. 1938—1940; no

1944 Vācijā, no 1947 Anglijā, pēc tam Kanādā. Publ.: lugas, monogrāfija Ģene-

rālis Auzāns (1955). Adr.: 58 MorganAve, Thornhill, Ont., Canada. — LE.AVIII.

BALGALVIS, Leonīds — dz. 28. 4. 1906 Mālpili; LU mag. iur. 1934; zvēr.

adv. pal. Rīgā; no 1944 Vācijā; Rāvensburgā apg. jurid. biroja loc.; no 1949 Aus-

trālijā, no 1957 ASV; kopš 1960 strādā Harvarda U tiesību zin. fak. bibliotēkā.

Adr.: 39 Glenßd., Boston, MA 02130, USA.

BALODIS, Jānis — dz. 25.12.1890 Medņu Rubeņos; Tērbatas U mag. iur.

(cand. iur. ?) 1915; kopš 1919 strādāja L-jas tiesā; no 1928 senātors krimināl-

dep-tā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Publ.: TMV:
„Nepatiesa liecība kā

pretdarbība tiesai", „
Zinātniskās tiesekspertizes nozīme kriminālprocesā" v. c.

Adr.: 2305 E. 35thSt., Minneapolis, MN 55406, USA.

BALTIŅŠ, Andris — dz. 2. 6.1945 Zēbodenā, Austrijā; Jēlas (Yale) U 1967

8.A.; Minesētas U 1970 J. D. (ļoti sekm.); tagad profesors Losandesas (dc Los

Andes) U Bogotā, Kolombijā, Dienvidamerikā.
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BALTIŅŠ, Arturs — dz. 30. 6.1906 Rīgā; LU mag. iur. 1940; Džordža

Vašingtona U tiesību zin. fak. 1956 M. of Comparative Law; L-jā bija referents

finanču min.; no 1944 Vācijā, kur darbojās bēgļu nometņupārvaldē un 3 gadus

bija tiesību padomnieks (legal counsellor); no 1950 ASV; kopš 1957 valsts

dienestā:veterānu pārvaldē, apg. finanču nod. darba dep-tāun kopš 1960 Kongresa

bibliotēkā. Adr.: 10502 Hutling PL, Silver Spring, MD 20902, USA. +

BANDERE, Rozālija — sk. PURGALE, Rozālija.

BANGA, Jānis — dz. 2. 8.1906 Bērzaunē; LU mag. iur. 1937; pensionējies.

Adr.: 3718 E. 29thSt., Tulsa, OK 74114, USA.

BĀRDIŅŠ, Jānis — dz. 3.10.1904 Vecpiebalgā; LU mag. iur. 1929; dzīvo

Kanādā. +

BAUMANE, Ilona-Adelaides U 1964 LL.B. +

BAUMANIS, Romāns — dz. 30. 5.1930 Valmierā; Melburnas U 1960 LL.B.;

adv. savā firmā „Baumanis & Brennan, Barristers & Solicitors", 406 Lonsdale

St., Melbourne 3000, Australia.

BEINERTS, Leo — dz. 29.10.1919 Rīgā; b. LU 1943; Tībingenas U 1946

Dr. iur.; tagad skolotājs ģimn. Publ.: dis. Die BegUnstigung im Deutschen RStGB

und im Lettlands Strafgesetzbuch. Adr.: 139 Glenrovßd., Glenrov, Vic. 3046,

Australia.

BEĶERIS, Ilmārs - dz. 27.9.1925 Rīgā; Stokholmas U fil.kand. 1957,

jur. kand. 1962; dir. Zviedrijas izglītības un kultūras min. Adr.: Byvāgen 5,

S - 133 00 Saltsjdbaden, Sweden

BEĶERIS, Jānis — dz. 25. 8.1880 Mētrienā; Tērbatas U 1907 cand. iur.;

izmekl. tiesn. un miertiesn. Krievijā; ar 1921 apg-tiesas loc. Rīgā, vēlāk Tiesu

palātas loc. un senātors; no 1944 Vācijā, vēlāk Ēģiptē, kopš 1952 Zviedrijā. —

LE. +

BĒRA, Lūcija — dz. 11.4.1904 Rīgā; LU mag. iur. 1943. Adr.: 183 Saranac

Ave, Buffalo, NY 14216, USA.

BERGA, Mirjama — sk. KARLSONE, Mirjama.

BERGFELDE, Lenora — sk. ĀTRENA, Lenora.

BERGMANIS, Jānis — b. LU; L-jā zvēr. adv. Adr.: 2108 Hayes St., San

Francisco, CA 94117, USA. +

BERGMANSONS, Oto - dz. 8. 3.1914 Rīgā; b. LU 1942; strādājis Rīgas

apg-tiesā 1943—1944; no 1951 ASV; rakstnieks. +

BERGS, Maksimiliāns — dz. 26. 5.1911 Auros; LU mag. iur. 1938; Kalifor-

nijā stud. valodas, pēc tam mācībspēks klasiskajās un jaunajās vai. vairākās

kol., kopš 1956 moderno vai.prof. Sv. Marijas kol. Kalifornijā. Publ.: A Survey

m Distributive Education (I 1957,11 1958); raksti periodikā starpt. izglītības jau-

tājumos. Adr.: 855 Hilldale Ave, Berkeley, CA 94708, USA. — LE, A VIII.

BERĶIS, Aleksandrs — dz. 9. 7.1916 Vladivostokā; LU mag. iur. 1942; Vis-

konsinas U 1954 M.A. (vēsturē), 1956 Ph. D.; L-jā zvēr. adv. pal.; tagad vēstures

prof. Longvudas kol. Farmvilā, Virdžinijā. Publ.: levads sabiedriskās zinātnēs

(1950); The Reign of Duke James m Courland 1638—1688 (1960); The History of
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the Duchy of Courland 1561—1795 (1970). Adr.: 1200 4-th Ave, Farmville, VA

23901, USA. - LE, A VII,VIII.

BĒRS, Nikolajs — dz. 9. 7.1912 Cēsīs; LU mag. iur. 1938. Adr.: sk. BĒRA,
Lūcij a.

BĒRZIŅA (dz. REINHOLCA), Zelma — dz. 14. 6.1900 Užavā; LU mag. iur.

1935; stud. tiesību zin. Filipa U Mārburgā; L-jā vec. tiesamatu kand. Rīgā,

sekr. Tiesu palātā, tiesn. v. i. bāriņtiesā, juriskonsulte Rīgas pilsētas valdes

aizbildnības daļā; Vācijā likumīga padomdevēja bēgļu nometnē un aizstāve (adv.)

ASV militārās pārvaldes tiesā Štutgartē; no 1952 ASV. Adr.: 22114 Kessler Ave,

Detroit, MI 48219, USA.

BĒRZIŅŠ, Edgars — dz. 28. 9.1905 Ķoņos; LU mag. iur. 1935; pēc tam

Liepājas apg-tiesas loc.; no 1944 trimdā, dzīvo ASV.

BĒRZIŅŠ, Ivars — dz. 29. 2.1936 Rīgā; Mičigenas technoloģiskā U Hētonā

(Houghton) 1958 B. S. (civīlinženieris); Džordža Vašingtona U 1962 LL.B.; adv.

savā firmā. Adr.: 484 W. MontankHwy, Babvlon, NY 11702, USA.

BĒRZIŅŠ, Kaspars —b. U Zviedrijā (jur. kand.); darbojas kā jurists.

Adr.: Nvhemsgatan 1 C, Karlskrona, Sweden. +

BĒRZIŅŠ, Marks
—

Albertas U Kanādā 1962 8.L.; dzīvo Kanādā. +

BĒRZIŅŠ, Mārtiņš — dz. 9. 9.1897 Rīgā; LU mag. iur. 1926; apg-tiesas

loc.Rīgā; kopš 1939 Liepājas apg-tiesas pr-dis; L-jā tiesn. b-bas pr-ka vietn.;

no 1944 Vācijā; 1945 Oldenburgas latv. komit. pr-ks, kopš 1946 (ar pārtrauku-

miem) LCK loc. un jurid. nod. vad. Vācijā; izceļojis uz ASV. Adr.: 20 Waverley

Court, MenloPark, CA 94025, USA. - LE.

BĒRZIŅŠ, Nikolajs — dz. 22. 5.1902; LU mag. iur. 1926; zvēr. adv. līdz

1944; tagadgrāmatvedis bankā. Adr.: 67AzielSt., Toronto 9, Canada.

BĒRZUPS, Jānis — dz.17.1.1909 Krievijā; LU mag. iur. 1937; Džordž-

taunas U Vašingtonā 1969 M. S. (valodās); studijas turpina. Adr.: 8712 Colesville

Rd., Silver Spring, MD 20910, USA.

BIRZULIS, Ivars — dz. 19. 9.1937; Sidnejas U LL.B.; dzīvo Austrālijā. +

BISENIEKS, Hugo — cand. iur.; dzīvo Mičigenā, ASV. +

BĪSKAPS, Egons — dz. 21.3.1909 Bērzē; LU mag. iur. 1933; darbojas

elektroniskā uzņēmumā. Adr.: 52 N. MainSt., Natick, MA 01760, USA.

BIŠENTROPS", Voldemārs — dz. 22.1.1895 Kalsnavā; LU mag. iur. 1929;

miertiesn., vēlāk apg-tiesas loc. Rīgā; no 1944 trimdā. Adr.: 854 MainSt.,

Willimantic, CT 06226, USA.

BITĀNS, Amandus — dz. 24. 2.1898 Rūjienā; LU mag. iur. 1932. Adr.: 105

SpencerSt., Sebastopol, Vic.3356, Australia.

BITE, Valdis — dz. 14.11.1898 Rīgā; LU mag. iur. 1926; bijis tiesl. min.

kodifikācijas dep-ta red., vēlāk dir.; TMV līdzstrādnieks; tagad pensionējies.

Adr.: 655 S. Cloverdale Ave, LosAngeles, CA 90036, USA.

BLANKA, Antons — dz. 2.1.1899 Bauņos; LU mag. iur. 1940; darbojies

L-jā kā vec. revidents iekšlietu min. pašvaldību dep-tā. Adr.: 3313 Hovey St.,

Indianapolis, IN 46205, USA.
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BLANKFELDE, Berta - sk. POMELNIECE, Berta.

BLOSFELDS, Igors — Merilendas U 1954 8.L.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

BLŪMBERGS, Gunārs — dz. 21. 5.1937 Mazsalacā; Harvarda U Kembridžā

(ASV) 1959 8.A.; Ratgersa U Ņuarkā 1964 J. D.; jurists firmā
„

Standard Oil

Companv" Indiānā. Adr.: 910 South Michigan Ave, Chicago, IL 60680, USA.

BLŪMS, Ivars — 23. 8.1914 Krustpilī; LU mag. iur. 1939; darbojas starpt.
mantošanas lietās. Adr.: Tvgelvāgen 16, S - 175 00 Jakobsberg, Sweden.

BOLĪS, Jānis — dz. 2. 2.1936 Rīgā; Bostonas U 1964 J.D.; padomdevējs

(general counsel) firmā
„

Perini Corporation". Adr.: 73 Mt. Wayte Ave, Framing-

ham, MA 01701, USA.

BORISS, Uldis — Rietumontario U Londonā (Kanādā) 1969 LL.B.; dzīvo

Kanādā. +

BRASLIS, Kārlis — dz. 24. 9.1900 Smiltenē; LU mag. iur. 1930; L-jā dar-

bojās kā tiesnesis. Adr.: 16 Homewood Court, Rosanna, Vic. 3084, Australia.

BRAUERS, Jānis — dz. 22. 8.1897 Rīgā; Baltijas U Pinnebergā 1949 mag.

iur.; ASV mašīnu konstruktors. Adr.: 2220 W. 58th St., Indianapolis, 1N46208,USA.

BRAUĶIS, Reinhards — dz. 7. 7.1909 Valmierā; LU mag. iur. 1935; Rie-

tummičigenas U 1960 M.A. (bibliotēku zin.); darbojas kā bibliotekārs. Adr.:

228 W.Vine, Kalamazoo, MI 49001, USA.

BRENNERE (dz.VEISA), Eva - dz. 11.11.1930 Rīgā; Melburnas U 1969

LL.B.; strādā advokatūrā firmā „I. Dižgalvis & Co.
" Adr.: 390 Lonsdale St.,

Melbourne 3000, Australia.

BRIEDĒ (KREICBERGA), Mirdza - dz. 17. 3.1900 Liepājā; LU mag. iur.

1929. Adr.: HOkmossevāgen 35, 1 tr., S
-

126 38 Hāgersten, Sweden.

BRIEDĒ (dz. RŪSĒ), Velta - dz. 5. 3.1912 Rīgā; LU mag. iur. 1934; LU

2. godalga studentu sacensībā par darbu: Interpellāciju un jautājumu tiesības;

zvēr. adv., kopš 1943 arī Līvānu pilsētas bāriņtiesas pr-de; no 1944 trimdā;

ASV darbojas algu aplēšanā. Adr.: 1510 Botany Ave, Cleveland,OH 44109,USA.

BRĪVKALNS, Alberts -dz. 8. 5.1909 Kursīšos; LU mag. iur. 1937. Adr.:

401 Washington St.,Apt. 6, Brookline, MA 02146, USA.

BRĪVMANIS, Viktors —b. LU; L-jā zvēr. adv. pal.; dzīvo Indiānā, ASV. +

BUČUS, Uldis Dreksela technoloģijas I Filadelfijā 1967 8.A.; Villanovas

U Pensilvenijā 1970 J.D.; ASV darbā pie Montgomerijas apr. tiesneša. +

BŪMANIS, Ādolfs — LU mag. iur.; dzīvo ASV. +

BUMBIERIS, Pauls — Baltijas U mag. iur. 1949. +

BŪMERTS, Pēteris - dz. 9.2.1945 Vācijā; Kalifornijas U 1966 8.A.,

1969 J.D.; prokurora pal. Losandželosā. Adr.: 518 Palm Drive,Hermosa Beach,

CA 90254, USA.

BURTNIEKS, Alfrēds -dz. 20. 8.1904 Rīgā; LU mag. iur. 1939; ASV dar-

bojas paša uzņēmumā «Burtnieks Insurance Agency", 436 S. Lakeview Drive,

Wauconda, IL 60084, USA.

BUSS, Aleksandrs — dz. 20. 6.1912 Balvos; stud. LU 1935—1939 lauks.,

1940—1944 tiesības, Upsalas U Zviedrijā 1950—1953 tiesības, iegūstot sociālās
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apdrošināšanas juriskonsulta kvalifikāciju; darbojies L-jā iekšl. min. sociālā

dep-tā, kopš 1944 dep-ta vicedir.; no 1945 Zviedrijā, ar 1955 juriskonsults

Vestmanlandē, kopš 1959 Zviedrijas valsts slimo kasu sav-bas sekr. un jurid.

kodifikācijas daļas pr-ks; ZLCP sociālās daļas vad. Publ.: raksti latviešu un

zviedru presē par sociālās apdrošināšanas un pensiju jautājumiem. — LE. +

CEDERBAUMS, Juris — dz. 30. 5. 1944 Liepājā; Dreksela technol. I 1966

B.Sc, Ņujorkas U 1969 J.D.; darbojas advokatūrā firmā „The Legal Aid Societv

Criminal Appeals Bureau", 119-sthAve, New York, NY 10003, USA. Publ.:

Wiretapping and Electronic Eavesdropping (1969); Voiceprint Identification— a

Scientific and Legal Dilemma (1969); kopd. Criminal Procedure Sourcebook

(1970).

CELMIŅŠ, Latvis — dz. 23. 12. 1942 Rīgā; b. ķīmijas fak. Mičigenas U

Annarborā; Veina (Wayne) valsts U Mičigenā 1969 J.D.; jurists firmā „Shapiro,

Parsky, Marken", One Public Square, Cleveland, OH 44113, USA.

CEPURĪTTS, Tālivaldis - Ņujorkas U 1966 LL.B.; dzīvo ASV. +

CIMBULS, Vilhelms - dz. 23. 6.1911 Pēterpilī; LU mag. iur. 1937; tagad

ražošanas vad. ķīmiskā fabrikā Kanādā.

CĪRULIS, Aleksandrs — cand. iur.; L-jas cv. lut. baznīcas virsvaldes revi-

dents. Adr.: 33 Burrough St., Jamaica Plain, MA 02130, USA. +

CĪRULIS, Andris — dz. 1941 Rīgā; Austrālijas nacionālā U Kanberā 1965

LL.B.; dzīvo Kanberā, Austrālijā. +

ČEVERS, Benedikts — dz. 27. 7. 1907 Varakļānos; LU mag. iur. 1937;

Otavas U 1953 M.A. (filozofijā); pēc tam Kanādas federālās valdības finanču min.

darbā.
— LE. +

DAUGE, Elmārs — Ķelnes U Dr. iur. +

DIKMANIS, Arveds — LU mag. iur.; L-jā tiesnesis; dzīvo ASV. +

DINBERGS, Anatols — dz. 3. 3.1911 Rīgā; LU mag. iur. 1936; Džordž-

taunas U Vašingtonā 1953 Ph. D. (valsts tiesībās); L-jas sūtniecības vad. 1948—

1949 un no 1971. Adr.: 4545 Klingle St., Washington, DC 20016,U5A.— LE.AVII.

DIŽGALVIS, Imants — dz. 10. 7.1929 Rīgā; Melburnas U 1956 LL.B. (cum

laude); darbojas advokatūrā firmā „I.Dižgalvis & Co, Barristers & Solicitors",

390 Lonsdale St., Melbourne 3000, Australia.

DOMBROVSKIS, Oļegs —LU mag. iur. Adr.: 167 Wentworth Ave, Went-

worthville, NSW 2145, Australia. +

DUBAUS, Aivars — dz. 20.2.1938 Gulbenē; Melburnas U 1963 LL.B.;

darbojās advokatūrā līdz 1968, pēc tam tiesl. min. vec. jurid. pilnvarnieks Jaun-

gvinejā (Crown Solicitors Office T. P. N. G.). Adr.: c/-Department of Law,

Crown Solicitors Office, Konedobu, Papua & New Guinea.

DULBE, Katrīna —dz. 21. 3.1907 Rīgā; LU mag. iur. 1931; zvēr.adv. L-jā;

Džordžtaunas U Vašingtonā 1962 M. S., 1970 Ph. D.; ārk. prof. ģermāņuun slavu

valodās un literātūrā Merilendas U. Publ.: Civillikuma 4116.pants (1937). Adr.:

2727 - 29th St. N. W.,Apt. 534, Washington, DC 20008, USA.
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DUNKELS, Alfrēds — dz. 14. 6.1907 Daugavpili; LU mag. iur. 1937; mier-

tiesn. Rīgā. Adr.: Geijersgatan 1, S - 752 26 Uppsala, Sweden.

DZELZĪTE, Olga — LU mag. iur.; L-jā zvēr. adv.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

DZELZITIS, Kārlis - dz. 25. 6. 1892 Vildogā; stud. Pēterpils U j-ci; b.LU

1920, mag. iur. 1925; izmekl. tiesn., vēlāk zvēr. adv.; 1944—1948 stud. Insbrukas

U valsts zin., iegūstot Dr.rer.pol. grādu; kopš 1960 mācībspēks vairākās valsts

kol., patlaban prof. Livingstona kol. Solsberī (Salisburv) ASV. Publ.: Šveices

savienības satversme (1921), Jaunās dzīvokļu īres tiesības, Likums par telpu

īri, Likums par darba laiku, Civilprocesa likums v. c. darbi Austrijā, Vācijā,

Jaunzēlandē, ASV un Čilē vācu, angļu un spāņu valodā. — LE, A VIL

DZINTARS, Albenors — dz. 12.12.1906 Matīšos; LU mag. iur. 1930; ties-

amatu kand. D-pilī, vēlāk izmekl. tiesn., miertiesn. unapg-tiesas loc.; Vācijā

divi gadus juriskonsults pie bēgļu organizācijas (Frankfurtē pie Mainas). Adr.:

353 Hawarden Rd., Springfield, PA 19064, USA.

DZIRKALIS, Arturs — LU mag. iur.; dzīvo Džordžijā, ASV. +

EFERTS, Pēteris
— dz. 28.11.1879 Vānē; LU mag. iur. 1925; tiesn. Jel-

gavā, vēlāk apg-tiesas loc. Rīgā. Adr.: 62 Toxteth St., Brookline, MA 02146,

USA. (Publicēšanas laikā miris.)

EGLĪTE, Inese — dz. 1.8.1946 Detmoldā, Vācijā; Monaša U Melburnā

1969 8.J., 1970 LL.B.; strādā prakses gadu adv. firmā „R. E.Kahn, Clahr &

Gārša, Solicitors" Melburnā. Adr.: 40 Grandview Road, Niddrie, Vic. 3042,

Australia.

EGLĪTE, Vilis
— dz. 28. 6.1907 Burtniekos; b. LU tiesību zin. nod. 1939;

Melburnas U 1960 8.C0m., 1966 LL.B.; adv. firmā „R. E. Kahn, Clahr & Gārša,

Solicitors"Melburnā; bijis vairākās Melburnas latv. organizācijās valdes pr-dis,

LAA prez. vicepr-dis, tagad LAA prez. pr-dis. Adr.: sk. iepriekš.

EGLĪTIS, Ikārs — Ilinojas U Čikāgā B. A.; Džona Maršala juristu I 1970

J. D.; dzīvo ASV. +

EGLĪTIS, Pēteris — dz. 7.10.1884 Katvaros; Tērbatas U cand. iur.; vēlāk

ģimn. dir. Limbažos, zvēr. adv. Rīgā; 1932—1934 L-jas cv. lut. baznīcas virs-

valdes viceprez.; no 1938 juriskonsults iekšl. min.; no 1944 Vācijā; tagad ASV

L-jas cv. lut. baznīcas virsvaldes prez. Adr.: 203 E. - 82nd St., New York, NY

10028, USA. - LE. +

EIZENARMS, Voldemārs — dz. 4. 7. 1911 Sieksātā; LU mag. iur. 1937;

miertiesn. Liepājā. Adr.: 59 Argvle Cresc., Bramalea,Ont., Canada.

EPERMANE, Dace — Bafalo U ASV 1961 LL.B.; dzīvo ASV. +

FRANCE (dz. SPĪLA), Anna — dz. 20.3.1942 Asūnē; Melburnas U 1966

LL.B.; privāta padomdevēja tiesību jautājumos. Adr.: 1 Daniell Cres., Caul-

field, Vic. 2162, Australia.

FRICSONS, Argods — dz. 26.7.1915 Kronštatē, Krievijā; b.LU tiesību

zin. nod. 1940; darbojies cenu inspekcijā; no 1944 Vācijā, tagadAustrālijā. +

FRICSONS, Voldemārs - dz. 11. 9.1907 Liepājā; LU mag. iur. 1934. Adr.:

223 Wallinwood N. E., Grand Rapids, Ml 49503, USA.
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GARANCIS, Dominiks - dz. 14.10.1912 Varakļānos; LU mag. iur. 1935;

Freiburgas U Vācijā 1945 Dr. iur.; Parīzes U Francijā 1947 Dr. en Droit; Lon-

donas U 1949 Ph. D. (starot, tiesībās); kopš 1958 adv. Ņujorkā; strādā valsts

darbā (Federal Reserve System,New York Fed. Res. Bank). Adr.: 2926 E.1965t.,

NewYork, NY 10461, USA. Publ.: sk. A VII. - LE.

GĀRŠA, Aija -dz. 27. 8.1940 Rīgā; Melburnas U 1967 LL.B. (ļoti sekm.);

Monaša U Melburnā 1968 asistente (tutor), Melburnas U 1969 asistente, 1970 lek-

tore; zin. darbā Kalifornijas U Berklejā, ASV. +

GĀRŠA, Aleksandrs — dz. 11.10.1900 Cēsu Gausās; b. LU 1932, mag. iur.

1936; stud. Heidelbergas U Vācijā; L-jā Sarkanā krusta admin. daļas pr-ks,

vēlāk veselības iestāžu admin.dir.; zvēr. adv. pal.; Austrālijā LAA iniciātors un

pr-dis 1951—1952 un 1962—1963; piecus gadus Melburnas latv. b-bas
„piektdie-

nas vakaru" vad. Adr.: 29 Iris St.,Burwood, Vic. 3125, Australia.

GĀRŠA, Aleksandrs, iepriekšējā dēls — dz. 12. 2.1935 Rīgā; Melburnas U

1957 LL.B., 1958 8.A.; turpina studijas; adv. firmā „R. E. Kahn, Clahr & Gārša,

Solicitors", 17 Queen St., Melbourne 3000. Publ.: raksti laikrakstā un juristu

periodikā. Adr.: 53 Somers St., Burvvood, Vic. 3125, Australia.

GLAZNAVS, Verners — Baltijas U 1949 mag. iur. +

GRĀVELIS, Krišjānis —dz. 11.12.1885; LU mag. iur.; trimdā Zviedrijā. +

GRIENIŅŠ, Pauls —dz. 10. 8. 1918 Līvbērzē; stud. Lježas garīgā seminārā;

Romas Laterāna U 1957 Dr. iur. (dis. par sodiem Rīgas baznīcas provincē Livo-

nijā); Andželikas U lic.theol.; Koncila kongregācijas diploms baznīcas disciplīnās

unadmin. tiesībās; prāvests latv. Romas katoļu draudzē Adelaidē, Austrālijā. —

A IX. +

GRIGORJEVA-GURJĀNOVA -Montrealas U Kanādā 1952 LL.B. +

GRĪNBERGS, Juris — dz. 24. 6. 1906 Kokmuižā; LU mag. iur. 1930; Edin-

burgas U 1956 Ph. D.; kopš 1936 vec. asistents LU pie tirdzn. tiesību katedras,

1940—1944 docenta v. i. LU un juriskonsults finanču min.; vairāku saimniecisku

likumu autors; Austrijā 1944 Grācas U asistents; 1946—1949 skolotājs Flens-

burgas baltiešu jūrskolā un latv. ģimn. Publ.: raksti periodikā par tirdzn. tiesību

jautājumiem; Jaunie Latvijas tirdzniecības likumi (1935); Koprēdereja (1939);

kopd. Latvia 1918—1940 (1952), raksti LKV.TV un LE, periodiskos izdevumos:

CEĻA ZĪMĒS, BALTISCHES RECHT, UNIVERSITAS, LATVIJĀ, LONDONAS AVĪ-

ZĒ; ap 20 stāsti un atskates JAUNAJĀ GAITĀ v.c. (pseudonims: Reinis Zeibolts).

Adr.: 37 Lauder Rd., Edinburgh EH9IUE, Scotland. - LE, LU 20 g. ,
A VIL

GRĪVIŅŠ, Arvīds—dz. 16. 2.1911 Rīgā; LU mag. iur. 1936; darbojas nekus-

tamu īpašumu tiesību apdrošināšanā (title insurance). Dzīvo ASV.

GROTS, Andrejs — dz. 22. 3.1927 Rīgā; Harvarda U Kembridžā (ASV) 1952

A.8., 1956 J.D.; darbojas kā juriskonsults (counsel). Adr.: 110 Milk St., Boston,

MA 02109, USA.

GRŪBAUMS, Indriķis —dz. 25.11.1898 Valgundē; LU mag. iur.; L-jā juris-

konsults; darbojas apdrošināšanas aģentūrā Indianapolisā, ASV. +
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GUBENIS, Aleksandrs
— dz. 13. 3.1879 Kraukļos; Maskavas U cand. iur.

1904; zvēr. adv. Rīgā; 1918 Tiesu palātas loc.; 1930 senātors, vēlāk kriminālā

kasācijas dep-ta pr-dis; no 1934 senāta apvienotās sapulces pr-dis; kopš 1944

Vācijā. - LE. +

GULBE (dz. ROZLTE), Alma - dz. 27.11.1908 Rīgā; LU mag. iur. 1939;

notāre L-jā. Adr.: Rue Dekens 17, B-1040 Bruxelles, Belgium.
GULBE (dz.RĪTIŅA, atr. HEINE), Elīna - dz. 19. 7. 1908 Rēzeknē; LU

mag. iur. 1942; 1943 zvēr. adv. pal. Krāslavā, vēlāk Rīgā. Adr.: P.O. Box 1103,

Evergreen, CO 80439, USA.

GULBIS, Kārlis — dz. 12.12.1904 Blīdienē; LU mag. iur. 1935; zvēr. adv.

pal., vēlāk zvēr. adv. Rīgā; trimdā LJA Eiropā prez. pr-dis; kopš 1951 L-jas

valdības ārkārtējo pilnvaru nesēja iecelts pārstāvis Beļģijā un Luksemburgā.

Publ.: raksti par tiesību jautājumiem LJR. Adr.: sk. GULBE, Alma.

GURJĀNOVA -sk. GRIGORJEVA.

GUTMANIS, Roberts — dz. 21.10.1896Rīgā; LU mag. oec. 1929. mag. iur.

1934; pēc tam izmekl. tiesnesis; trimdā LJA prez.vicepr-dis. Adr.: 38 Pearman

St., London, S. E.l, England.

GINTERS, Visvaldis — cand. iur.; dzīvo ASV. +

HEINE, Elīna -sk. GULBE, Elīna.

IGNĀTS, Valdis — L-jā svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis D-pilī un

Rīgā; dzīvo ASV. +

JĀKOBSONS, Kristaps — dz. 16.10.1904 Latvijā; LU mag. iur. 1934; pap.

miertiesn., vēlāk miertiesn. Cēsīs. Adr.: 2131 Des Moines St., Des Moines,
IA 50317, USA.

JANAVA, Dzintra — dz. 5. 8.1936 Rīgā; Kalifornijas U Berklejā 1961 J.D.;

darbojas kā adv. (United States Attornev's Office); sekmējusi Dienvidkalifornijas

latv.kreditsab-bas nodibināšanu,bijusi divi gadus tās pr-de. Māte (Lidija OPSE,

dz. DĀVE) unmātesbrālis (Valentīns DĀVIS) bijuši juristi Latvijā. Adr.: 312 N.

Spring, LosAngeles, CA 91604, USA.

JANIEKS, Herberts — 17. 6.1905 Jēkabpilī; LU mag. iur. 1932; darbojies

Rīgas apg-tiesā, 1937—1944 miertiesnesis turpat. Adr.: 470
-

16th Ave, Long-

view, WA 98632, USA.

JĀNĪTIS, Ādolfs —dz. 11.11.1906 Sinolē; LU mag. iur. 1931; izmekl. tiesn.

D-pils apg-tiesā; tagad vada savu fotomākslas studiju. Adr.: 181 Carlton St.,

Toronto 2, Ont., Canada.

JANSONS, Ernests — dz. 21. 3.1902 Lutriņos; LU mag. iur. 1936; darbojies

tiesā, vēlāk miertiesn. Smiltenē. Publ.: jurid. apcerējumi BZ un SMILTENIETT.

JAUNARĀJS, Arvīds — dz. 28. 3.1911 Sakā; LU mag. iur. 1934; redaktors

jurid. grāmatu izdevniecībā „Shepard's Citations, Inc. " Adr.: 2515 North Union

Blvd., Colorado Springs, CO 80909, USA.

JĒRUMA-TĀLNORA, Lauma - dz. 31.10.1912 Rīgā; b.LU tiesību zin.

nod. 1942; tagad LNPL jurid. noz. vad. Adr.: 124 Powys Lane, London, N. 13,

England.
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JORDĀNS, Aleksandrs — cand. iur.; dzīvo ASV. +

JURJĀNS, Herberts - dz. 12. 8.1909 Rīgā; LU mag. iur. 1935; vēlāk zvēr.

adv. Adr.: 937 Prospect Ave S. W., Canton, OH 44706, USA.

KAKTIŅŠ, Zigurds — dz. 4.6.1914 Rīgas Jūrmalā; LU mag. iur. 1937.

Publ.: «Rīgas linu audēju amats un tā cīņas 18. gadu simtenī", LVIŽ (1938). Adr.:

530 NahatanSt., Norvvood, MA 02062, USA.

KALNIŅA (dz.ALBUKEITE), Erna - dz. 11.4.1905 Rīgā; LU mag. iur.

1937; stud. tiesības Upsalas U 1945; kopš 1943 zvēr. adv. pal. Rēzeknē, vēlāk

Rīgā; juriskonsulte Rīgas pilsētas valdē; no 1944 Zviedrijā, no 1952 ASV. Adr.:

1147 1/2 N. Tamarind Ave, Hollywood, CA 90038, USA.

KALNIŅŠ, Alberts - dz. 31. 8.1901 Allažos; LU mag. iur. 1936; kopš 1937

zvēr. adv. pal. Jelgavā, vēlāk Talsos; 1940—1941 juriskonsults Rīgas piena kom-

binātā; red. LATVIJAS VĒSTNESĪ 1924—1925, CENTRA BALSĪ 1928-1930,

TALSU VĀRDĀ pēc 1941, redakcijas līdzstrādnieks JZ 1927 un PĒDĒJĀ BRĪDĪ

1927; tagad pensionējies. Publ.: Kas jāzina uzvārdu mainītājiem (1939), «Pa-

domju .parlamentārisms' Latvijā" (1970) v. c. Adr.: 43 WoodsideAve, Toronto

161, Canada.

KALNIŅŠ, Arvīds — dz. 28. 5.1907 Gaujienā; Tulūzas U Francijā 1935 Lic.

iur.; tagad Apvienoto nāciju eksperts, Kostarikas republikas darbinieks; raksta

Pagastu (valžu) likumukrājumu. Publ.: L'Aide dc l'Etat Tunisien aux Entrepri-

ses Industrielles (1959); Analisis dc la moneda yde la politica monetaria Co-

lombiana (1963); Reorganizacion Administratīva y Financiera dcl Regimen

Municipal dc Costa Riča (1968); Modificacion dc la Division Territorial Admi-

nistrativa dc Costa Riča (1969); Reorganizacion dc la estructura dcl Gobierno

local dc Costa Riča (1969). Adr.: Apartado postai 53 52 San Josē, Costa Riča,

America Central.

KALNIŅŠ, Boriss — LU mag. iur.; dzīvo Austrālijā. +

KALNIŅŠ, Bruno — dz. 7. 5.1899 Tukumā; LU mag. iur. 1937; Stokholmas

U 1952 fil.dr.; mācībspēks Stokholmas U. Publ.: Latvijas sociāldemokrātija

(1946); Ist die Sowjetunion ein sozialistischer Staat? (1948) — arī zviedriski,

norvēģiski un dāniski; Dc baltiska staternas frihetskamp (1950); Der sowjeti-

sche Propagandastaat (1956); Latvijas sociāldemokrātijas 50 gadi (1956); Evo-

lūcija vai revolūcija Padomju savienībā (1957); Rysslands historia och statsskick

(1964); Agitprop (1966). Adr.: Strandliden61, 1 tr., S
-

162 38 Vāllingby, Sweden.

-LE, A VII, VIII.

KALNIŅŠ, Kārlis — dz. 13. 6.1904 Rugājos; LU mag. iur. 1934; Džordža

Vašingtona U 1959 M.C.L.; miertiesn. D-pilī, vēlāk apg-tiesas loc. turpat; kopš

1960 ASV valsts dienestā kā šķīrējtiesnesis (adjudicator). Adr.: 5715 Kingswood

Court, Bethesda, MD 20014, USA.

KALVE, Leo — dz. 24. 2.1902 Rīgā; LU mag. iur. 1924; tagad pensionējies.

Publ.: «Vai zvērināto tiesu ievešana Latvijā ir lietderīga?" TMV (1938—1939).

Adr.: 86 Roywood Dr., Don Mills 401, Ont., Canada.
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KAMPARS, Jānis — dz. 20. 6.1897 Latvijā; LU mag. iur. 1937; ASV statis-

tiķis Nacionālajā zinātņu akadēmijā. Adr.: 116 Lec Ave, Tacoma Park, MD, USA.

KAMPE, Kārlis
— dz. 8. 2.1903 Priekuļos; LU mag. iur. 1931; miertiesn.

Rēzeknē un Ventspilī; 1944 Zviedrijā,pēc tam Kanādā un ASV; trimdā pievērsies

teoloģijai un kopš 1961 ir mācītājs latv. cv. lut.Trīsvienības draudzē Bostonā.

Adr.: 62 Mozart St.,Jamaica Plain,Boston, MA 02130, USA. — A IX.

KĀNBERGS, Aleksandrs — B.A. Toronto U; LL.B. Osgudas I (Osegoode

Hall); prakses tiesības no 1962; adv. un notārs firmā „Gariepy and Kanbergs"

Toronto latv. juristu kopas sekr. Adr.: 5859 Yonge St., Willowdale, Ont., Canada. +

KAPSIS, Māris — dz. 28. 9.1943; Melburnas U 1967 LL.B.; advokāts firmā

„H. D. McLachlan, Chilton & Co", 20 Bridge St., Sydney 2000, Australia. +

KĀRKLĪŅA, Biruta - sk. MARČINA, Biruta.

KARKLIŅA, Zenta — LU mag. iur. ; dzīvo Ņujorkā. +

KĀRKLIŅŠ, Oto -dz. 10. 3.1904 Rīgā; LU mag. iur. 1934. Adr.: 123Auburn

St., Sutherland, NSW 2232, Australia.

KARLSONE (dz. BERGA), Mirjama — dz. 10.9.1910 Rīgā; LU mag. iur.

1934; bija darbvede sava tēva, prāvesta Edgara Berga, draudzē Rīgā. Adr.: 4257

- 9thAve N. E., Seattle, WA 98105, USA.

KARLSONS, Justs - dz. 22. 9.1943 Rīgā; Jēlas (Yale) U Ņuhevenāß.A.
1965, Stenforda U Kalifornijā B. L. 1968; pašlaik karadienestā.

KARLSONS, Nikolajs — dz. 14. 4.1896 Palsmanē; LU mag. iur. 1929; kara

prokurora pal., Latv. leģiona virsprokurors; Vācijā IRO juriskonsults; ASV JKS

(YMCA) nama pārvaldnieks. Adr.: sk. KARLSONE, Mirjama.

KAULAČA, Valerija - sk. MANASA, Valerija.

KAUPIŅŠ, Mārtiņš — dz. 31.1.1908 Liepājā; LU mag. iur.1937; miertiesn.

Liepājā; Austrālijā darbojas iekšl. dep-ta likumu nod. Adr.: 6 Burt St., O'Connor,

Canberra, ACT 2601, Australia.

KAVASS, Igors — dz. 31. 7.1932 Rīgā; Melburnas U 1955 LL.B.; 1956—

1959 adv. Melburnā; 1959 docents Adelaides U tiesību zin. fak., vēlāk docents

Melburnas U, pēc tam ārk. prof. Monaša U Melburnā; no 1970 ASV, kur ir prof.

tiesību zin. fak. Ziemeļrietumu U Čikāgā. Publ.: Australian Supplement to the

Principles of Modern Company Law (1964). — LE, A VII, A VIII. +

KAVASS, Nikolajs — dz. 14.12.1905 Rīgā; LU mag. iur. 1931; L-jā zvēr.

adv. Adr.: 16 Martin Place.Glen Waverley, Vic. 3150, Australia.

KERNO, Eižens — Ņujorkas U 1958 LL.B.; adv. un notārs Ņujorkā; LJA

(ASV) pr-dis. Adr.: 203 East 82nd St., New York, NY 10028, USA. +

KESE, Osvalds — dz. 14. 3. 1937 Rīgā; Venecuēlas centrālā U Karakasā

(Caracas) 1968 „Abogado" darbojas kā zvēr. adv. Adr.: Av. Gamboa, nr 21 -

San Bernardino, Caracas, Venezuela.

KINDALS, Jānis —b. U Zviedrijā (jur. kand.); darbojas kā jurists. Adr.:

Gāllivare, Domsagan, Sweden. +
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KĪNS, Arnolds —dz. 18. 3. 1906 Salgalē; LU mag. iur.1933; no 1936 izmekl.

tiesn. Talsos, vēlāk Tukumā; ar 1941 viceprokurors Jelgavā. Adr.: 2152 N.

42ndSt., Milvvaukee, WI 53208, USA.

KĪNS, Tālivaldis — LU mag. iur.; L-jā darbojās tiesā, veicot tiesamatu

pienākumus; dzfvo ASV. +

KIRŠTEINS, Alfrēds - dz. 26. 8.1907 Grenčos; LU mag. iur. (ļoti sekm.)

1938; tiesamatu kand. Tiesu palātā, vēlāk RTgas un Liepājas apg-tiesā veica

viceprokurora, izmekl. un svarīgu lietu izmekl.tiesn.pienākumus; no 1944 Vācijā,
kur darbojās kā Baltijas tautu bēgļu pārstāvis pie angļu militārās pārvaldes

(Šlēsvigas apg.); no 1951 ASV; 1954 stud. tiesības Luisvilas U; strādā firmā

«International Harvest Co" Luisvilā, ASV.

KLAGIŠS, Raimonds — ASV b. U; advokāts Indianapolisā, ASV. +

KLĪMANIS, Jānis -Ratgersa U 1968 LL.B.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

KLIŠANE, Valerija — LU mag. iur. 1942; dzīvo Grandrepidsā, ASV. +

KLUCIS, Jānis —dz. 9. 11.1904 Jaungulbenē;LU mag. iur. 1934; miertiesn.

Rēzeknē, vēlāk apg-tiesas loc. D-pilī; Vācijā tiesl. padomnieks Llbekā un Ham-

burgā 1949—1950; tagad pensionējies. Publ.: raksti laikr. LATVIJA par tiesību

jautājumiem. Adr.: 127 Charlemont St., Nevvton Highlands,MA 02161, USA.

KĻAVENIEKS, Valdis — dz. 4. 7.1914 Pērnavā, Igaunijā; LU mag. iur.

1937. Adr.: 41 Grimstone Rd., LT. Wymondley, Hitchin, Herts, England.

KĻAVIŅŠ, Kārlis -dz. 15.1.1911 Bauskā; LU mag. iur. 1934; Amerikas

Meksikas U (University of the Americas) M.A. 1965; mācībspēks Sv. Lorensa

kol. Kingstonā, Kanādā. Publ.: Amatniecības likumi (1937,1939); Rechtsenzvk-

lopaedie (1946); Planning and Control m Export Operations (1965); raksti perio-

dikā par saimnieciskām tiesībām. Adr.: 1 Movvat Ave,Apt. 201, Kingston, Ont.,

Canada. — A VII.

KĻAVIŅŠ, Varis —dz. 10. 6.1943 Rīgā; Mičigenas U Annarborā 1965 B. A.;
Veina (Wayne) valsts U Detroitā 1968 J.D.; ar 1968 uzņemts advokātūrā; jurists
firmā

„
Milanowski & Milanowski, Attorney at Law", 231 Federal Square Bldg.,

Grand Rapids, MI 49502, USA.

KOMISĀRS, Richards — dz. 22.10.1903 Cēsu pag.; LU mag. iur. 1932;

Indiānas U (ASV) 1956 B. L.; adv. valsts un federālās tiesās; pēdējos gados arī

apriņķa viceprokurors (county deputy prosecutor). Adr.: 2244 Broadway, Indian-

apolis, IN 46205, USA.

KOMSĀRS, Andrejs — dz. 19.10.1907; LU mag. iur.; dzīvo Vācijā. +

KRAFTS, Ivars -dz. 24. 8.1939 Rīgā; Minesētas U (ASV) 1960 8.A.,1962

J.D.; tiesn. pašvaldību (pagasta un pilsētas) tiesās; apriņķa skolu valdes pr-dis,

apg. un valsts advokatūras loc. (attorney at law). Adr.: 1007 Soo Line Building,

Minneapolis, MN 55402, USA.

KREICBERGA, Mirdza
-sk. BRIEDĒ, Mirdza.

KREICBERGS, Valdemārs — dz. 12. 5.1912 Rīgā; b. LU tiesību zin. nod.

1939; darbojies L-jas ārlietās; ar 1942 amerikāņu dienestā Stokholmā, kopš
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1956 Minchenē raidītājā „Voice of America". Tulkojis angliski: Latvia — Country

and People v. c. darbus. Adr.: 8 MUnchen 60, Klarweinstr. 29, W. Germany. —

LE, A VIII.

KREIŠMANIS, Arveds -dz. 27. 5.1905 Līgatnē; LU mag. iur. 1935;Austrā-

lijā kopš 1961 nekustamu īpašumu mākleris (land broker) ar notāra tiesībām.

Adr.: 20 MoorlandsRd., Hectorville, SA 5073, Australia.

KRULLA, Brigita — sk. MUZIKANTE, Brigita.

KRŪMIŅŠ, Aleksandrs-dz. 13.10.1919 Rīgā; b. LU 1943; strādājis Rīgas

apg-tiesā. Padžetsaunda (Puget Sound) kol. Takomā (ASV) B.A. (uzņēmumu ad-

ministrācijā); studijas turpina Pasifika luterāņu U; darbojas kā grāmatvedis.

Adr.: 3021 S. - 15th St., Tacoma, WA 98405, USA.

KRŪMIŅŠ, Andrejs - dz. 6.10.1944 Latvijā; Melburnas U 1968 LL.B.;

kopš 1970 adv. savā firmā „Andrew Krumins & Co, Barristers & Solicitors",

5 Rutherford St., Swan Hill, Vic. 3585, Australia.

KRŪMIŅŠ, Māris - dz. 15. 5.1940 Rīgā; Perdjū (Purdue) U Lafajetā (ASV)

1962 B. S.; Indiānas U Blumingtonā 1965 J. D.; pēc tam adv.; vēlākprof. Ferisa

(Ferris) valsts kol. Adr.: School of Business, Ferris State College, Big Rapids,

MI 49307, USA.

KRŪMKALNA, E. — dz. Latvijā; b. U ASV; uzņemta advokātūrā Indiana-

polisā, ASV. +

KUNDZIŅA (dz. OZOLIŅA), Ilga - dz. 23. 10. 1918 Tartū, Igaunijā; LU

mag. iur. (ļoti sekm.) 1944; Kolumbijas U Ņujorkā 1958 M.S.L.S.; zin. bibliotē-

kas pārzine firmā „Hydrocarbon Research,lnc. ". Adr.: 255 W. - 84th St.,Apt. 7

E., NewYork, NY 10024, USA.

KUPCIS, Arnolds —dz. 16.10.1905Ķieģeļos; LU mag. iur. 1934; zvēr.adv.

pal. Valmierā un Rīgā, arī finanču min. juriskonsults; ASV 1965 LL.B. (De-

moinā). Adr.: 3612 - 61st St., Des Moines, IO 50322, USA.

KURMIS, Ansis — dz. 12. 6.1887 Zlēkās; b. Baltijas semināru Kuldīgā;

stud. tiesības Maskavas U; b.LU 1925; līdztekus skolotāja darbam līdz 1944

bijis dažādos tiesu amatos, arī Rīgas apg-tiesas loc.; līdz 1925 BZ līdzstrād-

nieks; no 1944 Zviedrijā; Latv. skolu valdes pr-dis, TRIMDAS SKOLAS red.

Publ.: Dievs, svēti Latviju (1951); Es ticu brīvai Latvijai (1951); Kronvaldu

Atis (1951); Andrejs Pumpurs (1952) v. c. — LE, A VII, VIII. +

KVIESE, Veronika (Ērika KVIEŠA sieva) - dz. 1910 Pēterpilī; LU mag.

iur. 1934; kopš 1944 trimdā. Adr.: 16 Weld St., Claremont, WA 6010, Australia.

KVIESIS, Ēriks — dz. 1912 Jelgavā; LU mag. iur. 1935; miertiesn. Rīgā;

kopš 1944 Vācijā,no 1949 Austrālijā; Latv. b-bas Rietumaustrālijā valdes pr-dis.

Adr.: sk. iepriekš.

KVIESIS, Viktors - dz. 23. 6.1911 Jelgavā; LU mag. iur. 1934; ar 1941

miertiesn. Rīgā; b. LX klavieru klasi; no 1944 Vācijā, kur koncertēja bēgļu

nometnēs unbritu karavīriem; vēlāk Kanādā; kopš 1949 ērģelnieks unklavieru

spēles paidagogs SaskatUnā, Kanādā. — LE. +

ĶEIRE, Fredis — Džordža Vašingtona U 1961 8.L.; dzīvo ASV. +
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ĶIKUTS, Pēteris — dz. 25. 8.1901 Rīgā; LU mag. iur. 1933; miertiesnesis

Rīgā; no 1944 Vācijā; 3 gadus tiesn. amerikāņu militārās pārvaldes ieceltā DP

tiesā un tiesl.padomnieks (Vircburgā); vēlāk Austrālijā. Adr.: 26 Toolangi Rd.,

Alphington, Vic. 3078, Australia.

ĶIPLOKS, Romāns-dz. 29.4.1921 Rīgā; stud. LU tiesību zin. 1939,Ķelnes

U Vācijā socioloģiju, valsts tiesības un filozofiju 1946—1948; Londonas U Anglijā

1954 B. L.; darbojies tirdzn. un rūpn. uzņēmumos un bankā (Londonā). Dzīvo

Londonā. Publ.: apcerējumi angļu periodikā par darba organizāciju, metodēm

un ražīgumu.

LAIVINIEKS, Georgs - dz. 21.10.1937 Rīgā; Ilinojas U (ASV) B. Ph. .vēlāk

B. L., 1965 J.D.; adv. savā birojā; Čikāgas LJA pr-dis. Adr.: 7 South Deaborn

St.,Suite 807, Chicago, IL 60603, USA.

LAMBERGS, Valdemārs - dz. 13.3.1905 Apguldē; LU mag. iur. 1932;

zvēr.adv. un Jelgavas bāriņtiesas pr-dis; ASV stud. tiesības Bostonas un Kalvīna

kol. 1961—1963; ALA pārstāvis Bostonā; raksta rēgulāro politisko apskatuALA

Madrides raidījumiem uz Latviju. Adr.: 14 Argvle Terrace, Dorchester, MA

02124, USA. -LE.

LAPIŅŠ, Edgars — dz. 24. 5.1906 Sinolē; LU mag. iur. 1942; zvēr. adv.

pal.; Vācijā franču zēnas sabiedr. tiesas vicepr-dis 1946—1949; ASV advokāts

un AMERIKAS VĒSTNEŠA jurid. daļas vad. 1955—1960. Publ.: raksti minētā

laikr. Adr.: 350 Washington St. S. E., Grand Rapids, MI 49503, USA.

LAPIŅŠ-SILVIRS, Kārlis -LU mag. iur.; dzīvo Austrālijā. +

LAUCIS, Juris — dz. 9. 5.1941 Rīgā; Austrālijas nacionālā U Kanberā 1965

LL.B.; jurists Austrālijā. +

LAVKINEITIS, Ferdinands - dz. 16. 2.1914 Rīgā; b. LU 1944; Romas U

Itālijā 1949 Dr.jur. Adr.: 2789 Schurz Ave, Bronx, NY 10465, USA.

LAZDIŅŠ, Arvīds — dz. 10.12.1908 Stelpē; LU mag. iur. 1935; kopš 1939

adv.; ASV darbojas nekustamu īpašumu tirdzn. nozarē. Adr.: 7717 -
15th Ave

N. E., Seattle, WA 98115, USA.

LAZDIŅŠ, Jānis — dz. 19. 9.1899 Veselavā; LU mag. iur. 1931; miertiesn.

D-pilī, vēlāk turpat apg-tiesas loc; Vācijā skolotājs latv. bēgļu ģimn.; Austrā-

lijā skolotājs Melburnas latv. b-bas Daugavas skolā 1955—1961, LAA izglītības

un kultūras noz. vad. 1957—1958. Publ.: raksti L-jas periodikā; Latvijas ģeo-

grāfijas pārskats (1958); (sak.) Liriskais simts (1959); (sak.) kopd. Nerimtā

straume (1960); stāsti un apceres AL un FIDELITAS. Adr.: 26 Albion Street,

Brunswick East, Vic. 3057, Australia. — LE, A VIII.

LĒBERS (LOEBER), Dītrichs — dz. 4. 1.1923 Rīgā; Mārburgas U 1951

Dr. iur.; Kolumbijas U Ņujorkā 1953 M.A.; profesors Ķīles U Vācijā. Adr.:

14 Gehlenkamp, 2 Hamburg 56, West Germanv. — A VIL

LECIS, Juris — dz. 26. 9. 1902 PēterpilT; LU mag. iur. 1929; tiesn., vēlāk

D-pils apg-tiesas pr-dis un lektors JLA 1942—1944, mācot ievadu tieslietās;

pensionējies. Adr.: 517 Edgehill Drive, Oxford, OH 45056, USA.
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LEJIŅŠ, Ēvalds — dz. 7.1.1913 Zvārtavā; LU mag. iur. 1938; tagad admi-

nistrācijā — firmas galvenais direktors; dzīvo Kanādā.

LEJIŅŠ, Pēteris — dz. 20.1. 1909 Maskavā; LU mag. phil. 1930, mag. iur.

1933; stud. Parīzē 1933—1934, ar Rokfellera stipendiju ASV; Čikāgas U 1937

Ph.D.; 1938—1940 bija docents LU (krimināltiesībās); Merilendas U 1944—1947

ārk. prof., kopš 1947 prof. socioloģijā, arī fak. dekāns; vairāku zin. izdevumu

līdzstrādnieks; 1951—1970 ALA pr-dis. Publ.: The Concept of Immitation; Im-

mitation asa Factor m Crime; Correctional Works, v. c; žurn. JOURNAL OF

RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY red. Adr.: Suite 913, Shorenham

Building, 806 - 15th St. N. W., Washington,DC 20005,USA. -LE, A VII, VIII, X. +

LEZDIŅŠ, Edmunds
—

dz. 9. 2.1910 Rīgā; LU mag. iur. 1943; Rīgā nodokļu

dep-tā jaun. revidents, vēlāk nod. vad.; pēc tam nod. vad. spirta monopolā; Vācijā

IRO un UNRRA amatos; vēlāk ASV. Adr.: 332 - 24th St. N. E., Salem, OR 97301,
USA.

LEZDKALNS, Kārlis — dz. 17. 6.1911 Pērnavā, Igaunijā; LU mag. iur.

1938; zvēr. adv. pal.; Austrālijā darbojās advokātu birojā, kopš 1968 Melburnas

un apkārtnes uzņēmumu valdes juriskonsultācijā. Adr.: 25 CorriganAvenue,

Brooklvn, Vic. 3025, Australia.

LĪDUMS, Ojārs — Merilendas U 1970 Dr. iur.; uzņemts advokātūrā Elk-

tonā, Merilendā, ASV. +

LIEPA, Kārlis - dz. 16. 9.1909 Līvos; LU mag. iur. 1936. Adr.: 52 S.

ClintonAve, Trenton, NJ 08609, USA.

LIEPIŅA (dz.ALKSNE), Austra - dz. 2.11.1913 Liepājā; LU mag. iur.

1939; [Latv.preses b-bas Anglijas kopas] PRESES VĒSTNEŠA un BIĻETENA,

arī laikr. LATVIJAS red. Adr.: 34 Kingsmead Rd., London, S. W. 2, England.

-
A X.

LIEPIŅŠ, Eduards — dz. 8. 6.1907 Rīgā; LU mag. iur. 1934; zvēr. adv. pal.,
vēlāk zvēr. adv. Publ.: Austrālijas kopvalsts sociālā likumdošana (1950). Adr.:

31 Wilson St., Strathfield, NSW 2135, Australia. - A VIII.

LIEPIŅŠ, Edvards — LU mag. iur.; dzīvo Indianapolisā, ASV. +

LIEPIŅŠ, Herberts — dz. 11. 3. 1898 Rīgā; LU mag. iur. 1924; zvēr. adv.;

darbojies 6 gadus diplom. dienestā; Lāčplēša kara ordeņa kavalieris; Parīzes

JOURNAL INTERNATIONAL DES SOCIETES Rīgas korespondents; trimdā līdz

1968 jurid. grāmatu izdevniecībā red.; tagad pensionējies, rediģē jurid. rakstus.

Adr.: 551 Bedford Park Ave, Toronto 382, Ont., Canada.

LIEPIŅŠ, Juris — dz. 5.3.1945 Augustburgā, Vācijā; Sidnejas U 1969

LL.B.; pēc tam adv. firmā „A. H. Kington & Co" Sidnejā; kopš 1970 aprīļa div-

gadīgā karadienestā. Adr.: 31 Wilson St., Strathfield, NSW 2135, Australia.

LIEPIŅŠ, Oļģerts — dz. 12.4. 1906 Mētrienā; b. LU tiesību zin. nod. 1942;

redakcijas loc. laikr. LATVĪun PĒDĒJĀ BRĪDĪ (pēdējā arī red.); Vācijā LAT-

VJU ŽURNĀLA red., LPB pr-ks; ASV 1955-1960 laikr. AMERIKAS VĒSTNEŠA

galv. red.; feļetonists (pseudonims: Eols). Publ.: daiļprēza — Dzejnieki unvaid-
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nieki (1946); Jodu gadi (1947); Piemineklis (1947); Dēklas ratiņš (1948); Vēlā

liesma (1951,1966) v. c.; dzīvo ASV. — LE, A VIII. +

LIKERTS, Voldemārs - dz. 2.1.1905 Rīgā; LU mag. iur. 1943; zvēr. adv.

pal. līdz 1944; Vācijā zvēr. valodu tulks un L-jas tiesību eksperts vācu tiesā

(Landgericht) Diseldorfā; latv.organizāciju juriskonsults sociālās apdroš. un

citos tiesību jautājumos. L-jas sarkanā krusta pārstāvis.

LINĀJS, Nikolajs — dz. 30. 3.1909 Jelgavā; LU mag. iur. 1937; pēc tam

Rīgas apg-tiesā viceprokurors, no 1941 kameras viceprokurors; 1943 Latviešu

leģionā; kopš 1944 trimdā. Adr.: 300 Aylesworth Ave, Scarborough,Ont.,Canada.

LINDE, Alfrēds — dz. 7. 9. 1891 Jēkabpilī; LU mag. iur. 1932; pēc tam LU

asistents; darbojās karatiesu pārvaldē un prokuratūrā, vēlāk tiesn. karatiesā;

1944 Vācijā lektors Baltijas U līdz 1949. Kopš 1949 tiesību padomnieks (legal

counsellor) pie UNRRA un IRO Bavārijā; no 1950 Austrālijā, no 1962 ASV. Publ.:

Kara sodu un kara tiesu likumi (1926); Kara disciplīnas reglaments (1928); kopd.

Kara klausības likums (1928); Rādītājs likumiem, noteikumiem, pavēlēm (attiek-

smē uz karaspēku, 1938); raksti LXV un periodikā militāros un vispārējos tiesību

jautājumos. Adr.: P. O. Box 546, Aurora, IL 60507, USA. — LE, LU 20 g.,A VIII.

LŪKASS, Stefans — Sidnejas U Austrālijā 1955 LL.B. +

LŪKINS, Fēlikss -dz. 4. 4.1896 Valkā; LU mag. iur. 1930; kopš 1950 pen-

sionējies. Adr.: 180 W. Longwood, Detroit, MI 48203, USA. — A VIII.

LUKSTIŅŠ, Jānis — dz. 1889; cand. iur.; apg-tiesas loc. Rīgā un D-pilī;

1944 Vācijā; tagad dzīvo ASV. +

MAIKOVSKIS, Boļeslavs - dz. 26.1.1909 Stirnienā; b. Baltijas U 1949;

kopš 1950 ASV.
— LE. +

MANASA (dz. KAULAČA), Valerija (Jura MANASA sieva) — dz.Rēzeknē;

LU mag. iur. 1942. Adr.: 49 Mclntvre St., Gordon, NSW 2072, Australia.

MANASS, Juris — dz. 25. 6.1913 Habarovskā, Krievijā; LU mag. iur. 1938;

Austrālijā advokāts. Adr.: sk. iepriekš.

MANGULIS, Jānis — Baltijas U 1948 mag. iur.; Hamburgas U 1950 Dr.iur.

(dis.: Das innere Verhāltnis der Partenrederei); Mičigenas U 1955 LL.B.; dzīvo

ASV. -
A VIII. +

MARČINA-KĀRKLIŅA, Biruta — Čikāgas U 1955 8.L.; dzīvo ASV. +

MARTINSONS, Jānis — dz. 7. 7.1912 Madonas apr.; LU mag. iur. 1942;

darbojās Jelgavas apg-tiesā. Publ.: Gudrības ceļš (1960—1964); Kristus baušļi
(1965); Vecās derības mācība nav pieņemama kristiešiem (1965); Individu

brīvība un valsts (1967), Gudrība latviešu tautas dziesmās (1968); Christ's

Catechism (1968), Die Gebote Christi (1970). Adr.: c/- L. Jackson, 105 Cardigan

St., Auburn, NSW 2144, Australia. - A VIII.

MARVILS (MUCENIEKS), Zigfrīds — dz. 1925 Daugavpilī; Stokholmas U

1958 jur. kand.; darbojas Stokholmas nodokļu tiesā un kā advokāts savā birojā.

Adr.: Mockasinvāg 28, S - 126 39 Hāgersten, Sweden.

MEDNIS, Arturs — dz. 17. 11. 1913 Bēnē; LU mag. iur. 1938; darbojies

finanču min. juriskonsultācijā, vēlāk zvēr. adv. pal.; bijis jūrniecības un tirdzn.
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un rūpn. dep-ta nod. vad.; tagad vada savu būvju nojaukšanas uzņēmumu «Mednis

Wrecking,lnc." Adr.: 27527 W. 14 Mile Rd., Birmingham, MI 48010, USA.

MEIERS, Jānis — dz. 7. 4.1901 Bīriņos; LU mag. iur. 1938; stud. Ķelnes
U 1946—1947; Dr. Juris Ziemeļreinas un Vestfālenes kultūras ministra piešķī-

rumā; tagad pēc vajadzības lietpratējs Dienvidaustrālijas tiesās Latvijas un

Vācijas likumu jautājumos. Adr.: 30 Blyth St., Parkside, SA 5063, Australia.

MELLUPS, Ivars - dz. 21.10.1941 Rīgā; Pensilvenijas U Filadelfijā 1969

LL.B.; jurists civilās aviācijas pārvaldē. Adr.: 1825 Conn. Ave N. W., VVashington,

DC, USA.

MICHELSONS, Jūlijs — dz. i. 1.1895 Aizputē; LU mag. iur. 1940; vecākais

tiesamatu kand. D-pilī, vēlāk miertiesn. amata izpildītājs Abrenē un Varakļānos.
Adr.: 1212 N. Kedzie Ave, Chicago, IL 60651, USA.

MIESNIEKS, Jonāss — dz. 22.11.1896 Jaunpiebalgā; LU mag. iur. 1931;

pap. miertiesn. Rīgā, vēlāk miertiesn. Cēsīs. Publ.: 8 romāni, 4 stāstu grāmatas

un 2 dzejoļu krājumi. Adr.: 4148 Parkside Ave, Philadelphia,PA 19104,USA. —

LE, A VIII.

MIĶELSONS, Elmārs — dz. 1. 7.1904 Umurgā; LU mag. iur. 1930; izmekl.

tiesn. Rēzeknē; pēc tam D-pils apg-tiesas loc,vēlāk vicepr-dis; no 1944 Vācijā,

tagad Kanādā. Adr.: 114 Cluny Dr., Toronto 289, Ont., Canada. +

MIĶELSONS, Juris — dz. 29. 6.1902 Rīgā; LU mag. iur. 1940; pap. mier-

tiesnesis Rīgas Jūrmalā 1940; lielāko tiesu darbojies saimnieciskos uzņēmumos.

Adr.: 716 N. Grove Ave, Oak Park, IL 60302, USA.

MIKĢLSONS, Pēteris — dz. 2. 9.1886 Viesienā; 1917 b. Varšavas U Polijā;

L-jā zvēr. adv. Publ.: «Morālie principi kriminālprocesā", «Interese un morā-

lais pienākums tiesībās" un citi apcerējumi tiesību jautājumos LJR. Adr.: 79

Ulm/Do, Māhringerweg89, W. Germany.

MĪLENBACHS (MŪHLENBACHS), Aleksandrs - dz. 26. 1.1903 Jelgavā; LU

mag. iur. 1926; Heidelbergas U Vācijā 1947 Dr.iur. Adr.: 2200 - 32nd Place S.E.,

Washington, DC 20020, USA.

MUCENIEKS, Vilhelms — dz. 5.4.1901 Maskavā; stud. LU; Latgales apga-

baltiesas prokurora biedrs,advokāts D-pilī; no 1944 Zviedrijā. — LE. +

MUCENIEKS, Zigfrīds - sk. MARVILS, Zigfrīds.

MUZIKANTE (dz. KRULLA), Brigita -dz. 12.8.1940 Rīgā; Melburnas U

1965 LL.B.; adv. prakses gadu darbojusies firmā „R. E. Kahn, Clahr & Gārša,

Solicitors", 17 Queen St., Melbourne. Adr.: 1 Lower Alcatraz PL.Apt. 2, Mill

Valley, CA 94941, USA.

NAĶELS, Voldemārs — Dr. jur. (Tībingenas U?); dzīvo Vācijā. +

NEIMANIS, Ojārs — Sidnejas U 1965 LL.B.; adv. firmā «Noel Dennis &

Co", 188 George St., Sydney, Australia. +

NORVELIS, J. — dz. 1901; b.LU; miertiesnesis D-pilī; dzīvo ASV. +

OPSE, Dzintra — sk. JANAVA, Dzintra.

OSIS, Rūdolfs - dz. 21.11.1908; b. LU tiesību zin. nod. 1941. Adr.: 61 E.

WarwickAve, Bedford, England.
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OZOLIŅA, Ilga — sk. KUNDZIŅA, Ilga.

OZOLIŅA, Lilija (Konstantīna OZOLIŅA sieva) — dz. 31.5.1908 Rīgā; b.

LU tiesību zin. nod. (ļoti sekm.) 1940. Adr.: Kārrbogatan 14, S
-

723 41 Vāsterās,

Sweden.

OZOLIŅŠ, Aleksandrs — dz. 17. t. 1903 Liepājā; 1929 b. kriminālās pētnie-

niecības I Ziemeļrietumu U Evanstonā, ASV, un Skotlendjarda krimināltechn.

izmekl. I 1930. Darbojās L-jā tiesu ekspertizes lun par mācībspēku Rīgas

policijas skolā. Dzīvo ASV. — LE, A VIL +

OZOLIŅŠ, Arvīds — dz. 11. 7. 1907 Jurbarkā, Lietuvā; LU mag. iur. 1930;

miertiesn. Bauskā, vēlāk apg-tiesas loc. Jelgavā; 1944 izsūtīts darbos uz Vāciju;

no 1948 Kanādā; kopš 1969 pensionējies. Adr.: 188 Oxford St., Kitchener, Ont.,

Canada.

OZOLIŅŠ, Konstantīns — dz. 28. 6.1902 Rugājos; 1928 b. LU tiesību zin.

nod., 1932 mag. iur.; apg-tiesas loc. D-pilī un Rīgā, vēlāk D-pils apg-tiesas

pr-dis; Zviedrijā LJR red. un latv. grāmatu pārzinis Vesterosas bibliotēkā.

Publ.: Bezpavalstnieks „dc facto" Zviedrijas tiesu praksē v. c. apcerējumi LJR.

Adr.: sk. Lilija OZOLIŅA. -A VIII.

OZOLS, Nikolajs — dz. 13. 6. 1909 Rīgā; 1939 b. LU tiesību zin. nod.; vice-

prokurora v. i. Rīgas apg-tiesā. Adr.: 1315 East 52nd St., Indianapolis, IN 46205,

USA.

PADEGS, Juris — dz. 23.11. 1931 Rīgā; Jēlas (Yale) U 1954 8.A., 1957

LL.B.; Ņujorkas U 1967 LL.M.; uzņemts Ņujorkas valsts advokātūrā; kopš 1964

viceprez. tieslietās padomdošanas firmā par ieguldījumiem:
„
Scudder, Stevens &

Clark", 345 Park Ave, New York, NY 10022,USA. Adr.: 123 High St.,Hastings

onHudson, NY 10706, USA.

PAKALNIETIS, Valdis - dz. 22.11.1894 Bērzaunē; 1916 stud. lauks.; 1934

b.LU tiesību zin. nod., pēc tam Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks; no

1944 Vācijā; darbojās Eslingenas latv. pārvaldē; vēlāk izceļoja uz Austrāliju;
dzīvo Viktorijā. — LE +

PATVALDNIEKS, Eduards — dz. 26. 9. 1901 Liepājā; LU mag. iur. 1929;

PAŠVALDĪBAS BALSS redaktors. Publ.: raksti periodikā par tiesību (pašval-

dību) jautājumiem; sast. kopd.: Pilsētu pašvaldības darbinieku rokasgrāmata;

publicējis dzejoļu krājumus. Adr.: 157 N. - llth St., San Jose, CA,USA. — LE.

PAVASARS, Roderiks
— LU mag. iur.; dzīvo Anglijā. +

PAVITOLS, Vilhelms - dz. 18. 2.1903 Latvijā; LU mag. iur. 1936. Adr..

1045 Warner St., Chico, CA 95926, USA.

PEIČS, Leonhards —

mag. iur.; dzīvo Austrālijā. +

PELCE (dz. STEINBRIKA), Irēne — dz. 15. 8.1915 Smiltenē; LU mag. iur.

1942; zvēr. adv. pal. Adr.: 3569 N. Marvland Ave, Milwaukee, WI 53211, USA.

PELCIS, Jānis (Irēnes PELCES vīrs) — dz. 25.11.1912 Smiltenē; LU mag.

iur. 1938; zvēr. adv. pal. Smiltenē; dzīvo ASV. Adr.: sk. iepriekš.

PĒTERSONS, Pauls - dz. 15. 9.1910 Smiltenē; LU mag. iur. 1933. Adr.:

Blāsutvāgen 35, S - 122 30 Enskede, Sweden.
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PĒTERSONS, Teodors — dz. 31.12. 1906 Jaunburtniekos; LU mag. iur.

1932; zvēr. adv. un juriskonsults sabiedr. lietu min. un akciju sab-bā
„Rīgas

audums"; Darba kameras jurid. biroja vad. Adr.: 2679 Decatur Ave, Bronx, NY

10458, USA.

PETRĪTIS, E. — dz. 1904; b. LU tiesību zin. nod.; tiesu izpildītājs, vēlāk

pap. miertiesnesis D-pils apgabaltiesā; tagad dzīvo ASV. +

PILSATNIEKS, Juris - dz. 6.1.1917 Archangeļskā, Krievijā; 1940 b. LU

tiesību zin. nod.; 1944 mag. iur. par tematu kriminālpsīchologijā: Pūlis kā nozie-

guma avots; 1940—1944 stud. LU tauts.; tagad ASV. Adr.: 325 East Capitol St.

S. E., Washington, DC 20003, USA.

POMELNIECE (dz. BLANKFELDE), Berta -dz. 24. 5. 1915 Dobelē; 1940

b. LU, 1944 mag. iur.; no 1944 Vācijā, kur darbojās vācu iestādēs, vēlāk UNRRA

un IRO; kopš 1954 koncernā „AEG-Telefunken". Adr.: Thltringemveg 22, 79

Ulm/Donau, West Germanv.

PRAULIŅŠ, Jānis — dz. 8. 3.1897 Dikļos; LU mag. iur. 1935. Adr.: 35

AllambieAve, Edwardstown, SA 5039, Australia.

PRIEDE, Rūdolfs — dz. 19. 3.1901 Jaunpiebalgā; LU mag. iur. 1942. Adr.:

23/2 Henrvville St., St. Ķilda, Vic. 3182, Australia.

PUĶĪTIS, Oļģerts - dz. 11.4. 1938 Daugavpilī; Toronto U 1960 8.A., 1963

LL.B.; darbojas advokātūrā. Adr.: 885 Dundas St. ,West Toronto 140,Ont.,Canada.

PŪPOLS, Pēteris — dz. 9. 3. 1903 Trikātā; LU mag. iur. 1931; miertiesn.

D-pilī; tagad dzīvo ASV. Adr.: 4521 N. - 18th St.,Tacoma, WA 98406, USA.

PURGALE (dz. BANDERE), Rozālija (Kornēlija PURGAĻA sieva) — dz.

14. 5.1904 Alūksnē; LU mag. iur. 1929; tiesamatu kand. D-pils apg-tiesā; 1931

ieguva tiesības un darbojās vairākus gadus kā miertiesnese (pirmā sieviete

tiesnese Latvijā); ar 1944 trimdā, tagadASV.

PURGALIS, Kornēlijs — dz. 13. 5.1905 Rīgā; LU mag. iur. 1929; tiesamatu

kand. D-pils apg-tiesā, kur veica izmekl. tiesn. un miertiesn. pienākumus; vēlāk

miertiesnesis Rīgā; izceļoja uz ASV.

RAMANS, Pauls — LU mag. iur.; dzīvo ASV. +

RASMANIS, Jēkabs — dz. 4. 1.1908 Jelgavā; LU mag. iur. 1929; darbojās

radiofēnā; izstrādājis likumprojektus par radiofoniju, radiosatiksmi, autoru ho-

norāriem v. c; 1944 Vācijā, kur līdz 1950 bija LCK darbā; ASV darbojās «Grā-

matu drauga"apgādā. Publ.: raksti periodikā par radiosatiksmi un taml. Adr.:

160 - 88th St.,Apt. D2, Brooklvn, NY 11209, USA. — LE.

RAUDZIŅŠ, Džems — dz. 14.11.1910 Harblnā, Mandžūrijā; LU mag. iur.

1934; L-jā pašvaldību dep-ta revidents. Adr.: 36 BoulderAve, Redcliffe, WA

6104. Australia.

REICHS, Aivars —
Grinella kol.Aiovā 1964 B.A. (valsts zin.); Ilinojas U

1967 LL.B. +

REINERTS, Aivars
— Čikāgas U 1963 LL.B. +

REINHOLCA, Zelma — sk. BĒRZIŅA, Zelma.
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RICHTERS, Zigurds — Rietumaustrālijas U 1962 LL.B. +

RIEKSTIŅŠ, Rodions — dz. 26. 6. 1888 Ļaudonā; LU mag. iur. 1930; kopš

1932 tiesamatu kand. un izmekl. tiesnesis D-pilT, 1942 Rīgā; tagad dzīvo ASV.

RĪTERIS, Andris — dz. 10.10.1935 Rīgā; Viskonsinas U 1957 B. S. Mech.;

Marķēta U 1962 LL.B.; adv. un līdzīpašnieks juristu firmā „Michael, Bert &

Friedrich", 626 E. Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53202, USA.

RĪTIŅA, Elīna - sk. GULBE, Elīna.

ROBEŽNIEKS, Ādolfs — dz. 2. 9.1902; LU mag. iur. 1932; tagad pensio-

nējies. Adr.: 11 Herbert Ave, Port Washington, NY 11050, USA.

ROZĪTE, Alma — sk. GULBE, Alma.

ROZĪTIS, Oļģerts — dz. 2. 7.1912 Pēterpilī; LU mag. iur. (diplomdarbs:

Vidzemes 1804. un 1819. g. zemnieku likumu salīdzinājums); turpina studijas

Melburnas U; ar 1935 darbojās L-jas ārlietu min.; 1938—1952 L-jas sūtniecības

sekr. Londonā; sekmēja LONDONAS AVĪZES un latv. b-bas nodibināšanu; kopš

1952 L-jas konsulāta vad. Austrālijā. Publ.: apcerējumi periodikā un daiļprēza;
Pavedieni (1966). Adr.: 2 Stevenson St.,Flat l,Ke\v 3101 .Australia. — LE,A VIII.

RUBULIS, Aleksis — dz. 11.10.1922 Rundēnos; BU mag. iur. 1949; ASV

stud. Lojolas (Lovola) U Čikāgā (literātūruun keramiku); ārk. prof. Niagaras U.

Publ.: Ar nāvi uz tu (1954); Latgaļu dziesminieki (1954); Katram savs (1956);

Via tua (1956); Latvian Literature (1964); Baltie Literature (1970). Adr.: 408 S.

25th St., C-3 South Bend, IN 46615, USA. -LE, A VII, VIII. +

RŪDZIS, Andrejs — dz. 27. 2.1905 Lutriņos; b. LU 1942; Brīvās Ukrainas

U Minchenē Dr. iur. 1949. Adr.: 837 Stamvood St., Philadelphia, PA 19111, USA.

RUMPĒTERS, Augusts —dz. 13. 3. 1899 Turaidā; LU mag. iur. (ļoti sekm.)

1926; miertiesn., vēlāk apg-tiesas loc. D-pilī un zemesgrāmatu atjaunošanas

komisijas loc; pēc tam Tiesu palātas loc. un senātors; Vācijā tiesl. padomnieks

pie IRO (Detmoldas apg.); ASV jurid. konsultants Komitējā Latvijas brīvībai,
vēlāk L-jas cv. lut. baznīcas virsvaldē. Publ.: raksti periodikā par tiesiskiem un

vēstures jautājumiem. — LE.

RŪSĒ, Velta -sk. BRIEDĒ, Velta.

RŪSIŅŠ, Alfrēds — dz. 12.3.1912 Liepājā; 1923 ar vecākiem izceļoja uz

Brazīliju; Riodežaneiro U 1938 Dr.phiL; Brazīlijas U 1946 tiesību zin. bakalaurs;

papildinājies augstākos bibliotēkāru un mūzeju technikas kursos, pēc tam mūzeju

darbinieks, vēlāk vicedir.; 1947 oficiālā uzdevumā apmeklējis 22 Eiropas un

Vidējo austrumu zemes; no 1950 Brazīlijas pieminekļu aizsardzības dep-tā;

piecu zin. I loc.; kopš 1948 L-jas sūtniecības un Igaunijas konsulāta Riodeža-

neiro juriskonsults. — LE, A VIL +

RŪSIS, Armīns — dz. 1. 7. 1907 Bulduros; LU mag. iur. 1929; UNRRA U

Minchenē 1947 Dr. iur. habil.; b. Džordža Vašingtona U 1955; Lasalla U 1955

LL.B.; L-jā 1931—1940 Tautas U un Rīgas komercinstitūta lektors; zvēr. adv.;

Vācijā UNRRA U 1946-1947 docents; 1947-1948 IRO un 1949-1951 LWF

dienestā; kopš 1952 strādā ASV Kongresa bibliotēkā ārzemju tiesību nod.; L-jas
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cv. lut.baznīcas virsvaldes viceprez. Publ.: raksti periodikā par tiesību jautāju-
miem - sk.bibliogrāfiju UNTVERSITAS 18 (1966). Adr.: 4202 - 54th St., Bla-

densburg, MD 20710, USA. — LE, A VIL +

RŪSIS, Armīhs, jun. — b. tiesību zin. studijas kādā ASV U; dzīvo ASV. +

RŪSIS, Roberts — Džordža Vašingtona U 1961 LL.B.; juriskonsulta pal.

firmā «Continental Casualtv Co" Čikāgā, ASV. +

RUSKIS, Jānis -dz. 14. 6.1912; LU mag. iur. 1935; tiesamatu kand., vēlāk

izmeklēšanas tiesnesis.

SANDERS, Tālivaldis — LU mag. iur.; Tībingenas U Vācijā 1949 Dr. iur.;

L-jā zvēr. adv.; dzīvo Vācijā. +

SĀPE, Juris — Kolorado U 1966 B.A. (valsts zinātnēs), 1969 Dr. iur.;

darbojas kā valsts juriskonsults Vašingtonā, ASV. +

SARMA, Ādolfs — dz. 29. 9.1899 Kalncempjos; LU mag. iur. 1936; zemes-

grāmatu nod. pr-ka pal. D-pilī, pēc tam miertiesn., vēlāk apg-tiesas loc. turpat;

kopš 1944 trimdā; dzīvo Austrālijā. Publ.: raksti TMV.

SAUJA-SAULE, Richards — dz. 13. 12. 1909 Jaungulbenē; LU mag. iur.

1938, pēc tam obligātā karaklausībā, karaskolā un cīņās par L-ju. „Cīņu neesmu

vēl pilnīgi uzdevis un turu zobenu pa tvērienam". Adr.: 2016 Wascana Ave, Lake-

wood, OH 44107, USA.

SEKSTE, Pēteris —dz. 24. 3. 1893 Bērzaunē; LU mag. iur.1938; apg-tiesas

loc. Rīgā. Adr.: 6008 Corliss Ave N., Seattle, WA 98103, USA.

SENAKOLA (ZĀME), Olga - dz. 11. 8. 1916 Tartū, Igaunijā; LU mag. iur.

1943. Adr.: 917 Locust St, Des Moines, IA 50307, USA.

SILAVS, Kristaps — dz. 18. 1. 1905; LU mag. iur. 1931; jurists Jelgavas

apg-tiesā; kopš 1944 trimdā. Adr.: 707 Fairview Ave N. E., Grand Rapids, MI

49503, USA.

ŠILIŅŠ, Mintauts — dz. 14. 1. 1905 Tukumā; LU mag. iur. 1935. Adr.: 2411

North Washington St., Tacoma, WA 98406, USA.

ŠILIŅŠ, Nikolajs — LU mag. iur.; dzīvo ASV. +

SILVIRS, Kārlis - sk. LAPIŅŠ-SILVIRS, Kārlis.

SINAISKA, Natālija — LU mag. iur. 1938, pēc tam asistente LU; no 1944

trimdā; Briseles U 1958 licenciāte slavu vēsturē un filoloģijā; Luksemburgas U

1960—1961 diplomi salīdzin. tiesībās (Facultē Internationale pour l'enseigne-

ment dv droit comparč); darbojas Eiropas ekonomiskā apv-bā Briselē — muitas

un nodokļu likumu noz. Adr.: Avenue T6lemaque,8, B-1190 -Bruxelles, Belgium.

SKADIŅŠ, Leo — dz. 5. 2. 1912 Viļņā, Lietuvā; b. LU 1942; pēc tam ties-

amatu kand. un viceprokurora v. i. D-pilī. Adr.: 329 Park Ave.Apt. 202,Newark,

NJ, USA.

SKRASTIŅŠ, Pēteris —bijis izmekl. tiesnesis Valmierā; dzīvo Austrālijā. +

SKULTĀNS, Vilis — dz. 17. 2. 1914 Rīgā; LU mag. iur. 1939; darbojās

L-jas telegrāfa aģentūrā; tagad Vācijā, turpina žurnālistiku. — LE.

SMIĻĢE, Ruta - Ilinojas U 1961 B.S. (tauts.), 1963 8.L.; dzīvo ASV. +
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SPĪLA, Anna — sk. FRANCE, Anna.

SPILVA, Andris — Melburnas U 1969 LL.B.; uzņemts advokātūrā; darbo-

jas adv. firmā „D. L.Allen & Associates", 814 Pascoe Vale Rd., Glenrov. Adr.:

7 Anselm Grove, Glenrov, Vic. 3046, Australia. +

SPROSTA, Silvija — LU mag. iur.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

STABIŅŠ, Andrejs — dz. 20. 1.1938 Rīgā; Toronto U 1962 B. Ap. Sc. (rūpn.

inženierzin.), 1967 LL.B.; darbojas adv. firmā „Hamilton, Marks & Duchart",

Ste 901, 110YongeSt., Toronto 210, Ont., Canada. Adr.: R. R. 1., Norval, Ont.,

Canada.

STAGERS, Jānis — dz. 27. 3.1904 Neretā; LU mag. oec. 1930, mag. iur.

1933; Rietummičigenas U (ASV) 1963 M.A.; bijis zvēr. adv. Rīgā; ASV biblio-

tekārs un ārk. prof. (krievu vai. un Austrumeiropas vēsturē) Valparaiso U

Indiānā. Adr.: 155 Mclntvre Court, Valparaiso, IN 46383, USA. - A VIL

STĀKS, Edgars — dz. 16. 10.1904 Rīgā; LU mag. iur. 1929; tagad Zvied-

rijā. Adr.: Sandfjārdsgat. 29, 8 tr., S - 12169 Johanneshov, Sweden.

STEINBRIKA, Irēne -sk. PELCE, Irēne.

STEPĀNS, Jānis — dz. 6. 7. 1907 Vitrupē; LU mag. iur. 1937; tagad Zvied-

rijā. Adr.: Hārradsgatan 27 111, S - 43142 MOlndal, Sweden.

STĒRSTE, Pēteris —
dz. 8. 9.1893 Zaļeniekos; LU mag. iur. 1925; pieda-

lījies brīvības cīņās, apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Kopš 1925 Jelgavas

apg-tiesas, vēlāk Tiesu palātas un senāta loc; no 1944 Vācijā, kur darbojās

LCP (vienu gadu kā pr-dis); vēlāk ASV. Adr.: 56 Marion St., Chicopee, MA

01013, USA. - LE.

STĪPNIEKS, Andrejs - dz. 17. 5.1940 Rīgā; Adelaides U 1962 LL.B.; adv.

federālā tiesl. min. Adr.: 5 Kapooka Place.Cooma North,NSW 2629, Australia.

STOKĀNS, Egils — dz. 2.4.1946 Lībekā, Vācijā; Melburnas U 1968 LL.B.;

adv. firmā „I.Dižgalvis & Co, Barristers & Solicitors", 390 Lonsdale Street,

Melbourne 3000, Australia.

STRAUTS, Oļģerts — dz. 22. 2. 1916 Krievijā; LU mag. iur. 1939; darbojas

pašvaldības dienestā. Adr.: Box 1560 GPO Adelaide, SA 5001, Australia.

STRAZDIŅŠ, Bruno — LU mag. iur.; dzīvo Austrālijā. +

STRĒLERTS, Teodors
—

dz. 10. 4. 1902 Dobelē; LU mag. iur. 1931; darbo-

jas Anglijas policijas un tiesu iestādēs kā tulks angļu, latviešu, vācu unkrievu

valodā; ir biedrs Angļu, vācu, krievu un latviešu valodnieku I. Publ.: Pagast-
tiesu likumi (1930), Tieslietu padomnieks (1932), Tiesību padomnieks latvie-

šiem Anglijā (1960); raksti LONDONAS AVĪZĒ. Adr.: NieuportHouse,Almelev,

Herefordshire, England. — A VIII.

SŪNA, Edgars — dz. 22. 9.1900 Bukaišos; b. LU 1933; adv. un tautas lab-

klājības min. pilnvarnieks Rīgas centrālā kopējā slimokasē 1934—1940; Vācijā

no 1944, ASV kopš 1950; literatūrkritiķis. Publ.: Fricis Bārda (1925), Literāra

saruna ar kritiķiem, teorētiķiem unrakstniekiem (1948); Negatīvais stils (1968).
-LE, A VIII. +
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SVENNE, Ādolfs — dz. 25. 3. 1903 Stāmerienā; LU mag. iur. 1936; mier-

tiesn. Valmierā; Kanādā LNAK pr-dis 1952—1958, Toronto latv. kreditsab-bas

dibinātājs un pr-dis un Latv. kreditsab-bu apv-bas valdes pr-dis. Adr.: 19

Biscavne Blvd., Scarborough 731, Ont., Canada. — LE.

SALKA, Valdemārs — LU mag. iur.; dzīvo Austrālijā. +

ŠĒNFELDS, Eduards - dz. 12.1.1910 Jelgavas apr.; LU mag. iur. 1943;

tagad Anglijā.

ŠILDE, Ādolfs
-

dz. 21. 5. 1907 Rīgā; LU mag. iur. 1937; Vācijā IRO tiesl.

padomnieks 1948—1951; 4 gadus LCP pr-dis; L-jas sarkanā krusta galv. valdes

loc., Pretalkohola sav-bas ģenerālsekr.; līdz 1963 darbojās bēgļu augstā komi-

sāra juriskonsultācijā Štutgartē. LCK pr-dis kopš 1970; žurn. UNIVERSITAS

red. Publ.: Pa deportētopēdām (1956); The Profits of Slavēry (1958); Važu rāvēji

(1960); Bez tiesībām un brīvības (1965); Die Sovvjetisierung Lettlands (1969).

Adr.: 44 MUnster-Coerde, Kbnigsberger Str. 137, West Germany. — LE, A VIL

ŠMITCHENS, Eduards — miertiesnesis Jēkabpilī; tagad dzīvo Kanādā. +

ŠŅORNIEKS, Arvīds — cand. iur.; dzīvo ASV. +

ŠTEINS, Voldemārs —dz. 31. 5. 1896 Secē; LU mag. iur. 1939; pensijā ASV.

ŠTOLCS, Aleksandrs — dz. 28. 2. 1911 Nīkrācē; LU mag. iur. 1934. Adr.:

4 Ward St., Torrensville, SA 5031, Australia.

ŠTURMS, Igors — Ratgersa U Ņudžersijā 1970 J. D.; dzīvo ASV. +

ŠULCS, Lotārs —
dz. 30. 11.1904 Vidrižos; LU mag. iur. 1928, mag. phil.

1931; stud. Prāgas un Parīzes U; kopš 1933 LU privātdocents, no 1939 docents;

Vācijā ar 1945 prof. Getingenas Uun Baltijas U; 1948 Getingenas U Dr. iur. un

Dr. phil. Publ.: Tiesības kā ētikas minimums (1936); levads Krievijas tiesību

vēsturē (vācu valodā) un raksti periodikā par tiesību teēriju. — LE, A VIL

ŠŪLMEISTERS, Jānis — Bruklinas tiesību zin. I (Brooklvn Law School)

1968 LL.B.; dzīvo Ņujorkā, ASV. +

ŠŪMANIS, Kristaps — dz. 23. 5. 1902 Šķibē; b. LU 1934; darbojās advokā-

tūrā līdz 1941; vēlāk viceprokurors Rīgā, 1944 prokurors D-pils apg-tiesā; ar

1944 trimdā; strādā kā autoru tiesību pārbaudītājs Kongresa bibliotēkā (Library

of Congress, Copyright Office, Examining Division, Washington, DC). Adr.:

1010 S. 21stSt., Arlington, VA 22202, USA.

ŠVEICS, Vilnis — Kolumbijas U Ņujorkā 1957 B. S. (tiesl.), 1969 Dr. iur.;

dzīvo Zviedrijā. +

TĀLNORA, Lauma — sk. JĒRUMA, Lauma.

TĪCMANE, Lidija — sk. AUZĀNE, Lidija.

TREIJS, Kārlis — dz. 31. 3. 1902 Lēdurgā; LU mag. iur. 1932. Adr : 434

Annerleyßd., Annerley, Brisbane, Qld. 4103, Australia.

TROFIMOVS, Juris — dz. 3. 6. 1947 Vācijā; Melburnas U 1969 LL.B.;

jurists firmās „Norris, Coates & Hearle" un
„

Maurice Blackburn & Co". Adr.:

29 Canterbury St., Flemington, Vic. 3031, Australia.

TURAIDA, Zelma —
dz. 28. 4. 1901 Liepājā; LU mag. iur. 1935; zvēr. adv.

pal. Liepājā. Adr.: 2221 - 3rd Ave, Sacramento, CA 95818, USA.
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TURKS, Rūdolfs — dz. 9. 6.1901 Kursīšos; LU mag. iur.; zvēr. advokāts

Jelgavā; tagad dzīvo ASV (?). +

TUTULIS, Pēteris -Ratgersa U 1965 8.L.; dzīvo ASV (?). +

ŪDRIS, Aleksandrs — dz. 18. I. 1902 Latvijā; LU mag. iur. 1933; vecākais

tiesamatu kand. Rīgā un bāriņtiesas loc.; Rīgas privātās ķīluzīmju sab-bas dir.

rīkotājs; ASV Kongresa bibliotēkas ierēdnis Vašingtonā. Adr.: 6808 -
6th St.

N. W., Washington, DC 20012, USA.

ŪDRIS, Juris — Ratgersa U 1956 8.A.; Harvarda U 1959 LL.B.; dzīvo

ASV (?). +

ULMANIS, Ludvigs — dz. 20. 9. 1902 Sīpelē; LU mag. iur. 1933; L-jas
kreditbankas darbā. Adr.: 3446 Ontario Ave,Apt. I,Montreal 109, P.Q., Canada.

ULPE, Bruno —b. LU tiesību zin. nod.; darbojies D-pils apg-tiesā, veicot

izmekl. tiesneša un miertiesnešapienākumus; dzīvo ASV. +

UNGURS, Arvīds - dz. 20. 8. 1914 Rīgā; LU mag. iur. 1939. Adr.: 14425

Allenßd., Bellevue, WA 98006, USA.

UPESLĀCIS, Viktors - dz. 29. 9. 1908 Rīgā; LU mag. iur. 1941. Adr.: 158

Willowdale Ave, Willowdale, Ont., Canada. — LE.

URTANS, Antons — dz. 1915 Pēterpilī; kopš 1931 stud. tiesības LU; Vācijā

UNRRA U Minchenē lic.iuris; nozares vadītājs Jaunzēlandes statistiskā pārvaldē.

Adr.: 90 Elizabeth St., Mt. Victoria, Wellington 1, New Zealand.

VAGALS, Alfons — dz. 22. 6. 1902 Liepā; LU mag. iur. 1929. Adr.: Opp-

hemsgatan 2, S
-

582 37 Linkdping, Sweden

VAGELE, Alīse — dz. 18. 2. 1897; Hamburgas U 1950 Dr. iur. (dis.: Neuz-

brukšanas līgumi); Ņujorkas U 1966 M.A.(darbs: Vācu okupācija Baltijas valstīs);

darbojās Ņujorkas pilsētas sociālās apgādes dep-tā; tagad pensionējusies. Adr.:

468 Riverside Drive, New York, NY 10027, USA.

VĀLBERGS, Jūlijs — dz. 19. 4.1899 Rencēnos; LU mag. iur. (ļoti sekm.)

1930; LU asistents, ar 1937 vec. asistents, kopš 1939 privātdocents; stud. Ķelnes

U Vācijā, Žeņevas starpt. tiesību I Šveicē unHarvarda U ASV; habilitējies LU

1939, ar 1941 docents; no 1944 Vācijā, darbojies kā sabiedrotoarmiju tulks: ar

1950 ārk. prof. Teilora U Indiānā modernajās valodās un vēsturē. Publ.: raksti

par tiesību jautājumiem TMV. Adr.: Tavlor Universitv, Upland, Box 308, IN

46989, USA.
- LU 20 g., LE, A VIII.

VALTERS, Nikolajs — dz. 27. 2. 1900 Rīgā; LU mag. iur. 1923; vēlāk zvēr.

adv., arī Rīgas pilsētas juriskonsults; stud. Vīnes U 1927—1930; lektors Vīnes

U. Publ.: raksti par tiesību jautājumiem TMV, JURISTĀ, TIESĪBNIEKĀ, LJR,

JURIDISCHE BLATTER, OSTERREICHISCHE JURISTENZEITUNG, MENSCHEN-

RECHT, BALTISCHES RECHT, REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL,
VESTNIK INSTITŪTA v. c. Adr.: A 1080 Wien, Lerchenfelderstr. 6, Austria. —

LE, A VIL

VANAGS, Kārlis — dz. 10. 5.1907 Rīgā; LU mag. iur. 1942; zvēr. adv. pal.,

sabiedr. lietu min. tūrisma nod. vad.; no 1944 Vācijā, no 1949 ASV; TIESĪBNIEKĀ

red. un izdevējs 1947—1949, laikr. LAIKA līdzstrādnieks; tagad dzīvo Indiāņa-
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polisā, ASV. Publ.: Ceļvedis pa dzimto zemi (1937); Mēs bez Latvijas nenorim-

sim (1947,1948); Pilsoņa personiskās un ģimenes tiesības (1948); Latvijas valsts

satversme — komentāri (1948); Das Familienrecht Lettlands (1948); Boļševiku
jūgā (1951); Kara klausība ASV (1952); Kas katram jāzina par Social securitv ap-

drošinājumu (1952); Federālais ienākumu nodoklis ASV(1953). - LE, A VII,VIII.

VARENĀ, Herta — LU mag. iur. 1934; notāre Bauskā, lektore Bauskas

tautas augstskolā; ASV bibliotekāre Bostonas kol. jurid. fak. Braitonā, Masa-

čūsetsā. Adr.: 36 Hampstead Rd., Jamaica Plain, MA 02130, USA.

VĀVERĀNS, Ādolfs
— dz. 11. 5.1907 Krustpilī; LU mag. iur. 1942. Adr.:

952 oakSt., San Francisco, CA 94117, USA.

VEIDNERS, Georgs — dz. 18. 7.1905 Liepājā; LU mag. iur. 1932; apgabal-

tiesas loc. Rīgā. Adr.: 1396 Botanv Rd.,Banksmeadow, NSW 2019, Australia.

VEISA, Eva -sk. BRENNERE, Eva.

VELBERGS, Gatis
— dz. 3. 5.1945 Vācijā; Ilinojas technol. I Čikāgā 1967

B. S.: Džona Maršala tiesību I Čikāgā 1970 J.D.; jurists firmā „Jacobson & Sor-

kin", 30 N.La Šalle St. .Chicago, IL. Adr.: 305 Geneva Ave, Belhvood,IL60104,U5A.

VĒLIŅŠ, Jānis — dz. 1907 Vecpiebalgā; LU mag. iur. 1939. Publ.: raksti

AL — atmiņas par LU v. c; dzīvo Austrālijā.

VELMĒ, Kārlis — dz. 21.1.1891 Dikļos; LU mag. iur. 1934; apg-tiesas

loc. Rīgā; tagad pensionējies, dzīvo ASV.

VESMANIS, Voldemārs - dz. 8. 10.1906 Rīgā; LU mag. iur. 1939; zvēr.

adv. pal. D-pilī. Adr.: 8 Jersevßd., Wentworthville, NSW 2145, Australia.

VĪCEPS, Kārlis — dz. 9. 8. 1906 Trikātā; b. LU 1942. Adr.: 8412 Oswego

Rd., Baldwinsville, NY 13027, USA.

VIKMANIS, Andrejs -dz. 12. 11. 1906 Rīgā; LU mag. iur. 1933; notāra

darbā L-jas kreditbankā; 1941—1945 pulka komandiera adjutants Latv. leģionā;

Vācijā darbojies Latv. nacionālā komitejā Lībekā, vēlāk latv. bēgļu nometnes

komandants turpat; no 1948 Zviedrijā; tagad fabrikas biroja darbinieks.

VILKS, Herberts — dz. 7. 10. 1908 Rīgā; LU mag. iur. 1932; miertiesnesis

Viesītē un Rīgas Jūrmalā; no 1944 trimdā. Adr.: St. Martin Terressus 87 (Hte.

Vienne), France.

VIĻUMA (dz. VĪTOLA), Helēna — dz. 21.8. 1893 Palsmanē; LU mag. iur.

1930. Adr.: 73 Stanlev St., Scarborough, WA 6019, Australia.

VIĻUMS, Rolands —dz. 2. 8.1906 Rīgā; LU mag. iur. 1930; apg-tiesas loc.

Rīgā; M.A.L.S. Mičigenas U; bibliotekārs (Assistant Professor m Librarv

Administration) Ohaio valsts U bibliotēkā Kolumbusā. Publ.:
„

Nationalitat und

fremde Besatzung", BALTISCHES RECHT 8 (1968). Adr.: 3093 Mountview Rd.,

Columbus, OH 43221, USA.

VINKELS, Valdis — Konektikutas U 1968 tiesību bakalaurs. +

VINOVSKIS, Arveds — LU mag. iur.; dzīvo ASV. +

VITANDS, Aleksandrs — L-jā miertiesnesis; dzīvo ASV. +

VĪTIŅA, Olga — dz. 22. 5. 1899 Vēzenbergā, Igaunijā; LU mag. iur. 1930;

skolotāja vidusskolā (māca ievadu sabiedriskās zinātnēs). Adr.: 611 William St.,

Kalamazoo, MI 49007, USA.
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VĪTIŅŠ, Verners — dz. 13.1.1903 Mēdzē; LU mag. iur. 1929; Mičigenas

U Annarborā 1955 A.M.L.S.; L-jā darbojās tiesu resorā: virsprokurors Rīgā,

kopš 1929 apg-tiesas loc. Liepājā, vēlāk tiesu dep-ta dir.; no 1944 Vācijā; dir.

latv. bēgļu ģimn.; no 1949 ASV; plaši referējis par latv. tautas likteņiem un

komūnismu; ārk. prof. un Minesētas U Senpēla kol. bibliotēku pārzinis. Publ.:

Jūras tiesības (1939); Vispārējs tiesību pārskats (1939); kopd. Latvija — statis-

tisks pārskats (1947). Adr.: 2349 Summēr St., St. Paul, MN 55113, USA. — LE,
A VIII.

VĪTOLA, Helēna - sk. VIĻUMA, Helēna.

VĪTOLS, Hugo — dz. 2.12.1900 Rīgā; Parīzes U tiesību zin. bakalaurs,

tiesību zin. maģistrs un Dr. iur. (valsts tiesībās) 1935; LU privātdocents 1942—

1944; žurn. NĀKOTNES red.; no 1944 Vācijā, kur red. žurn. DAUGAVAS VA-

NAGI; no 1949 ASV; 1951—1952 laikr. LATVIJA AMERIKĀ red. Publ.: La mer

Baltique et les Etats Baltes (1935); kopd. Lettonie vingt annēes d'indē'pendance

(1938); īpašumtiesiskais stāvoklis Latvijā PSRS okupācijas laikā un, šai okupā-

cijai izbeidzoties, valsts un starptautisko tiesību gaismā (1942); Staļina impērija

patiesības gaismā (1944); kopd. Annexation of the Baltie States (1946); L'anne-

xion dc la Lettonie par l'Union Soviētique et le droit (1946); Sigismunds Vidbergs

75 (1965); Atmodinātās atbalsis (1969) — Latv. kultūras fonda godalgots,undaudz

rakstu periodikā. — LE, A VIII.

VIZULIS, Izidors — b. Freiburgas U 1950 (dis.: Das internationale FlUcht-

lingsrecht). — A VIII. +

VOITS, Ēriks (Valtera VOITA dēls) - Harvarda U 1957 LL.B.; vēlāk adv.;

internacionālais padomnieks ķīmijas un farmācijas firmā
„Richardson-Merrel,

Inc."; dzīvo Konektikutā, ASV. +

VOITS, Valters — dz. 19. 4.1900 Pēterpill; LU mag. iur. 1929; zvēr. adv.;

kopš 1944 Vācijā, advokāts un notārs savā birojā „WalterWoit, Rechtsamvalt

und Notar". Publ.: raksti periodikā. Adr.: 62 Wiesbaden,Elsāsser Platz 1, West

Germanv.

ZAKOVIČS, Zigis — Villametas U Portlendā, Oregonā 1968 Dr. jur.; dzīvo

ASV (?). +

ZAKSS, Aleksandrs — dz. 29. 8.1906 Rīgā; LU mag. iur. 1939. Adr.: 2222

Harriet Ave.Apt. 201, Minneapolis, MN 55405, USA.

ZALMANIS, Žanis — dz. 24. 9. 1904 Latvijā; LU mag. iur. 1940; pēc tam

vec. tiesamatu kand. Rīgas apg-tiesā; L-jas armijas virsnieks, b.L-jas augstā-

kās karaskolas speciālo nod. un diplomēts par kara juristu; tagad pensionējies.
Adr.: 1536 East 46th, Indianapolis, IN 46205, USA.

ZĀME, Olga -sk. SENAKOLA, Olga.

ZANDERS, Viktors
- dz. 28.9. 1920 Rīgā; LU mag. iur. 1943. Adr.: 129

StagerSt., Nutley, NJ 07110, USA.

ZELMENIS, Aleksandrs - dz. 18. 8.1904 Kurmālē; LU mag. iur. 1943;

Bonnas U 1950 Dr. iur.; LCK jurid. daļas vad. un LJA vicepr-dis. Adr.: 53

Bonn-Bad Godesberg, Annaberger Str. 400, West Germany.
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ZICHMANIS, Manfrēds - dz. 23.4.1911 Rīgā; LU mag. iur. 1943; notāra
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