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g atvijas saimniecības stāvokļa un eko-

nomiskās struktūras aina pēc 20 ne-

darba un nesatricināmas ti-

cības pilniem gadiem aptver mūsu dažādo

ražotāju nozaru — lauksaimniecības, rūpnie-

cības, tirdzniecības, transporta un kuģ-

niecības, finansu, kredita un naudas saim-

niecības — pašreizējā stāvokļa aprakstu;

tā aptver ražošanas un patēriņa jautājumus

kā pilsētās, tā uz laukiem; tā aptver iekšze-

mes saimniecību un starptautiskās saimnie-

ciskās attiecības; tā aptver kā sabiedriskās

un publiskā rakstura labierīcības, tā arī

pilsoņu, atsevišķu ģimeņu un pašvaldības sa-

biedrību labklājību, tā aptver divu gadu des-

mitu centienus un sasniegumus praktiskās

dzīves cīņas laukā.

Šai saimniecības stāvokļa aprakstā nevarē-

sim iztikt bez salīdzinājumiem un bez pie-

skaršanās pašas notikumu norises aprakstam.

Saimniecības dzīvē salīdzinājumiem ar ie-
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priekšējo laika periodu vai kaut kādi izvēlē-

tu sākuma periodu aizvien ir liela nozīme,

varbūt pat lielāka kā jebkurā citā dzīves no-

zares aprakstā.

Saimniecības dzīves cīņā un panākumos

liela loma apstākļiem, kādos darbs veicams

un kādos pati cīņa norisinās. Ar šiem apstāk-

ļiem, ko plaši apzīmē ar konjunktūras nosau-

kumu, tiek saprasti gan politiskie, ekonomis-

kie un citādi faktori, kuru iedarbības un sa-

darbības rezultātā izveidojas reālā ekonomis-

kās dzīves līkne. Un apstākli, kādos Latvijai

nācies strādāt šais 20 gados gar savas zemes

materiālās kultūras veidošanas darbu, ir bi-

juši visai dažādi: brīžam tie ir vairāk trau-

cējuši nekā sekmējuši mierīgas dzīves jaun-

uzbūves darbu. Patstāvīgas valsts dzīves pa-

šā sākumā ārējie politiskie apstākļi ievēro-

jami traucēja mūsu Pasaules karā izpostītās

zemes sakārtošanu un normālas dzīves uzsāk-

šanu. Apmēram vēl divus gadus pēc atjauno-

tās valsts pasludināšanas Latvijas zeme lielā

mērā bija karalauks. Rietumeiropā jau sen bi-

ja izbeigusies lielā asinsizliešana un sācies dzī-



5

ves atjaunošanas darbs, bet Latvijas tauta vēl

bija spiesta cīnīties par savas tēvzemes robe-

žu nospraušanu, bija spiesta likt uz tēvzemes

upuru altāra ne tikai pāri palikušos ietaupīju-

mus, bet arī savus tekošos dzīves ienākumus.

1919. gadā pašās beigās tika likvidēts karš

ar Bermonta karaspēka nodaļām Kurzemē,

bet 1920. gada pirmajā pusē Latgale vēl bija

karalauks. Šie ārējie politiskie apstākļi ir

viena no tām apstākļu grupām, par ko jau

bija runa, kas ietekmē saimnieciskā darba

gaitu.

Bet ārējie politiskie apstākļi nav vienīgie,

kas ietekmē saimnieciskā darba gaitu. Val-

stis, kas saistītas ar citām tautām un zemēm,

gan politiski, gan ar praktiskā darba saitēm,

aizvien kļūst atkarīgākas no starptautiskās

saimniecības konjunktūras. Latvijas saimnie-

ciskie sakari ar ārvalstīm un citām tautām

ir veidojušies aizvien ciešāki un sarežģītāki.

Mūsu preču izvedumi uz ārvalstīm, citu tautu

ražojumu ievedumi Latvijā, ārzemju kapitā-

lu piedalīšanās mūsu tirdzniecības un rūpnie-

cības uzņēmumos, Latvijas kuģniecības līdz-
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dalība starptautiskos jūras tirdzniecības pār-

vadājumos — tie būtu daži raksturīgākie vei-

di, kas izteic mūsu līdzdalību starptautiskā

saimniecībā. Šai līdzdalībai ir nācies raisīties

un risināties visdažādākos starptautiskās kon-

junktūras apstākļos, kas laupījuši mūsu dzī-

vei tās vienmērīgo plūdumu un svieduši to

nevienmērīgos augšupejošos un atkal atpakaļ-

slīdošos viļņos. Konjunktūras svārstībām da-

žādos laikos ar vairāk vai mazāk efektī-

viem panākumiem ir centusies pretimturēties

valsts ekonomiskā politika. Pirmajos pastā-

vēšanas gados, kad pēc krievu, lielinieku un

Bermonta karaspēka rekvizīcijām mūsu zem-

kopju klētis bija galīgi iztukšotas, pārtikai

lemto mājlopu pulki iznīkuši un kad nācio-

nālās armijas apgādāšana tai pašā laikā bi-

ja dzīves akūtākais uzdevums, — valdībai nā-

cās izdot rīkojumus par pārtikas produktu

izvešanas aizliegumu. Šis viens no pirmajiem

ievērojamākiem ārējās tirdzniecības politikas

paņēmieniem, šie pirmie eksporta rēgulēšanas

administratīvie rīkojumi raksturo mūsu ze-

mes kādreizējo stāvokli, raksturo Latvijas
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saimniecības nabadzību un noplicinātību at-

jaunotās valsts dzīves pirmajās dienās. Piemi-

nēsim vēl citu laikmetu mūsu saimniecības

veidošanās gaitā, kas to jo dziļi ietekmējis un

uzlicis šai saimniecībai zīmogu uz ilgāku lai-

ku. Mūsu naudas stabilizēšanas centienu laik-

metā fiskālais muitas tarifs atstāja bez aiz-

sardzības mūsu dabiskās rūpniecības nozares

un pat novārtā mūsu lauksaimniecības ražo-

šanas nozares. Tālāk nāk lielās pasaules saim-

niecības krizes laikmets, kas pirmo triecienu

deva tām mūsu saimniecības dzīves nozarēm,

kuru struktūrā vai darbībā bija iezadzies vis-

vairāk kļūdu. Pasaules saimniecības krize dzi-

ļi ietekmēja mūsu zemes saimniecību it se-

višķi tāpēc, ka tā sakrita ar lielo garīgo un

iekšpolitisko krizi mūsu zemē, kas savu at-

risinājumu vēlāk atrada 1934. gada 15. maija

notikumos.

Politiskas stabilitātes nodibināšana iekšze-

mē pēc 1934. gada, nācionālo ideju renesan-

ses laikmeta sākums, augšupejošās konjunk-

tūras gaita starptautiskā saimniecībā un, gal-

venais, vienota griba un nesatricināma ticība
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darbam — tie visi bijuši apstākļi, kas ievē-

rojami ietekmējuši mūsu saimniecību un

saimnieciskās gaitas notikumu norisi. Tādā

kārtā tīri saimnieciskas un brīžam arī poli-

tiskas dabas apstākļi ir tie, kas izskaidro mū-

su sasniegumus, un atraisit tagadējās saim-

nieciskās Latvijas zīmējumu no notikumu gai-

tas brīžam kļūst neiespējami. Ja arī šai ap-

cerējumā mēs nevaram cerēt sniegt mūsu

saimniecības dzīves attīstības gaitas pilnīgu

notēlojumu, kas tad galā izveidotu pārskatu

par mūsu saimniecības tagadējo stāvokli, tad

statisko un dinamisko momentu veselīgs ap-

vienojums vienīgi sniegs mums Latvijas ze-

mes un tautas centienu un sasniegumu pieņe-

mamu ainu materiālās kultūras laukos.

Dzīves iešana uz priekšu, tāda uz priekšu

iešana, par kādu mēs parasti runājam, atka-

rājas no pašu cilvēku vēlēšanās iet uz priek-

šu, atkarājas no vēlēšanās pavairot savus dzī-

ves izdevumus, atkarājas no vēlēšanās uzla-

bot personīgo un sabiedrības dzīvi. Šīs vēlē-

šanās ir tās, kas stimulē darbu un stimulē

ražošanu. Šīs vēlēšanās tālāk atkarājas no
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neatlaidīgas gribas, darba prieka, darba

prasmes, atkarājas no vēlēšanās pārsniegt ie-

priekšējo dienu un iepriekšējo gadu sasnie-

gumus. Tādā kārtā materiālās dabas panā-

kumiem aizvien ir tīri idejiski, garīgas dabas

pamati. Un lai kāda līku loču būtu mūsu

saimniecības dzīves statistisko skaitļu rinda

pagājušos 20 valsts pastāvēšanas gados, visu-

mā visa mūsu dzīve ir bijusi iešana uz priek-

šu un iešana uz augšu.

Pārgrozības iedzīvotāju skaitā un nodar-

bošanās veidos.

1. Dažādo laikmetu robežas saimniecības

dzīvē lielos vilcienos izteic pārgrozības iedzī-

votāju skaitā un nodarbošanās veidos. Šai

gadījumā, kad mēs gribam mest skatu uz

mūsu saimnieciskās Latvijas pagājušiem 20

gadiem, tāpēc nav lieki izsekot šīm vispārī-

gām pārgrozībām mūsu zemes iedzīvotāju

skaitā, jo šais pārgrozībās ļoti spilgti saska-

tāmi tie lielā posta laikmeti, kādus mūsu

tauta pārdzīvojusi, bet arī uzplaukuma laik-

meta zīmes šis iedzīvotāju skaits sevī aizvien
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nes. Kā visu tautsaimniecisko vērtību ražo-

tāji un patērētāji kādas zemes iedzīvotāji ii

centrālā ass, ap kuru griežas visa saimnie-

ciskā darbība un rosība.

1914. gadā, pirms lielā Pasaules kara, Lat-

vijā skaitījās 2.552.000 iedzīvotāju. No šī

skaita kara gados (1916. gadā) bija atlikuši

ne vairāk kā 1.300.000. Vairāk kā 1 miljonu

lielais iedzīvotāju zudums arī bija lielākais

tautsaimnieciskais zaudējums, kādu Latvijai

nodarīja Pasaules kara gadi. Turklāt tie bija

labākie un spēcīgākie vīri, kas bija iesaukti

armijā, bez tam veselu apgabalu iedzīvotāji

bija kā bēgļi aizbraukuši uz lekškrievijas gu-

berņām.

Pēc kara sākās Latvijas dzīvā spēka atgu-

vumi. 1920. gadā Latvijā saskaitīts 1.596.131

iedzīvotājs. Bēgļu atgriešanās kustība bija

sākusies jau 1918. gadā, un nākošie gadi tad

arī atdeva Latvijai viņas zudušos dēlus un

meitas. leceļotāju un izceļotāju kustība šai

laikā ir liela. Ļaudis, kas kara apstākļu dēļ

bija atsviesti šurp mūsu zemē, pēc lielā Pa-

saules kara izbeigšanās nu devās atpakaļ uz
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savu dzimteni. Bēgļu atgriešanās kustībai no-

zīmīgs ir laiks starp 1920. un 1925. gada tau-

tas skaitīšanām. Šai piecu gadu periodā Lat-

vijas iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija

57.570, kamēr atgriezušos bēgļu, gūstekņu,

optantu un ieceļotāju skaits bija 218.859. At-

skaitot izceļotājus 27.755 personas, Latvijas

patiesais iedzīvotāju pieaugums šai laikā ir

248.674.

Līdz 1925. gadam kara gados izceļojušo

latviešu un Latvijas pilsoņu atgriešanās pro-

cess faktiski ir galā. Nākošā tautas skaitīša-

nas piecgades starplaikā lielāko iedzīvotāju

pieaugumu jau dod dabiskais pieaugums, pie

kam izceļotāji ir pārsvarā par ieceļotājiem.

Un beidzot, 1935. g. tautas skaitīšanā mūsu

zemes iedzīvotāju skaits jau ir sasniedzis

1.950.502 personas, kas ir vairāk kā pēdējā

vispārējā (1897. gada) skaitīšanā pirms kara,

kad Latvijas iedzīvotāju skaits tika aprēķi-

nāts 1.929.387. Pagājušos 20 gados lielās ie-

dzīvotāju skaita svārstības ir izbeigušās un

iedzīvotāju pieauguma process ievadīts nor-

mālā gultnē. Turpmāk iedzīvotāju pieaugums
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jau dibināsies uz dabisko pieaugumu. Reizē

ar to mūsu zeme kļūst aizvien nācionālāka.

Sekojoši skaitļi izteic atsevišķo tautību lomu

mūsu valsts pilsoņu kopējā skaitā (procen-

tos): latviešu — 77,0, vāciešu — 2,96, liel-

krievu — 10,58, baltkrievu — 1,33, žīdu —

4,54, poļu — 2,22, igauņu — 0,30, leišu —

0,65, pārējo tautību — 0,42.

Pilsētu un lauku augšana.

2. Lielu tautsaimniecisku laikmetu īpat-

nības raksturo arī dažādības un atšķirības

pilsētu un lauku augšanas procesā. Lauki ir

izturīgāki pret lielām un liktenīgām bries-

mām, kādas atsevišķas tautas pārdzīvo. To

pierāda arī mūsu tautas likteņu gaitas. Pa-

saules kara brīvības cīņu un lielo politisko

pārgrozību laikmetos pilsētu iedzīvotāju

skaits daudz vairāk ir bijis pakļauts dažā-

dām svārstībām nekā lauku iedzīvotāju

skaits. Tas lielais trieciens mūsu zemes ie-

dzīvotājiem vispār, kas jau tika minēts, pir-

mām kārtām tika vērsts pret mūsu pilsētām,

sevišķi pret Rīgu. Rūpniecības uzņēmumu
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evakuācija uz lekškrieviju deva pirmo lielo

triecienu Latvijas iedzīvotāju skaitam. Dzīves

apstākļu pakāpeniska pasliktināšanās pilsē-

tās arī spieda pilsētniekus meklēt patvērumu

uz laukiem. Kaut arī apstākļi tur nebija

vieglie, tad grūtos brīžos zeme aizvien visus

ir barojusi, un arī šoreiz tā deva patvērumu.

Pilsētas par jaunu sāka augt pēc normālu

apstākļu nodibināšanas valstī. Šai ziņā Lat-

vijā atkārtojās tā pati parādība, kas novēro-

jama visās Eiropas valstīs, proti, pilsētu ie-

dzīvotāju pieaugums uz lauku iedzīvotāju

rēķina.

Mūsu Rīgā 1914. g. 1. janvārī skaitījās

520.000 iedzīvotāju, bet 1920. g. jūnijā no

tiem pāri bija palikuši tikai 185.137 iedzīvo-

tāji. Bet no šā laika arī iesākās Rīgas iedzī-

votāju skaita jauns pieaugums. 1920. gada

31. decembrī Rīgas iedzīvotāju skaitu jau rē-

ķina ap 225.000, 1925. gadā — 337.699, 1930.

gadā — 377.917, 1935. gadā — 385.063, 1937.

gadā — 388.000. Tā tad iedzīvotāju skaits

mūsu galvas pilsētā Rīgā Latvijas valsts pat-

stāvības laikā ir vairāk kā dubultojies, salī-
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dzinot to ar viszemāko momentu valsts dzīves

sākumā. Tas stāv sakarā un ir izskaidrojams

ar dažādo administrātīvo, kulturālo un citu

centrālo valsts iestāžu koncentrāciju Rīgā, kā

arī sakarā ar to, ka pēdējos gados ievērojami

nostiprinājušās pilsētu ražošanas nozares, kas

strādā iekšzemes tirgum un eksportam. Bet

vissvarīgākais, kā jau teikts, ir vispārēju

normālu apstākļu nodibināšanās, kas sekmē-

juši nepārtraukti izveidotu pilsētu, to starpā

Rīgas, augšanu. Pašos pēdējos gados valsts

saimniecības politika domājusi par līdzek-

ļiem, kā plānveidīgi izveidot arī citu pilsētu

augšanu, un par dažu centrālo valsts iestāžu

pārvietošanu no Rīgas uz pārējām pilsētām.

Latvijas zeme tomēr joprojām ir lauk-

saimniecības zeme, un mūsu valsts iedzīvo-

tāju ievērojamākais skaits dzīvo uz laukiem.

Lauku iedzīvotāju skaitu rēķināja 1920. g.

— 1.192.729, 1925. gadā — 1.211.188, 1930.

gadā — 1.206.143, 1935. gadā — 1.239.939,

1936. g. 31. decembrī — 1.253.577.
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Strādājošie iedzīvotāji dažādās ražošanas

nozarēs.

3. Lai pārbaudītu slēdzienus par pilsētu

un lauku iedzīvotāju pārgrozībām, kā arī

slēdzienus par iedzīvotāju skaita pārvērtī-

bām dažādos mūsu vēstures laikmetos vis*

pār, izlietosim arī citus skaitļus. Statistikas

iestādes ir nodibinājušas jēdzienu — strā-

dājošie iedzīvotāji, t. i. tādi, kas aktīvi pie-

dalās saimniecības dzīves gaitā, atšķirībā no

viņu piederīgiem, kurus šie strādājošie cil-

vēki uztur. Ņemot pat vērā visus tos iebil-

dumus, kādus statistikas iestādes min sa-

karā ar strādājošo cilvēku nodarbošanās

skaitļu salīdzinājumiem atsevišķos gados,

atzīmēsim tomēr šai vietā dažus skaitļus,

kas palīdzētu mums gūt ieskatu par Latvi-

jas iedzīvotāju nodarbošanās veidiem, kā arī

ieskatu par tautsaimnieciskā darba struktū-

rālām maiņām atsevišķos gados mūsu valsts

patstāvības laikā. Sekojošos gados no kat-

riem 100 strādājošiem iedzīvotājiem Latvijā

nodarbojās:
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1925. gada tautas skaitīšanas dati dod

mums vispilnīgāko ieskatu par strādājošo

cilvēku sagrupēšanos pēc nodarbošanās no-

zarēm. Bet tie aptuvenie skaitļi, kādi pub-

licēti pēc 1930. gada skaitīšanas datiem, ari

apstiprina pārgrozības, kādas mēs jau kon-

statējām, proti, ka normālu apstākļu atgrie-

šanās ir sekmējusi pakāpenisku pilsētu no-

darbošanās nozaru nostiprināšanos, reizē ar

to pilsētu augšanu v. t. t. Tā 1925. gadā no

kopējā Latvijas strādājošo iedzīvotāju

1.123.392 lielā skaita 767.268 vai, kā jau mi-

nējām, 68% nodarbojās lauksaimniecībā,

kamēr pēc 1930. gada strādājošo cilvēku no-

1897. g. 1920. g. 1925 g.

Vr lauksaimniecību un zveju . . 45 80 68

Rūpniecības darba 20 7 11

rirdzniecība 5 2 5

dažādas transporta nozares
. .

2 2 3

fiesas, policija, valsts un komu-

1 2 2nāla administrācija

ntelliģenta darba nozares . . .
2 1 2

Apkalpotāju pienākumos . . . .
13 1 3

'ārējās darba nozares 12 5 6
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darbošanās statistikas lauksaimniecības dar-

bā nodarbojās 804.773 personas no kopējā

1.215.743 lielā strādājošo skaita. Pārgrozī-

bas nelielas. Lielākas pārgrozības, turpre-

tim, notikušas ar strādājošo skaitu rūpnie-

cībā un tirdzniecībā. Te skaitļi apstiprina to,

ko teicām par pārmaiņām pilsētu un lauku

iedzīvotāju skaitā, un proti, ka kara un ne-

atkarības cīņu gados relātīvi bija audzis

lauku iedzīvotāju skaits, bet samazinājies

pilsētu. No 1925. gada kopējā strādājošo

iedzīvotāju skaita 1.123.392 rūpniecībā bija

nodarbināti 124.920 vai ll°/o. Jau pēc 1920.

gada rūpniecībā nodarbināto skaits bija ie-

vērojami audzis: 1920. gadā rūpniecībā no-

darbināto bija saskaitīti 61.054 vai 6,6% no

visa strādājošo skaita; 1930. gadā rūpnie-

cībā nodarbināto skaits bija 163.922. Struk-

tūrālās pārgrozības, kādas jau izpaudās pil-

sētu un lauku iedzīvotāju attiecībās, apstip-

rina arī šie strādājošo cilvēku nodarbes

skaitļi.

Tāpat tirdzniecība. 1920. gada tirdznie-

cībā nodarbināto bija 21.561 vai 2,3%,
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1925. gadā — 54.114 vai 4,8% no kopējā

strādājošo skaita (919.344 un 1.123.392).

1930. gada skaitīšanā tiek atzīmēts, ka ar

tirdzniecību nodarbojas 63.635 personas no

kopējā 1.215.743 strādājošo cilvēku skaita.

Strādājošie cilvēki — kā jau teikts, tie,

kas no kopējā iedzīvotāju skaita aktīvi pie-

dalās saimnieciskā cīņā. Šo strādājošo cil-

vēku skaits pēc lielā Pasaules kara visās ze-

mēs ievērojami audzis, it sevišķi tur, kur

dzīves atjaunošanas darbs prasījis visu nā-

cijas spēku apvienošanu. Sevišķi liels šis

skaits ir mūsu zemē, kas pats par sevi arī

ir raksturīgi tam neatlaidīgam darbam, kādu

latviešu tauta pagājušos 20 gados ir veikusi.

1897. gadā pie daudz lielāka Latvijas iedzī-

votāju skaita saimniecības dzīvē aktīvi pie-

dalījās 744.772 cilvēki, 1925. g. — 1.123.392.

Ņemot pat vērā dažādās aprēķina metodes,

kādas lietotas abos gadījumos, neapšaubāmi

ir konstatējams strādājošo cilvēku skaita

ārkārtīgs pieaugums mūsu valsts pastāvēša-

nas gados, pie kam sevišķi pieaugusi sievietes

loma mūsu aktīvā saimniecības dzīvē.
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Agrārās reformas ekonomiskā un sociālā

daba.

4. Lauku iedzīvotāju pārsvars mūsu zemē

sociālā ziņā nodrošina zemniekiem notei-

cēju vietu valsts politiskā un sabiedriskā

dzīvē, saimnieciskā ziņā, turpretim, -— lauk-

saimnieciskās ražošanas nozares ieņem gal-

veno vietu tautsaimniecībā. No sākta gala

te pat vistīrākai agrārpolītikai izaug divē-

jāda rakstura uzdevumi — sociālpolitiskie

un saimnieciskie.

Valsts patstāvības pirmajos gados lauk-

saimnieku un vispār lauku iedzīvotāju so-

ciālpolitiskā loma bija augstākā mērā tīri

valstspolītisks jautājums. Patstāvīga valsts

dibinājās liela saimniecības sajukuma un

posta apstākļos, kad ideoloģiskā ziņā nebija

viengabalainības, kad visradikālākās un

ūtopiskākās teorijas ļaužu domāšanā rada sev

auglīgu zemi. Uz kādām sabiedrības aprin-

dām tad lai dibinātos jaunā valsts, kādas sa-

biedrības aprindas lai būtu tās, kas organi-

zēti ietu valstspolītisko upuru ziņā pašās pir-

majās rindās? Tie valstsvīri, kas mūsu
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valsts dibināšanas dienās lika savu kārti uz

zemniekiem, uz mūsu lauku iedzīvotājiem,

izvēlējās pamatus, uz kuriem mūsu atjau-

notās, patstāvīgās valsts ēka vēlākos gados

arī tika uzcelta.

Šodien šī patiesība ir acīm redzama, bet

savā laikā tas bija citādi. Arī lauku iedzī-

votāju nācionālās valsts ideoloģija bija jā-

rada, jāorganizē. Latviešu zemnieku un ze-

mes strādnieku saimnieciskie pamati bija

visai raibi un sadrumstaloti, un vajadzēja

paiet daudziem gadiem, lai zemnieku un ze-

mes strādnieku nācionālpolītiskos ideālus

nostiprinātu un, galvenais, lai nācionālpolī-

tiskiem ideāliem tiktu dots reāls pamats.

Latvijas agrārā reforma savā iznākumā ir

galvenām kārtām saimniecības reforma, kas

izveidojusi Latviju par tipisku mazsaimnie-

cību zemi ar tādai raksturīgām ražošanas

nozarēm un saimniekošanas veidiem. Bet

mēs varam pieļaut, ka pašā sākumā agrārā

reforma bija iedomāta kā sociālpolitiskas

dabas reforma, kuras uzdevumos bija kaldi-

nāt to nacionālo valstspolītisko ideoloģiju,
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kāda bija nepieciešama atjaunotai, tikko no-

dibinātai valstij. Agrārā reforma ir lielākais

darbs, kāds mūsu valsts pastāvēšanas laikā

veikts vienotas nācionālās valstspolītiskās

ideoloģijas nodibināšanā un nācionālās saim-

niecības pamatu izveidošanā. Agrārā re-

forma novērsa jau pieminēto zemnieku un

zemes strādnieku ideoloģisko sadrumstalo-

tību un nodibināja to vienību, kas turklāt

kādreiz vēlākos gados, 1934. g. 15. maijā,

sastādīja kodolu visas tautas ideālu un cen-

tienu sakaldināšanai vienā gribā un centie-

nos.

Agrārā reforma ir tik varens, plaša vērie-

na notikums, ka tā no pašas pirmās dienas

Latvijas pirmskara saimniecības pamatus

gan tiesiski, gan ekonomiski radikāli pār-

veidoja un uzspieda savu zīmogu visam

mūsu turpmākam lauku īpašumu attiecību

jautājumam, kā arī ražošanas veidam. Ag-

rārās reformas reālizēšana sākumā bija mē-

ģinājumi dažādos pārspriedumos, statistikā

v. 1.1. runāt par vecsaimniecībām, par jaun-

saimniecībām v. tml., bet nākošie gadi rā-
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dīja, ar kādu spēku un pilnību agrārās re-

formas iznākumā radītās saimniecības iekļā-

vās agrāk nodibināto saimniecību skaitā, tā

iznīcinādamas jaunkonstruētās atšķirības.

Un tagad lauksaimniecībā mēs varam runāt

tikai par vienu saimniecību iekārtu, par vie-

niem zemnieku valstspolītiskiem ideāliem un

par vienu lauksaimniecības politiku. Varam

pat liecināt, ka taisni agrārreforma ir izvei-

dojusi tagadējo Latvijas saimniecību režīmu

— tik liels spēks un tāda varenība ir piemi-

tusi šiem pārkārtojumiem. Lai dažos skait-

ļos — cik tas te nepieciešams — pieskartos

agrārās reformas apmēriem, pieminēsim tik-

daudz, ka Centrālā zemes ierīcības komiteja

1920.—1936. gados ir piešķīrusi pavisam

192.123 dažāda rakstura zemju vienības, pie

kam lielākais skaits no šiem piešķīrumiem

ir nodots — vai nu ilggadīgiem zem ju lieto-

tājiem un graudniekiem, vai arī bezzemnie-

kiem. Saskaņā ar Satversmes sapulcē 1920.

gada 21. decembrī pieņemto likumu par

valsts zemes fonda sadalīšanu, jaunās saim-

niecības Latvijā bija dibināmas ne lielākas
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par 22 ha lauksaimnieciski izmantojamas

zemes. Pašos pamatos agrārā reforma pār-

veidoja Latgales seju, kur ar sādžu sadalī-

šanu viensētās šās mūsu valsts daļas ārējā

seja tika vairāk pielīdzināta pārējai Latvijai.

Un tā nu tagad, pēc reālizētās agrārrefor-

mas saimniecību skaits un to platība (pēc

1935. g. vispārējās sējumu un mājlopu skai-

tīšanas ziņām) Latvijā izteicas šādi:

V

Skaits Platība
no

skaita

no

platib.

īpašnieku saimnie-

cības 232.978 3.866.287 84,51 86,17

Rentnieku saim-

30.108niecības
. . . .

449.655 10,92 10,02

Graudnieku saim-

niecības . .
.

. 4.476 132.487 1,62 2,95

Dienesta zemju

8.136 0,86saimniecības .
.

38.535 2,95

275.698 4.486.964 100,00 100,00
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Pec lieluma grupām šo saimniecību skaits

un to platība sadalās:

Lauksaimniecības polītikas ekonomiskie uz-

devumi.

5. Kādi ir bijuši lauksaimniecības politi-

kas ekonomiskie uzdevumi šais 20 gados un

kādi bijuši šo ekonomisko uzdevumu mo-

tīvi? Stipra lauksaimniecība — stipra valsts,

tā varētu īsumā izteikt pagājušo divu gadu

desmitu lauksaimniecības politikas ekono-

misko programmu. Kā jau to minējām —

°/o°/o
Saimn. Platība

skaits (ha) Skaits Platrba

Līdz 1 ha
.

44.078 13.669 15,99 0,31

1 — 2
„ .

11.611 17.668 4,21 0,39

2 — 5
„ . 22.878 79.450 8,30 1,77

5 — 10
„ .

44.089 336.203 15,99 7,49

10 — 15
„ .

39.689 495.448 14,40 11,04

15 — 20
„ . 38.167 667.085 13,84 14,87

20 — 30
„ . 35.448 844.406 12,86 18,82

30 — 50
„ .

24.302 948.469 8,81 21,14

50 —100
„ . 14.365 936.797 5,21 20,88

ari par 100 ha 1.071 147.769 0,39 3,29

I275.698i 4.486.964 I 100,00 I 100,00
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stipra lauksaimniecība, stipra valsts — tas

bija jau tīri sociālpolitiskās, nācionālās ideo-

loģijas interesēs, bet ne mazāk arī visas nā-

cionālās saimniecības interesēs. Bet strādāt

gar lauksaimniecības, kā ražošanas un patē-

rētājas nozares, saimniecisku stiprināšanu,

tas nozīmēja — strādāt gar šās ražošanas un

patērētājas nozares pilnīgu pārkārtošanu,

brīžam gar jauniekārtošanu pašos pamatos.

Praktiskā valodā runājot, lauksaimniecības

politikas saimnieciskie uzdevumi šo 20 gadu

laikā vispirms bija Pasaules kara postījumu

novēršana — postījumu, kādi bija izdarīti

lauku ēkās, lauku saimniecību dzīvajā un

nedzīvajā inventārā; šie uzdevumi tālāk bija

lauku būvniecība, it īpaši sakarā ar agrārās

reformas reālizēšanu; vēl tālāk, šie uzdevumi

bija — nenormālo agrārā kredita apstākļu

nokārtošana, lauksaimniecības ražojumu tir-

gus nodibināšana un izveidošana, zemes kul-

tūru attiecību uzlabošana, zemes ienesības

pacelšana un dzīvā, kā arī nedzīvā inventāra

kvalitātīvā uzlabošana.

Apstāsimies dažos vārdos pie še atsevišķi
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vārdā sauktiem lauksaimniecības politikas

saimnieciskiem uzdevumiem. Pasaules kara

postījumu novēršana! Šie postījumi aizvien

ir jāpiemin, jo tie ir gandrīz vai lielākie ak-

tīva posteņi patstāvīgas valsts dzīves sākumā.

Lielais posts, kādu Pasaules karš nodarīja,

milzu apmēros samazinādams dzīvā spēka

krājumus, jau pašā sākumā tika minēts.

Evakuējoties uz Krieviju, lauksaimnieki, cik

iespējams, dzīvo inventāru paņēma līdz, bet

kā ražotājs faktors tas mūsu zemē vairs ne-

kad nav atgriezies. Lauksaimniecības rīki un

mašīnas un citi saimniecībā derīgi priekšmeti

iznīka uz vietas kara ugunīs. Lieli apgabali

mūsu zemē gadiem ilgi bija cīņu lauki, kur

uzceltās ēkas tika nopostītas līdz pamatiem,

iekoptie tīrumi samīdīti un pārvērsti atma-

tās. Tāda bija vispārīgos -vilcienos lauku

aina patstāvīgās valsts sākumā.

Ir ļoti pamācīgi tagad, kad visur uzceltas

jaunas ēkas, pāršķirstīt mūsu statistikas grā-

matu pirmos gada gājumus, lai ar tais ie-

spiestiem skaitļiem, kas turklāt vēl nav diez-

gan pilnīgi, radītu atmiņā to postu, kāds
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valsts dzīves sākumā klājās pār mūsu zemi.

Valsts statistiskā pārvalde 1920. gadā snie-

dza ziņas par nopostītām ēkām Latvijā —

sniedza tās sakarā ar dzīves atjaunošanas

darbu (tas toreiz stāvēja rakstīts mūsu saim-

nieciskās rosības karogā!). Pēc šīm ziņām

atgādināsim, ka Vidzemē pilnīgi nopostīto

ēku bija 11,96%, pa daļai nopostīto — 9,08%

no visu Vidzemes lauku ēku skaita; Kurzemē

attiecīgie % skaitļi ir 3,49 un 9,66, Zemgalē

27,24 un 24,78, Latgalē — 5,04 un 14,29.

Tādā kā Jaunjelgavas apriņķī gandrīz puse

(44,54%) no visām lauku ēkām bija pilnīgi

noslaucītas no zemes virsus, bet 27,60%) iz-

postītas pa daļai.

Agrārās reformas desmit gadu atceres ga-

dījumā iznāca ievērojama grāmata, kurā,

starp citu, sakopotas rūpīgas ziņas par des-

mit gados, 1920.—1930. g. g. (šis laiks arī,

galvenām kārtām, aptver mūsu lauku valsts

pastāvēšanas gados veikto būvniecību) Lat-

vijā uzceltām lauksaimniecības ēkām. Pēc

minētajā izdevumā uzdotajiem datiem Lat-

vijā 1920. gadā bija pavisam 691.783 dažādu
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lauksaimniecības ēku, nākošos 10 gados uz-

celtas 355.366 ēkas. Pēc pavisam zema ēku

vērtības aprēķina šais ēkās ieguldītā būvma-

teriālu un darba spēka vērtība sniedzas pāri

par 573 miljoniem latu. Šie līdzekļi, kādus

lauksaimnieki un valsts ir ieguldījuši tikai

tai dzīves atjaunošanas darbā, kas zīmējas

uz būvniecību, nekādi, lūk, nevar tikt iz-

skaidroti ar iepriekš uzkrātiem kapitāliem

vai ietaupījumiem, bet gan vienīgi ar milzīgu

vēlēšanos dzīvot, ar neizmērījamu vēlēšanos iet

uz priekšu un uz augšu, ar lielu ticību nākotnei.

Latviešu zemnieks ir novērsis ne tikai kara

postījumus, viņš ir radījis pavisam jaunu

Latviju. Un kad tagad, braucot pa dzelzce-

ļiem, šosejām vai lauku lielceļiem acis glauž

jauno Latvijas lauku ainu, mēs arī te sapro-

tam, ka dzīve pēc 20 gadiem ir iegājusi nor-

mālā gultnē un ka mēs varam sākt domāt

par jauniem uzdevumiem. Mēs izdarām pē-

tījumus un noskaidrojumus par laukstrād-

nieku māju celšanas iespējām, kalkulējam

šās jaunās būvniecības iespējas, noskaidro-

jam piemērotākos būvmateriālus.
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Pēc statistiskiem aprēķiniem aramzemes

platība Latvijā kara gados bija samazinājusies

par 27%. Absolūtos skaitļos aramzemes pla-

tība pirms kara bija 1.729.628 ha vai 28,3%

no visas lauksaimniecības un mežsaimniecī-

bas zemes platības. Mūsu valsts patstāvības

gados aramzemes platība no jauna sāk pieaugt.

1923. gadā to rēķina 1.698.425 ha vai 27,89%

no visas lauksaimniecības un mežsaimniecī-

bas zemes platības, 1929. g. — 1.947.876 ha

vai 31,46%, bet 1935. gadā — 2.113.684 ha

vai 33,85%. Pļavu un ganību platība valsts

patstāvības gados ir mazinājusies: pirms

kara pļavu un ganību no lauksaimniecības

un mežsaimniecības zemes kopplatības bija

1.904.204 ha vai 31,1%, 1923. g. — 1.666.251

ha vai 27,36%, 1929. gadā — 1.718.289 ha vai

27,75% un, beidzot, 1935. gadā — 1.656.751

ha vai 26,54%. Salīdzinot ar pirmskara pla-

tību, 1935. gadā visas lauksaimnieciski iz-

mantotās zemes platība ir pieaugusi par

136.603 ha un sastāda 60,39% no lauksaim-

niecības un mežsaimniecības zemes koppla-

tības, pret 59,4% pirms kara. Lauksaim-
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niecības un mežsaimniecības zemes koppla-

tība Latvijā ir augusi no 6.118.236 ha pirms

kara līdz 6.243.776 ha 1935. g. Lauksaim-

nieciski neproduktīvo zemju platība pakāpe-

niski samazinājusies. Tādā kārtā, blakus

dzīves atjaunošanas darbam citās nozarēs, ze-

mes izmantošana lauksaimniecībā ir kļuvusi

intensīvāka kā pirms kara. Reizē ar to ir

dota atbilde uz bieži cilāto jautājumu — vai

agrārā reforma traucējusi vai sekmējusi in-

tensīvāku zemes izmantošanu.

Lielākas pārgrozības mūsu lauksaimnie-

cībā pagājušos 20 gados notikušas lauksaim-

nieciski izmantojamās zemes izlietošanā at-

sevišķu laukaugu sējumiem. Tādu labību, kā

rudzu un miežu sējumu platības, salīdzinā-

jumā ar pirmskara platībām, ir diezgan ievē-

rojami samazinājušās. Tas izskaidrojams ar

to lielo pārkārtošanos, kāda notikusi visā

mūsu saimniecību sistēmā pēc kara, sevišķi

sakarā ar agrārās reformas reālizēšanu.

Mūsu saimniecību sistēmai piemērotākas ir

kļuvušas citas lauksaimnieciskās ražošanas,

t. s. kvalitātes nozares, kā piensaimniecība,
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bekona ražošana, putnkopība v. t. t. Tas, kā

teikts, vispirms ir mūsu saimniecību sistēmas

garā un, otrkārt, to diktē arī mūsu lauksaim-

niecības ražojumu starptautiskā tirgus ap-

stākļi. Šis pēdējais faktors mūsu lauksaim-

nieciskās ražošanas lietā ir gluži jauns, tas

ienāca tikai pēc patstāvīgas valsts nodibinā-

šanas, kad Latvijas lauku ražotāji daudzmaz

nozīmīgā veidā pilnīgi par jaunu uznāca

starptautisko tirgu arēnā. īsā laikā te no-

skaidrojās, ka ilgstoša izredze ir vienīgi lauk-

saimniecības kvalitātes produktu eksportam,

kādā virzienā tad arī sāka izkopties ražošana.

Rudzu sējumu platība 1909./1913. g. g.

caurmērā bija 350,7 tūkstoši ha, kamēr 1937.

gadā — tikai 288,4 tūkst. ha. Un tad arī jā-

liecina, ka rudzu sējumu platība ir ievēro-

jami augusi, jo 1920. gadā šī platība bija ti-

kai 196,7 tūkst. ha.

Miežu sējumu platība ir mazāka kā pirms

kara, kaut gan faktiski jau sasniegusi tos pa-

šus apmērus: 1909./1913. g. g. caurmērā

191,0 tūkst, ha, bet 1927. g.—181,5 tūkst. ha.

levērojami ir augusi ziemas un vasaras



32

kviešu sējumu platība: 1909./1913. g. g. caur-

mērā tā bija 32,6 tūkst, ha, bet 1937. g. —

137,0 tūkst. ha. Pie tam kviešu sējumi iesāka

pēc kara, 1920. g., ar 15,7 tūkst, ha lielu

platību. Ja agrāk Vidzemē bija mazāk pazīs-

tami kviešu sējumi, tad pagājušos 20 gados

Vidzemes interese par kviešu sējumiem ievē-

rojami augusi. Pēc apgabaliem 1937. gada

kviešu sējumi sadalījās: Zemgalē — 46,1

tūkst. ha, Vidzemē — 33,7 tūkst. ha,

Latgalē — 31,5 tūkst, ha, bet Kurzemē —

25,7 tūkst. ha. No atsevišķiem apriņķiem

Jelgavas apriņķis 1936. g. ar saviem 18.800

ha stāv pirmajā vietā, gandrīz dubulti pār-

sniegdams ikkatra cita apriņķa kviešu sē-

jumu platību. Auzu sējumu platība: 1909./

1913. g. g. caurmērā — 305,9 tūkst, ha,

1937. g. — 335,2 tūkst, ha; linu 1909./1913.

g. g. — 69,6 tūkst ha, 1937. g. — 67,2 tūkst. ha.

Sakarā ar lopkopības resp. piensaimniecī-

bas nostiprināšanos ievērojami vairojusies

kartupeļu, zirņu, sakņaugu un citu dārzāju,

āboliņa un citu tīruma zāļāju platība:
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Jaunā Latvijas valsts lauksaimniecībā de-

vusi pavisam jaunu kultūru — cukurbietes.

To sējumu platība no 1,7 tūkst, ha 1929. g.

strauji augusi, sasniegdama 1936. g. — 11,7

tūkst. ha. Cukurbiešu sējumi sastopami vi-

sos apgabalos, bet pirmajā vietā ar cukur-

biešu kultūru aizņemts Jelgavas apriņķis, kur

1936. g. bija vairāk kā puse no visas cukur-

biešu sējumu platības.

Caurmēra ražas labībām joprojām ir svār-

stīgas, un šai ziņā iespējams runāt par ne-

lielu pirmskara caurmēra ražu pārsniegumu.

Uzlabojušās, turpretim, ir dažādu tīrumu zā-

Jāju ražas. Caurmēra ražu celšana ir jau-

tājums, kam pēdējos gados ir piegriezta iz-

cila vērība. Taisni šis valsts jubilejas gads

ir izsludināts par ~ražu celšanas gadu". Ir

notikušas vairākas apspriedes par šo jautā-

Sējumu platrba (1000 ha) 1936. g.
g. g. caurm.

Kartupeļi

Zirņi

Sakņaugi un citi dārzāji . . .

Āboliņš un citi tīruma zāļāji .

79,6

23,3

258,3

119,8

39,4

52,4

535,6



34

jumu, gan ļoti principiālas, gan ari vairāk

techniskas dabas.

Lielus postījumus Pasaules karš ir noda-

rījis lauksaimniecības dzīvajam inventāram.

Ir salīdzināmi skaitļi par mājlopu skaitu

1913. g. un 1920. gadā (1000 galvu):

Tādā kārtā apaļos skaitļos var rēķināt, ka

zirgu skaits bija samazinājies par 21%, liel-

lopu — 18%, cūku skaits — par 16%.

Mājlopu skaita atjaunošanā, sevišķi kvali-

tātīvā sastāva uzlabošanā, valsts patstāvības

gados ir gūti ievērojami panākumi. Zirgu

skaits 1936. g. jau bija 388.800 galvu, govs-

lopu — 1.261.400 galvu, aitu — 1.351.600

galvu un cūku — 674.400 galvu. Sakarā ar

piensaimniecības strauju attīstību īpaša vē-

rība ir tikusi piegriezta piena lopu ieaudzē-

°/o°/o no

1913. g.1913.
g.

1920.
g.

skaita

irgi . . 320 251 78,44

•iellopi . 912 746 81,80

,itas . . 996 947 95,0S

ūkas 557 465 83,48
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šanai. No kopējā govslopu skaita pēdējos

gados slaucamo govju skaits un ražotā piena

daudzumi attīstījušies šādi:

Lopkopības stingras kontroles rezultāta iz-

slaukumi palielinājušies gadu no gada un ra-

žotā piena kvalitāte uzlabojusies. Piena pār-

strādāšana nostādīta uz rūpnieciskiem pama-

tiem — koppienotavās. Piensaimnieku sa-

biedrības faktiski ir izaugušas valsts patstā-

vības gados. Tās sāka dibināties pirms kara;

1919. g. tādu piensaimnieku sabiedrību, kas

darbojās, bija visā valstī 20, bet 1924. gadā

— 319 ar 9464 lielu biedru skaitu. Piensaim-

Piena

Govslopu skaits
Slaucamo

kopraža
1000 ton.

govju skaits

1929./30. 978.400 721.190 1.304

1930./31. 1.026.300 728.400 1.355

1931./32. 1.116.900 745.200 1.384

1932./33. 1.153.100 784.300 1.438

1933./34. 1.155.800 802.900 1.461

1934./35. 1.157.600 807.100 1.487

1935./36. 1.274.900 875.000 1.603

1936./37. 1.261.400 880.300 1.636
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nieku sabiedrību skaits visaugstākais bija

1928. g. — 465, pēc kam iesākās to apvieno-

šanās, un 1936. gadā tādu piensaimnieku sa-

biedrību, kas darbojās, bija 294 ar 56.585

lielu piena piegādātāju skaitu. Tai pašā

1936. g. bija 1403 piena pieņemšanas sta-

cijas. 1936. g. piensaimnieku sabiedrībās ra-

žots 20.013 tonnu sviesta.

Zemes kredita jautājumi.

6. Kara postījumu novēršanu lauksaim-

niecībā un lauksaimnieciskās ražošanas at-

tīstību pēc kara lielā mērā sekmēja pareiza

priekškara hipotēkāro parādu nokārtošanaun

jaunā zemes kredita organizācija Latvijā.

Latvija jau labi ilgi priekš kara pazina sistē-

matiski noorganizētu ilgtermiņa hipotēku kre-

ditu, kuram savā laikā arī mūsu agrārap-

stākļu veidošanā bijusi sava nozīme, bet kas

aizņēmēju interesēm nav bijis diezgan labvē-

līgs. It īpaši pēdējos gados priekš lielā Pa-

saules kara krievu valdības nodibinātās hi-

potēku kredita iestādes apzinīgi nodarbojās

ar politiku, kuras nolūks bija ja ne īsākā, tad
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ilgākā laika sprīdī atņemt latviešiem zemes

īpašumus. Pēc kara atjaunotās valsts nodi-

bināšanas sākumā mūsu noplicinātā zeme ar

sagrauto ražošanu un izpostīto inventāru bija

apgrūtināta ar 109 milj. rubļu, kas sastāda

apm. 290 milj. latu lielu ilgtermiņa parādu.

Nav noskaidroti īstermiņa hipotēkāro apgrū-

tinājumu apmēri, bet speciālās iestādes ap-

rēķinājušas, ka šādu īstermiņa hipotēkāro

apgrūtinājumu summa sniedzas līdz 320

milj. latu. Tādā kārtā kopējais hipotēkā-

rais apgrozījums mūsu valsts dzīves sā-

kumā sastādīja 166 lati uz 1 ha lauksaim-

niecībā lietojamas zemes. Ar šādiem parā-

diem apgrūtināta zeme nekādā gadījumā ne-

bija spējīga novērst kara postījumus un at-

jaunot ražošanu. Nemaz nevarēja arī runa

būt par to, ka šādā veidā atstāti zemes ap-

grūtinājumi dotu iespēju atmaksāt kaut ma-

zāko daļu kreditoriem.

Tāpēc mūsu agrārā kredita vēsturē un visā

mūsu lauksaimniecības atjaunošanas gaitā

liela nozīme ir Tautas padomes 1920. gada

18. marta likumam par agrāko līgumu un
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parādu nokārtošanu, kas meklēja un atrada

izlīdzinājumu starp aizņēmēju lauksaimnieku

interesēm un kreditoru interesēm. Šis likums

samazināja lauksaimniecības parādu nastu

līdz kādiem 10—13 milj. latu.

Valsts zemes banka.

Pēc agrāko parādu nokārtošanas pacēlās

jautājums par zemes kredita turpmāko orga-

nizāciju — par nepieciešamām zemes kredita

iestādēm un agrārā kredita politiku. Šo jau-

tājumu kārtošanu 1920. gadā uzsāka zemes

kredita pārvalde. 1921. g. 4. novembra li-

kums noteica bijušo Krievijas agrārbanku

likvidācijas kārtību. Šo banku izsniegtie aiz-

devumi bija atmaksājami zemes kredita pār-

valdei resp. Valsts zemes bankai. Ar 1921. g.

16. septembra rīkojumu arī vietējām zemes

kredita iestādēm bija uzdots likvidēties. Un

kas zīmējas uz jauno agrārā kredita organi-

zāciju, tad pēc ilgākām debatēm par zemes

kredita iestāžu dabu, par to attiecībām pret

valsti un citiem jautājumiem Satversmes sa-

pulce 1922. g. 21. martā pieņēma Valsts ze-
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mes bankas statūtus, nostādot šo iestādi kā

valsts uzņēmumu ar valsts tiešu garantiju.

Zemes banka tad nu arī ir šī iestāde, kas ne-

atlaidīgā un klusā darbā pagājušos valsts pat-

stāvības gados ir strādājusi lielo zemes ag-

rārā kredita organizēšanas darbu un izda-

rījusi pašu kreditēšanu tiklab attiecībā uz

agrāro reformu, kā arī uz lauksaimniecības

atjaunošanu. Pagājušajā gadā Valsts zemes

banka atzīmēja savu 15 gadu darbību un sa-

karā ar šo darba jubileju publicēja ziņas par

bankas aizdevumiem, kādus tā piešķīrusi 15

gadu laikā. Kopējā aizdotā summa ir 312,2

milj. latu, no šīs summas 50°/o izsniegti tieši

lauksaimniecībai, 6,3% — lauku rūpniecī-

bai, 5,4% — spēkbarībai un mākslīgiem

mēsliem, 25% pārņemtas izpirkšanas mak-

sas un 13,3% — pārņemti parādi. Vispla-

šākos apmēros aizdevumi izsniegti no 1926.

līdz 1930. gadam, jo šai laikā notika jaun-

iedalīto saimniecību straujāka apbūvēšana un

korroborēšana. Šo piecu gadu laikā izsniegti

aizdevumi par 170,3 milj. latu, sastādot caur-

mērā 34 milj. latu gadā. Starp tiem aizde-
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vumiem, kas izsniegti tieši lauksaimniecībai

un kas ir vislielākie Valsts zemes bankas aiz-

devumu grupā, pirmo vietu ieņem aizdevumi

lauku būvniecībai, kas Valsts zemes bankas

15 darbības gadu laikā izsniegti 107 tūkst,

saimniecībām, 109,5 milj. latu kopsummā.

Lauksaimniecības inventāra iegādāšanai iz-

sniegti 8,9 milj. latu, no šīs summas vai-

rāk kā puse izsniegti pirmajos pēckara ga-

dos zemes apstrādāšanai trūkstošo zirgu

iegādei. Aizdevumi lauku rūpniecībai kop-

summā sastāda 19,6 milj. latu, lielākā daļa

no tiem izsniegta pienotavu ierīkošanai:

558 piensaimnieku sabiedrības saņēmušas

11 milj. latu. Ar šo pienotavu tīkla nodibi-

nāšanu, kura apmēru jau minējām, arī iz-

skaidrojas šīs mūsu jaunās ražošanas noza-

res nodibināšanās.

Valsts zemes bankai liela loma bija arī lie-

lās pasaules saimniecības krizes laikā, pār-

kārtojot lauksaimnieku aizdevumus piemēroti

pārgrozītiem naudas apstākļiem.
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Lauksaimniecības ražojumu tirgus.

7. Tās darbības rezultātā, kādu latviešu

zemnieki attīstīja, atjaunojot karā izpostīto

zemi un pārveidojot Latvijas lauksaimnie-

ciskās ražošanas nozares, radās latviešu lauk-

saimniecības ražojumu starptautiskais tirgus.

Vārda vispilnīgākā nozīmē šis tirgus radīts

Latvijas patstāvības laikā. Ja mēs runājam

par Latvijas un Rīgas priekškara ārējo tirdz-

niecību, tad šī tirdzniecība pa lielākai daļai

ir ar transittirdzniecības raksturu un tai pa-

visam mazs sakars ar mūsu zemes produk-

ciju un darbu. Un, kā jau teikts, patstāvīgās

Latvijas laikā Latvijas ražojumu starptau-

tisko tirgu nodibināja latviešu lauksaimnieki

ar savu kvalitātes produktu eksportu. Šis

lauksaimniecības ražojumu eksports ir sa-

sniedzis lielus apmērus: pēdējos gados mūsu

ārējās tirdzniecības statistika rāda, ka lauk-

saimniecības ražojumi sastādījuši 33,8—

50,4% no visas eksporta vērtības, neskaitot

koku materiālu izvedumus. Sviesta eksporta '

izvedumos 1921./1925. g. g. caurmērs rāda

11,3 milj. latu lielus izvedumus, kamēr 1937.
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gadā sviests eksportēts par 45,4 milj. latu.

Gaļa visādos veidos 1921./1925. g. g. caur-

mērā izvesta par 1,3 milj. latu, bet 1937. g.

visāda veida gaļas izvedumi sastādīja 4,5

milj. latu; no šī daudzuma bija 1,9 tūkst, t

bēkona, 3,7 milj. latu vērtībā. Valsts sākumā

starp lauksaimniecības ražojumiem ārējā

tirdzniecībā minami lini. 1921./1925. g. g.

caurmērā linu eksportēts par 31,9 milj. latu,

bet 1937. g. — 12,7 milj. latu. levērojama lauk-

saimniecības ražojumu nozare ir — sēklu eks-

ports. Āboliņa un timotiņa sēklu eksporta vēr-

tība 1937. g. sasniegusi 5,5 milj. latu, bet lin-

sēklu tai pašā gadā eksportēts par 1,4 milj. latu.

Kopdarbības principu nostiprināšanās.

8. Dodot šo pārskatu par darbu kara pos-

tījumu novēršanā, lauksaimnieciskās ražoša-

nas attīstības labā un par jaunām ražošanas

nozarēm, vairākkārt jau ir nācies pieskarties

gan tīri garīgas, gan arī materiālas dabas ap-

stākļiem, kas veikto darbu izskaidro un kas

šo darbu ir sekmējuši. īpaši vēl še būtu

minama tā lauksaimnieciskās ražošanas un
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tirdzniecības organizācija, kas šinī dzīves at-

jaunošanas un izveidošanas darbā bijusi ļoti

nozīmīga. Pirmajā vietā katrā ziņā ir atzī-

mējami tie lauksaimniecības kopdarbības pa-

sākumi, kas visdažādākās nozarēs pagājušos

20 valsts pastāvēšanas gados ir nodibināju-

šies. Šai pārskatā bija jau minētas piensaim-

nieku sabiedrības, kas dibinātas un darboju-

šās uz kopdarbības (agrāk sauktiem kooperā-

cijas) pamatiem. Uz šādiem pašiem kopdar-

bības pamatiem dibinātas un darbojas arī

liels skaits patērētāju biedrību, krājaizdevu

sabiedrību, savstarpīgo ugunsapdrošināšanas

un citāda veida sabiedrību. Tā, piemēra dēļ,

1936. gadā darbojās 194 patērētāju biedrības

ar 27.580 biedriem, 605 kreditkooperātīvi ar

205.495 biedriem, 406 savstarpīgās ugunsaD-

drošināšanas biedrības ar 99.778 biedriem v.

t. t. Kopdarbības principu izkopšanā liels

solis tika sperts uz priekšu vēl pagājušajā

gadā, kad 18. jūnijā iznāca likums, kas at-

cēla pašā valsts sākumā, 1919. gadā, izdotos

noteikumus par kooperatīvām sabiedrībām, kā

arī visus vēlākos likumus un rīkojumus, kādi
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izdoti sakarā ar tiem. Jaunais likums par

kopdarbības sabiedrībām un to savienībām

pašos pamatos pārveido šo ražošanas un tirdz-

niecības uzņēmuma veida dibināšanu un dar-

bību. Jaunais likums paredz, ka kopdarbī-

bas sabiedrību veidi turpmāk var būt: krāj-

aizdevu sabiedrības, savstarpīgās apdrošinā-

šanas biedrības (biedru dzīvības, mantas vai

citu interešu apdrošināšanai uz savstarpības

pamatiem), patērētāju biedrības, kopiegādes

un kopiepirkšanas sabiedrības, sabiedrības

lauksaimniecības un zvejniecības ražojumu

kopīgai pārstrādāšanai un pārdošanai, bied-

rības mašīnu un citu darba rīku kopīgai lie-

tošanai, arteļi v. t. t. No tā redzams, ka kop-

darbības sabiedrībām paredzama vēl lielāka

loma kā līdz šim un tieši lauksaimnieciskās

ražošanas un lauksaimniecības produktu

tirdzniecības organizēšanas laukos. Pagājušos

20 gados mēs esam tikuši tik tālu, ka atšķi-

rībā no agrākā uztvēruma par kopdarbības

sabiedrību mērķiem jaunais likums, blakus

tīri komerciāliem uzdevumiem, ne mazāku

vērību piegriež garīgās labklājības un audzi-
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nāšanas uzdevumiem. ~Katras kopdarbības

sabiedrības uzdevumos ietilpst savu biedru

audzināšana apvienotai pašdarbībai, pašpalī-

dzībai un pašpārvaldībai, kā arī savu biedru

pavarda, mājas, sētas un uzņēmumu uzturē-

šanai un nostiprināšanai, ar to radot drošu

dzīves pamatu ģimenei un dzimtai." Te li-

kumdošanas saimnieciskie mērķi ir organiski

saplūduši ar sociālpolitiskiem.

Jaunajā kopdarbības sabiedrību organizā-

cijā bez tam ienests ievērojams jauninājums,

kas rada atsevišķām kopdarbības organizāci-

jām arī stipru materiālu aizmuguri. Tas pa-

nākts, izdodot likumu par kopdarbības fondu

un likumu par valsts drošības fondu krājaiz-

devu sabiedrībās iemaksātiem noguldījumiem.

Abi šie likumi pieņemti Ministru kabineta

sēdē 1938. g. 17. janvārī.

Centrālās lauksaimniecības organizācijas.

Blakus kopdarbības uzņēmumiem ražošanā

un tirdzniecībā minamas arī lielās centrā-

lās organizācijas, kas ilgākā vai īsākā darbī-

bas laikā bijušas nozīmīgas lauksaimniecības
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ražojumu izvērtēšanā un tirgus noorganizē-

šanā. 1921. g. 18. augustā nodibinājās Latvi-

jas Piensaimniecības centrālā savienība, kas

1937. gadā reorganizēta un darbojas tālāk

mūsu sviesta eksporta laukā ar nosaukumu

~Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība".

Bez sviesta šī sabiedrība eksportē arī sieru un

olas. Akciju sabiedrība ~Bēkona eksports"

darbojas ar 3 fabrikām — Rīgā, Valmierā un

Liepājā. Valmieras un Liepājas fabrikas gal-

venā kārtā ražo bēkonu, bet Rīgas fabrika —

gaļas konservus un citus gaļas izstrādājumus.

Šī sabiedrība 1937. gadā iepirkusi no lauk-

saimniekiem dažādus mājlopus par 19 milj.

latu, un šās sabiedrības eksports šai pašā

laikā sasniedzis apm. 16 milj. latu. 1935. g.

10. septembrī iznāca likums par sēklu tirgus

kārtošanu. Sakarā ar šo likumu tai pašā

laikā dibināta akciju sabiedrība ~Latvijas

Centrālais sēklu eksports" sēklu uzlabošanai

un eksporta tirdzniecībai. Šās sabiedrības

lielo lomu mūsu lauksaimniecības ražojumu

tirgū nodibina tas apstāklis, ka tai vienīgai ir

tiesības eksportēt un importēt āboliņa, timo-
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tiņa un pļavu zāļu sēklas, tāpat arī kartupe-

ļus. Ja arī linsēklu, labības, pākšaugu un ci-

tās sēklu eksporta nozarēs darbojas vēl citi

uzņēmumi, tad praktiski tikpat kā viss eks-

ports koncentrējas šai sabiedrībā. Vēl lielāka

loma šai sabiedrībai ir mūsu lauksaimnieku

apgādē ar labu sēklas materiālu. 1937. gada

20. janvārī saskaņā ar likumu par ādu un

vilnas tirdzniecību nodibināta akciju sabied-

rība ~Ādu un vilnas centrāle". Šās sabiedrī-

bas uzdevumos ietilpst iekšzemes jēlādu tirdz-

niecība un ādu eksports.

Šīs īsās piezīmes par mūsu lielajām lauk-

saimniecības organizācijām nav stādījušas

sev par mērķi dot pārskatu par šo sabiedrību

darbību, bet atzīmēt tās vienīgi kā illūstrāciju

tai mūsu lauksaimnieciskās ražošanas un

lauksaimniecības ražojumu tirdzniecības at-

tīstības gaitā, kuras liecinieki mēs šodien

esam. ledziļinoties šo sabiedrību darbības sī-

kumos, mēs varēsim iepriekšējo gadu darbā

konstatēt arī vienu vai otru trūkumu un kļū-

du, kas ieviesusies tāpēc, ka mēs savos pasā-

kumos bijām daudzreiz jauni iesācēji. Bet
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visumā šo organizāciju nolūks ir bijis panākt

to, lai lauksaimnieks par savām ražotām pre-

cēm saņemtu pēc iespējas lielāko tiesu un lai

mazāki būtu sterilie starpniecības izdevumi.

Ja pieminēsim vēl tikai to, ka valdības poli-

tika ar cietām lauksaimniecības ražojumu ce-

nām ir centusies panākt to pašu, it īpaši saim-

niecības krizes laikā, kad lauksaimniecības

produktu cenu krišana bija katastrofāla, tad

mēs lielos vilcienos arī būtu minējuši tos fak-

torus, kas izskaidro un dara saprotamu mūsu

lauksaimnieciskās ražošanas attīstības gaitu

20 gados vispār.

Rupniecības attīstības gaita.

9. Latvija tā tad ir galvenām kārtām

lauksaimniecības zeme. Ne tikai tie 68°/o no

strādājošiem iedzīvotājiem, kas nodarbināti

lauksaimniecībā tieši, ne tikai tie raksturo

Latviju kā lauksaimniecības zemi, bet arī

lauksaimniecības ražojumu pārstrādātāji rūp-

niecības uzņēmumi, arī tirdzniecības pasā-

kumi, kas eksportē zemes un lauksaimniecī-

bas produktus, viss tas piešķir šai zemei lauk-
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saimniecības valsts raksturu un neļauj darīja

ļaudīm atsvešināties no galvenās bagātību ne-

sējas — zemes.

īsi pirms Pasaules kara Latvijā izpaudās

stipras rūpniecības attīstības tendences. Ja

mūsu rūpniecības attīstības vēsturē iezīmīgs

brīdis ir jau 1721. gadā noslēgtais Nīstādes

miera līgums, kas izbeidza toreiz postošos

karus un kuram sekoja ilgāks miera laik-

mets ar ievērojamām tirdzniecības, rūpniecī-

bas un amatniecības sekmēšanas tendencēm,

tad par vēl straujāku rūpniecības attīstības

sākumu var runāt ap 19. gs. 20. gadiem. Līdz

tam laikam bija notikušas sekojošās rūpnie-

cības veicinātājas pārmaiņas: 1) iedzīvotāju

skaits bija pieaudzis, 2) Rīgas pilsoņu turība

bija vairojusies, 3) Krievijas valsts sāka reāli-

zēt noteiktu muitas politiku (finansu ministra

grāfa Kankrina laikā no 1823. līdz 1844. g.).

Kaut ar ierobežojumiem, šai laikā amatnie-

cībā atļāva darboties arī tādiem strādniekiem,

kas nepiederēja pie cunftēm. Rīgā 1834. g.

bija 33 rūpniecības uzņēmumi ar 1593 strād-

niekiem, bet 1854. g. jau 84 uzņēmumi ar
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4763 strādniekiem. Nākošais Rīgas rūpniecī-

bas attīstības laiks iesākās ap 19. gs. sešdes-

mitajiem gadiem. levērojamākais notikums,

kas iezīmēja šā laikmeta sākšanos, bija

dzelzceļtransporta nodibināšana Latvijā. Va-

kareiropā pirmās dzelzceļlīnijas ar praktisku

transporta līdzekļu nozīmi bija nodibinātas

19. gs. trīsdesmitajos gados. Rīga dzelzceļsa-

tiksmes tīklā ieslēdzās pakāpeniski: 1) Rī-

gas Daugavpils līniju atklāja 1861. gada 12.

septembrī; 2) Rīgas Jelgavas līniju 1868. g.

21. novembrī (pagarinājumu līdz Mažeiķiem

1873. g. 1. nov.); 3) Rīgas Mīlgrāvja līniju

1872. gada 1. jūnijā; 4) Rīgas Tukuma (Jūr-

malas dzelzceļu) — 1877. g. 21. septembrī

(pagarinājumu līdz Ventspilij 1894. g. 16. no-

vembrī) ; 5) Rīgas Pliskavas līniju 1889. g.

22. jūlijā. Dzelzs tiltu pār Daugavu atklāja

satiksmei 1875. g. 1. janvārī. 1866. g. nodi-

binājās vispārējā amatniecības brīvība, kas pa-

vēra brīvāku ceļu rūpniecības attīstībai. Pēc

Rīgas vaļņu nojaukšanas 1857. gadā Rīgas

rūpniecības dzīve arī it kā ārēji atraisījās no

saitēm, kas to turēja cunftu iekārtas sastin-
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gurnā. Katrs gads nesa kaut ko jaunu. Ap

70. g. sākās plašākos apmēros māju iepirk-

šana uz laukiem. Muižnieki ieguldīja iegūto

naudu Rīgas rūpniecībā un bankās. Rīgas

veikalu dzīve dabūja plašāku vērienu sakarā

ar dienvidostu slēgšanu krievu un turku kara

dēļ. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos ga-

dos sāka dibināties akciju sabiedrības — šis

lielrūpniecības uzņēmumiem piemērotais uz-

ņēmumu tiesiskais veids. Rūpniecības tirgu

ziņā plašas izredzes atvēra Krievijas iekšējais

tirgus un valdības eksporta politika. Dzelz-

ceļtransporta nodibināšanās faktiski padarīja

pārstrādātājas rūpniecības atrašanās vietas ne-

atkarīgas no izejvielu un kurināmā materiāla

iegūšanas vietām, kamdēļ tad arī Rīgā un

Latvijā vispār varēja nodibināties un darbo-

ties rūpniecības uzņēmumi, kuriem pēc mūsu

tagadējās uztveres še it kā nebija dabisku pa-

matu. Un tā 1910. gadā — īsi priekš Pasau-

les kapa — Latvijas rūpniecības uzņēmumu

skaits bija pieaudzis līdz 782 ar 93.345 strād-

niekiem. No strādnieku kopskaita 83.736 no-

darbojās lielos uzņēmumos, kas nodarbināja
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50 un vairāk strādnieku. Latviešu apķērīgā

daba sekmēja augsti kvalificēta strādnieku

kadra nodibināšanos. Pasaules karš Latviju

sastapa ar samērā augsti izveidotu rūpniecību

un kvalificētiem rūpniecības strādniekiem.

Asāko triecienu, kā jau to minējām, karš

deva pilsētām, pirmām kārtām Rīgai un vis-

pār pilsētu nodarbības nozarēm. Jau gandrīz

pašā kara sākumā rūpniecības mašīnas tika

evakuētas uz lekškrieviju. Nekad vēl nav īsti

precīzi noskaidrots, kādas vērtības evakuācijā

ir aizvestas no Latvijas. Fabriku ēkas tika

sagrautas, rūpniecības darbā derīgie cilvēki

iesaukti armijā vai arī izklīdināti pa visu pa-

sauli.

Rūpniecības attīstības laikmeti.

10. Rūpniecības atjaunošana patstāvīgās

valsts laikā pārskatāmības dēļ ļaujas iedalī-

ties 4 laikmetos: 1) rūpniecības atjaunošanas

periods, 2) brīvās attīstības laikmets, 3) pa-

saules saimniecības krizes periods un 4) or-

ganiskās plānsaimniecības laikmets, sākot ar

1934. g. 15. maiju. Rūpniecības atjaunošana
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visos šais laikmetos ir bijusi reize — atjau-

nošana un arī pārkārtošana.

Pēc neatkarības cīņām 1920. gada 11. au-

gustā Latvija noslēdza miera līgumu ar Krie-

viju. Rūpniecības atjaunošanai galvenais

šķērslis bija rūpniecības mašīnu trūkums,

kamdēļ arī miera līgumā Latvija centās ie-

vest noteikumu, un faktiski tāds arī tika uz-

ņemts, ka Latvija saņems atpakaļ no Krievi-

jas reizē ar citām aizvestām mantām arī rūp-

niecības mašīnas. Praktiskas nozīmes šim no-

teikumam priekš Latvijas rūpniecības atjau-

nošanas tomēr nav bijis, jo kara gados visas

uz Krieviju aizvestās mašīnas bija gājušas zu-

dumā vai arī pēc noslēgtā miera līguma tur

netika atrastas. Stājoties pie rūpniecības at-

jaunošanas, mašīnas tā tad nācās ievest no

ārzemēm. Tāpat kā lauksaimniecības darbā,

arī rūpniecībā ķērās pie dzīves atjaunošanas

ar lielu entūziasmu. Tika nodibināta un pa-

stāvēja īpaša Tirdzniecības un rūpniecības

ministrija, kas rūpējās par rūpniecības atjau-

nošanu. 1921. gada 15. aprīlī Latvijas Sa-

tversmes sapulce pieņēma likumu par dažā-
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diem atvieglinājumiem rūpniecības atjauno-

šanā, kas raksturo tā laika noskaņojumu rūp-

niecības atjaunošanas lietās. Likums nosaka,

ka agrāko rūpniecības iestāžu atjaunošanai

vai paplašināšanai un jaunu rūpniecības ie-

stāžu dibināšanai no 1921. g. I. aprīļa līdz

1926. g. 1. aprīlim ir atļauts zem Tirdzniecī-

bas un rūpniecības ministrijas kontroles ie-

vest bez muitas no ārzemēm mašīnas, aparā-

tus un to piederumus, kā arī ar tirdzniecības

un rūpniecības ministra atļauju minēto rūp-

niecības iestāžu izbūvei vajadzīgos materiālus.

Tāpat ražošanai vajadzīgās jēlvielas un ku-

rināmo materiālu tai pašā 5 gadu periodā at-

ļauts ievest bez muitas. Zem Tirdzniecības

un rūpniecības ministrijas kontroles ražošanai

un pārstrādāšanai vajadzīgos pusfabrikātus

bija paredzēts atļaut ievest bez muitas 3 gadu

laikā, ja gadījumā šos pusfabrikātus Latvijā

neražotu. Tāpat bija paredzēts 3 gadu laikā

atsvabināt tirdzniecības un rūpniecības uz-

ņēmumus no tirdzniecības un rūpniecības pa-

pildu nodokļa un nekustamu īpašumu no-

dokļa, ciktāl tas attiecas uz nekustamo īpa-
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šumu, kas uzskatāms par darbā esošās rūp-

niecības iestādes piederumu, kā arī no vērtī-

bas pieauguma nodokļa, ja šīs rūpniecības

iestādes 3 gadu laikā nepāriet citās rokās. Tas

bija vesels autonomās politikas plāns rūpnie-

cības atjaunošanai. Jau agrāk, 1919. gada 19.

septembrī bija izdoti noteikumi par 1919. g.

4. augustā atvēlētā 1 milj. rubļu lielā kredita

izlietošanu rūpniecības atjaunošanai.

Šis romantisma laikmets rūpniecības poli-

tikā turpinājās īsu brīdi. Jauni plāni un jau-

nas vajadzības pārvilka šiem lēmumiem

svītru. Toreiz darbu kārtībā nāca Latvijas

valūtas stabilizēšanas uzdevumi, kuru reālizē-

šanai tikko minētie protekcionistiskās dabas

likumi bija šķērslis ceļā. Ministru kabinets

1921. gada 19. jūlijā nolēma Tirdzniecības un

rūpniecības ministriju pievienot Finansu mi-

nistrijai: turpmāk lai pastāvētu tikai viena

ministrija ar Finansu ministrijas nosaukumu.

Šis lēmums bija zināmā mērā simptomatisks,

jo rūpniecības lietas it kā tika novirzītas otrā

plānā. 1921. gada 20. jūlijā stājās spēkā 7. jū-

lijā 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā izdotais
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muitas tarifs, kas bija ievadījums jaunai nau-

das politikai. Jaunajā tarifā muitas nodokļa

likmes bija norādītas zelta frankos un ieves-

tas vispār specifiskās muitas. Šis muitas li-

kums atcēla 1921. g. 15. aprīļa likuma pro-

tekcionistisko pantu noteikumus. Šo pašu

muitas tarifu skatīja cauri likumdošanas ie-

stāde, un 1922. g. 23. maijā Satversmes sa-

pulce ar nelieliem grozījumiem pieņēma gadu

iepriekš valdības izsludināto muitas tarifu.

Muitas tarifa vispārīgie noteikumi gan pare-

dzēja, ka mašīnas un mašīnu daļas uz 1921.

gada 15. aprīļa likuma pamata arī ielaižamas

bez muitas un samaksātā muita atmaksājama,

ja Tirdzniecības un rūpniecības ministrija

paspējusi atļaujas izdot. 1921. g. 15. aprīļa

likuma protekcionistiskos pantus tomēr ari

šis muitas tarifs nākotnē atcēla. Kā jau teikts,

tā bija sagatavošanās priekšā stāvošai naudas

reformai; 1922. g. 3. augustā arī tika izdoti

noteikumi par naudu.

Autonomās saimniecības politikas laukā

rūpniecība pēc tam it kā atstāta jau bez lie-

lākas ievērības. Rūpniecības mašīnu imports
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turpinājās, jo jauno fabriku ierīkošana un

produkcijas atjaunošana bez tā iztikt neva-

rēja. Un tomēr pirmo periodu, ko apzīmējām

par rūpniecības atjaunošanas periodu, par

nobeigtu uzskatīt vēl nevar. Uz šo pašu pe-

riodu attiecas daži notikumi saimniecības po-

litikas līgumu laukā. Saimniecisko attie-

cību kārtošanas sākumi ar PSRS bija ve-

sels iezīmīgs un raksturīgs laikmets visu

Baltijas valstu attiecībās pret šo valsti. Vis-

pirms jau 1920. gadā Igaunija Tērbatā no-

slēdza miera līgumu ar PSRS, kurā bija klau-

zulas par saimniecisko attiecību kārtošanu.

Latvijas un PSRS 1920. g. 11. augustā no-

slēgtā miera līguma saimniecisko nozīmi jau

pieminējām, runājot par Latvijas rūpniecības

mašīnu reevakuācijas problēmu. Vispār šis

līgums lika pašus pirmos pamatus Latvijas un

PSRS saimnieciskai sadarbībai, jo bez rūp-

niecības mašīnu jautājuma arī dažas citas

ekonomiskas dabas problēmas šai līgumā ir

skartas. Šīs problēmas izrietēja vai nu no

Latvijas un PSRS priekškara attiecībām, vai

arī bija izaugušas no tām pārgrozībām, kādas
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bija notikušas pēc Pasaules kara. Šai saka-

rā tad arī starp Latviju un PSRS ir noslēgti

vairāki ekonomiskas dabas līgumi un konven-

cijas, kā, piem., jau pirms miera līguma —

1920. g. 12. jūnijā Maskavā parakstītais lī-

gums par Latvijas bēgļu reevakuāciju, tad

1921. g. 26. februāra līgums par tiešo pasa-

žieru un preču transportu, 1921. g. 3. martā

Rīgā parakstītais pagaidu līgums par pasta un

tēlegrafa satiksmi starp abām valstīm v. c.

Tas līgums, par ko še gribam runāt kā par

atzīmējamu notikumu Latvijas rūpniecības

attīstībā, ir 1927. gada 2. jūnijā starp Latviju

un PSRS noslēgtais tirdzniecības līgums.

Šā līguma pastāvēšanas laikā Latvijas sa-

biedrības doma ļoti bieži nodarbojās ar jau-

tājumu par šā līguma nozīmi Latvijas rūpnie-

cībā un tautsaimniecībā vispār. Mēs vēlāk

pāris vārdos arī pieskarsimies šā līguma ie-

tekmei un iedarbībai uz Latvijas tautsaim-

niecību, izejot no mūsu dzīves reālām īpatnī-

bām un vajadzībām, bet jāatzīst, ka Latvijas

un PSRS tirdzniecības līgums toreiz tīri ob-

jektīvi raugoties deva mums lielāku kontr-
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partiju, nekā to kādā citā līgumā mēs vēlāk

būtu dabūjuši. Tas bija laikmets, kad PSRS

meklēja pēc saimnieciskiem sakariem ar Va-

kareiropu. Līgumi ar Baltijas valstīm no PSRS

puses tika sagatavoti kā ēsma Vakareiropas

valstīm, kamdēļ arī tie pēc sava satura tīri

apzinīgi bija sagatavoti treknāki. Tiesiskais

pamats, uz kāda Latvija un PSRS mēģināja

izbūvēt savas īpašās tālejošākās attiecības,

bija t. s. Krievijas klauzula, kas kā territo-

riāls izņēmums no vislielākās labvēlības klau-

zulas deva abām valstīm iespēju izveidot spe-

ciālu muitas režīmu. Bija nepieciešams ilgāks

sagatavošanās laiks, kamēr Krievijas klauzula

ieguva savas pilsoņu tiesības. Kā ievērojamā-

kais solis Krievijas klauzulas atzīšanā ir Lat-

vijas un Lielbritānijas tirdzniecības līguma 7.

pants, kurā atzītas Latvijas tiesības uz šo iz-

ņēmumu no vislielākās labvēlības principa.

Tad nu arī Latvijas un PSRS 1927. g. 2. jū-

nija tirdzniecības līgums satur īpašu muitas

konvenciju ar ievērojami reducētām likmēm,

kādas piemērojamas abu līgumslēdzēju valstu

precēm pēc īpašiem sarakstiem. īpatnējās
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PSRS ārējās tirdzniecības organizācijas dēļ

Latvijas precēm faktiski nevarēja efektīvi pie-

mērot muitas konvencijā paredzētos muitas

nolaidumus, kamdēļ arī līgumā bija paredzēti

tirdzniecisko apgrozījumu apmēri. Bija no-

teikts, ka PSRS iepirkumi Latvijā sasniegs

40 milj. latu gadā. PSRS bija apsolījusies dot

Latvijas rūpniecībai katru gadu pasūtījumus

40 milj. latu apmērā.

Šis 1927. g. 2. jūnija tirdzniecības līgums

ar PSRS tad nu arī ir līgumu politikas noti-

kums, kas ievērojami ietekmēja Latvijas rūp-

niecības dzīvi. Modernā ražošanā vissvarīgā-

kais elements ir ražojumu tirgus, un šo tirgu

jaunais līgums tad arī deva. No 1923. gada

līdz 1927. gadam Latvijas tirdzniecība ar

PSRS bija nepārtraukti pasīva un arī paši ap-

grozījumi nebija visai prāvi. 1927. g. imports

no PSRS sasniedza 17,6 milj. latu, kamēr eks-

ports 3,8 milj. latu. Aina krasi mainījās 1928.

gadā, kad iedarbojās jaunais līgums: imports

bija 17,6 milj. latu, bet eksports bija apmē-

ram seškārtojies — 23,5 milj. latu. Pateico-

ties līguma noteikumiem par PSRS pasūtīju-
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miem Latvijas rūpniecībai, viegli saprotams,

ka eksports uz PSRS galvenam kārtām sastā-

dījās no rūpniecības ražojumiem.

Kaut arī šis līgums ar PSRS ir liels noti-

kums mūsu rūpniecības atjaunošanās sāku-

mā, tas tomēr mazā mērā ir sekmējis ilgsto

šam darbam domātu rūpniecības nozaru un

pasākumu izveidošanos, tas nav sekmējis to

rūpn. nozaru nostiprināšanos, kuras mēs at-

zīstam par savas zemes dabiskām rūpniecī-

bām. Līgums ar PSRS atnesa dažam labam

uzņēmumam vai nozarei gadījuma peļņu, bet

tā funkcionēšana aizvien saistījās ar zināmām

briesmām mūsu ražotāju spēku novadīšanai

nevēlamā virzienā.

Muitas tarifu polītika.

Jau 1921. gada 7. jūlija valdības muitas

likums, kas atcēla 1921. g. 15. aprīļa likumu

par atvieglojumiem rūpniecības atjaunošanā,

atbrīvoja rūpniecību no īpašas valsts varas

aizbildnības un gādības un ievadīja pa da-

ļai to laikmetu, ko apzīmējam ar brīvās attīs-

tības un brīvās konkurences laikmetu. No
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autonomās aizbildnības rūpniecības jautā-

jumos valdība tomēr pārgāja uz aktīvāku lī-

gumu politiku. Tikko iztirzātais Latvijas un

PSRS 1927. gada tirdzniecības līgums ir tam

spilgts piemērs. Līgumpolītikas interesēs val-

dība jau 1923. g. iesniedza Saeimai jaunu

muitas tarifa projektu, uzsverot vajadzību

pēc vispārīgām un konvencionālām muitas

likmēm. Pēc garākām pārrunām 1928. gada

16. aprīlī arī tika publicēti divslejīgie muitas

tarifi ar maksimālām un minimālām likmēm.

Muitas tarifi sastāvēja no 3 daļām: 1) vispā-

rīgie noteikumi, 2) ievedmuitas tarifs un 3)

izvedmuitas tarifs. Vispārīgie noteikumi pa-

redzēja, ka tarifa maksimālās ievedmuitas

likmes piemērojamas to valstu ražojumiem,

kuras ar Latviju nav noslēgušas tirdzniecības

līgumus. Tarifa minimālās likmes pilnīgi vai

pa daļai piemērojamas to valstu ražojumiem,

kuras ar Latviju noslēgušas attiecīgus līgu-

mus. Šis pēdējais noteikums tika papildināts

1932. gada 31. decembrī, kad izdeva likumu,

kas dod valdībai tiesības piemērot pilnīgi vai

pa daļai muitas tarifu minimālās likmes arī
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to valstu ražojumiem, kuras nestāv tirdznie-

cības līguma attiecībās ar Latviju, ja šīs val-

stis Latvijas preču eksportu un tirdzniecību

un kuģniecību vispār nenostāda sliktāk kā

jebkuras citas trešās valsts tirdzniecību un

kuģniecību. Tirdzniecības līgumu politikai

piemērots muitas režīms tad nu arī atvēra to

tirdzniecības līgumu ēru, kas centās stabilizēt

un nodrošināt mūsu ražojumu tirgu brīvā

sacensībā ar citām valstīm.

lekšzemes un starptautiskā saimniecības

konjunktūra 1928. g. muitas tarifa izdošanas

laikā bija ar augšupejošu tendenci. Starptau-

tiskā saimniecības politikā valdīja tieksmes

ne tikai pret protekcionistiskiem muitas poli-

tikas paņēmieniem, bet arī pret importa un

eksporta administrātīviem ierobežojumiem un

aizliegumiem. Šīs starptautiskās saimniecības

politikas tendences ietekmēja arī Latvijas mui-

tas un rūpniecības politiku, jo Latvija visos

laikos aizvien ir centusies iekļauties starptau-

tiskā sadarbībā. Dažādās konferencēs, kas

tika noturētas minēto jautājumu iztirzāšanai,

Latvijas pārstāvji ņēma rosīgu dalību. Tirdz-
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niecības konvenciju, ko Tautu savienība iz-

strādāja jau pasaules saimniecības krizes sā-

kumā, Latvija parakstīja. Savā autonomā

tirdzniecības režīma un muitas politikā Lat-

vija bija faktiski likvidējusi visus administra-

tīvos aprobežojumus un aizliegumus, bet mui-

tas tarifam bija vienīgi fiskālo interešu rak-

sturs. Rūpniecība un vispār saimniecība dzī-

voja un veidojās brīvas sacensības un patstā-

vības centienu gaismā. 1938. gada 1. janvārī

Latvijā stājās spēkā jauns ievedmuitas un iz-

vedmuitas tarifs, kas uzbūvēts pēc starptau-

tiskās nomenklātūras, kura vispār ieteikta

valstīm. Ar to Latvija no jauna pierādījusi

sadarbības gribu starptautiskā saimniecībā.

11. Pasaules saimniecības krizes izpauša-

nos Latvijā skaitām no 1931. g., kad 13. jū-

lijā iestājās grūtības dažu banku maksāju-

mos, kuru novēršanai netika izvēlēti pietie-

koši efektīvi līdzekļi. Banku grūtības tomēr

bija krizes ārējā izpausme, kamēr pasaules

saimniecības grūtību un arī mūsējo tautsaim-

nieciskie pamati bija meklējami katastrofiskā

izejvielu un lauksaimniecības ražojumu cenu
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krišanā. Eksporta daudzumu, bet sevišķi ie-

nākumu samazināšanās 1931. gadā noveda

mūsu zemi ne tikai objektīvās saimniecības

grūtībās, bet, galvenais, saimniecības krizes

parādības un to dziļā ietekme mūsu ekono-

mikā noveda Latvijas sabiedrības domu pie

dziļas uzskatu krizes nācionālās saimniecības

jautājumos un vēlāk arī pie lūzuma.

Nacionālās saimniecības stiprināšana.

Vispārējās augšupejošās konjunktūras ap-

stākļos jautājums par nācionālās saimniecības

izturības stiprināšanu bija galīgi izlaists no

acīm. Un tikai tad, kad 1931. gadā nodarbi-

nātība sāka samazināties, kad rūpniecībā no-

darbināto personu skaits noslīdēja no 72.100

1930. gadā līdz 66.304 1931. g., kad rūpnie-

cības uzņēmumu ražojumu vērtība samazinā-

jās šais pašos gados no 443 milj. Ls līdz 356

milj. Ls, iesākās vispirms pārrunas, sāpīgas

un bieži uz pārpratumiem un pārmērīga teo-

rētiskuma dibinātas idejiskas cīņas par nā-

cionālās saimniecības aizsardzības metodēm.

Vispirms muitas tarifi. Muitas tarifi līdz pat
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pasaules saimniecības krizes laikam ne tikai

pie mums, bet visā pasaulē tika uzskatīti vai

par vienīgo protekcionistiskās politikas lī-

dzekli. Muitas likumdošanas tiesības pa lie-

lākai daļai atradās likumdošanas iestāžu ro-

kās. Neraugoties uz spiedīgiem saimniecības

notikumu gaitas norādījumiem un prasībām

pēc elastīgākiem muitas tarifu grozīšanas pa-

ņēmieniem, cīņa starp likumdošanas iestādēm

un valdībām visās zemēs bija sīva. Tā tas

bija arī Latvijā. Atceroties dažus notikumus

no Latvijas muitas tarifu vēstures pasaules

saimniecības krizes gados, minēsim, piem.,

1932. gada pilnvarojuma likumu, kas piešķīra

valdībai zināmā veidā tiesību grozīt muitas

tarifus. No tautsaimnieciskā viedokļa tas bija

kropļains. Kaut minēsim to faktu, ka uz piln-

varojuma likuma pamata paaugstinātās lik-

mes tika noteiktas tikai uz vienu gadu. Ne-

runājot nemaz par to, ka vēlākā laikā vairā-

kas reizes nācās šo termiņu pagarināt, pēc

būtības šāda muitas likmju spēkā esamības

laika ierobežošana, pastāvot mūsu toreizējiem

ļoti zemiem tarifiem, ienesa lielu nedrošību
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ražošanā. Un ne tikai šis trūkums piemita

šādiem tarifiem — valdībai trūka ari elastī-

gas rīcības iespējas tirdzniecības politikas

laukā vispār. Valdība cīnījās par paplašinā-

tām tiesībām muitas lietās. Vēl 1934. g. 9.

maijā valdība iesniedza Saeimai „Likumu par

paplašinātām tiesībām saimniecības dzīves

kārtošanā". Šis projekts paredzēja, ka valdī-

bai uz zināmu laiku tiek piešķirtas tiesības

izdot noteikumus: 1) par noslēgto tirdzniecī-

bas līgumu un citu saimniecisku nolīgumu

spēkā stāšanos, 2) par muitas tarifu grozī-

šanu un 3) par preču importa un eksporta

administrātīvo režīmu, valūtas tirdzniecības

rēgulēšanu un aplikšanu ar speciālām pie-

maksām, kā arī noteikumus par šādā ceļā ie-

gūto līdzekļu izlietošanu. Saeimas finansu,

tirdzniecības un rūpniecības komisija šo pro-

jektu bez panākumiem apsprieda vēl 1934. g.

15. maija sēdē.

Bet pasaules saimniecības krizes laikā, kā

jau teikts, jautājums negrozījās tikai ap strī-

diem par muitas likmju augstumu, šī krize —

to arī jau minējām — pašos pamatos pārgro-
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zīja ieskatus par protekcionistiskās nācionā-

lās saimniecības aizsardzības veidiem, atzina

muitu veidu par nepietiekošu. Darbu kārtībā

nāca priekšlikumi par citiem aizsardzības

līdzekļiem. Jau pieminējām, ka ap 1929. g.,

kad valdīja t. s. brīvtirdzniecības ieskati,

Latvija faktiski bija atcēlusi visus importa un

eksporta administrātīvos ierobežojumus un

aizliegumus. Ar 1931. gada 13. oktobra notei-

kumiem par preču importa rēgulēšanu nodi-

binājās par jaunu īpašs ārējās tirdzniecības

administratīvais režīms. Tā nolūks bija līdz-

svarot ārējās tirdzniecības apgrozījumā im-

portu ar eksportu. Cenu sabrukuma dēļ sa-

mazinātie eksporta ieņēmumi un augstā va-

lūtas kursa dēļ preču ievedumu pieaugošās

tendences darīja šādus tirdzniecības bilances

izlīdzināšanas un līdzsvarošanas centienus par

saprotamiem un neizbēgamiem. Un rezultāts:

ja var pastāvēt domstarpības par importa un

eksporta administratīvā režīma technisko iz-

būvi, tad krizes laikā zināmā mērā zem spie-

diena ievestie rūpniecības un vispār nācionā-

lās saimniecības aizsardzības jaunie veidi un
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agrākās muitas aizsardzības pastiprināšana ir

sekmējusi rūpniecības nostiprināšanos Lat-

vijā taisni tai laikā, kad visās citās valstīs šī

ražošanas nozare ir pārdzīvojusi lielas grūtī-

bas un slīdējusi pat atpakaļ. Kontingentu

veids ir ass aizsardzības līdzeklis, kamdēļ arī

neizbēgamas bijušas dažas nenormālas parā-

dības, rūpniecības augšanas un veidošanās

gaitā, kas attiecināmas taisni uz šiem krizes

gadu rūpniecības politikas paņēmieniem.

Jauni ieskati par iekšzemes tirgu.

Nācionālās saimniecības aizsardzības politi-

kas nostiprināšanās saimniecības krizes ga-

dos noveda tāpat pie jauniem ieskatiem par

iekšzemes tirgus lomu ražošanā. Tā sauktajā

brīvtirdzniecības laikmetā liela uzmanība gan

tika veltīta ārējo tirgu analizei, šo tirgu ap-

mēru uztveršanai iekārtoti un lietoti rūpīgi iz-

strādāti statistiski paņēmieni, piegriežot sa-

mērā niecīgu vērību iekšzemes preču apgrozī-

jumiem resp. iekšzemes tirgum. Nācionālās

saimniecības aizsardzības politikas nostipri-

nāšanās laikā gluži dabiski blakus likumu ceļā
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ierobežotiem ārzemju preču ievedumiem iz-

veidojās pozitīvi centieni paplašināt tirgu

iekšzemes precēm, paplašināt pašu iekšzemes

tirgu. Pie Finansu ministrijas nodibinājās

iekšzemes ražojumu propagandas komiteja,

kas attīstīja rosīgu darbību gan ar izstādēm,

plakātiem, gan citādi. Labākā propaganda

iekšzemes ražojumiem tomēr izrādījās aizvien

pieaugošā preču kvalitāte. lekšzemes tirgus

Latvijas ražojumiem paplašinājās, pēc pašu

pircēju pārliecības, bez ārējiem spaidiem.

Bet, kā jau teikts, nācionālās saimniecības

aizsardzības politika ļoti stiprā mērā stimu-

lēja uzņēmību rūpniecības darbā. Blakus ve-

selīgām ražošanas nozarēm un uzņēmumiem

lielā skaitā attīstījās sīki uzņēmumi bez da-

biska pamata. Latvijas rūpniecība, kas pēc

Pasaules kara trieciena un pārveidotiem tir-

gus apstākļiem jaunā valstī jau bija tā iegu-

vusi sīkrūpniecības raksturu, sadrumstalojās

vēl tālāk. Katru gadu nākuši klāt jauni uz-

ņēmumi, pieaudzis gan arī rūpniecībā nodarbi-

nāto personu skaits. Uzņēmumu skaits un

rūpniecībā nodarbināto personu skaits pēc pa-
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stiprinātās nācionālās saimniecības aizsardzī-

bas režīma ievešanas audzis sekojošā pakāpe-

nībā:

Uz katriem 100 rūpniecības uzņēmumiem

1932. gadā bij 1933. g. — 108, 1934. g. —

122, 1935. gadā — 151, bet 1936. gadā —

158. Nodarbināto personu ziņā uz katrām

100 personām 1932. gadā strādāja 1933. g. —

114, 1934. g. — 137, 1935. g. — 152 un 1936.

gadā — 163. Izsekojot rūpniecības uzņēmumu

skaita augšanai atsevišķās nozarēs, pirmām

kārtām acīs duras celtniecības uzņēmumu

skaita pieaugums. 1932. g. šai nozarē bija

nodarbināts 121 uzņēmums ar 1762 nodar-

binātām personām, kamēr 1936. gadā celtnie-

cības laukā strādāja 3,5 reizes lielāks uzņē-

mumu skaits — 424 ar 7087 strādniekiem.

Lielais pieaugums šai rūpniecības nozarē ie-

sākās gan vēlāk, pēc 1934. gada, sakarā ar

lielo rosību celtniecības laukā, kādu attīstīja

1932. 1933. 1934. 1935. 1936.

zņēmumu skaits 3.523 3.788 4.288 5.312 5.565

'odarbināto per-

sonu skaits
. .

61.604 70.387 84.669 93.793 100.682
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atjaunotas valsts nacionāla valdība. 2,8 rei-

zes pieaudzis kokrūpniecības uzņēmumu skaits

laikā no 1932. līdz 1936. g.: no 370 līdz 1040;

kokrūpniecībā nodarbināto strādnieku skaits

tai pašā laikā audzis 1,7 reizes no 8579 līdz

14.590. Šos skaitļus uzrādām še illūstrācijai,

kādā mērā nācionālās saimniecības aizsardzī-

bas pastiprināšana un arī labvēlīgas saimnie-

cības konjunktūras nostiprināšanās ietekmēja

ne tikai rūpniecības augšanu, bet uzspieda

tai arī īpatnējas struktūras zīmi.

Rūpniecības attīstības gaita pēc 1934. g.

15. maija.

12. īpašs periods Latvijas rūpniecības at-

tīstībā ir laiks pēc 1934. g. 15. maija, kad

Latvijas politiskā dzīvē notika lielais lūzums

un valsts varu pārņēma nācionālā valdība.

Šim rūpniecības attīstības laikmetam vispie-

mērotāk dot organiskās plānsaimniecības pe-

rioda nosaukumu.

Lai kļūtu saprotamas lielās pārgrozības nā-

cionālās saimniecības un sevišķi tirdzniecības

un rūpniecības laukos, kādas notikušas pēc
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1934. gada 15. maija, ir jākonstatē, ka šo

lielo politisko pārgrozību cēloņi bija galve-

nām kārtām saimnieciskas dabas. Iztirzājot

pasaules saimniecības krizes laikmetu Latvi-

jā, nācās aizrādīt uz lieliem un nepārvara-

miem šķēršļiem nācionālās saimniecības aiz-

stāvju cīņā piemērotu ekonomiskās politikas

paņēmienu dēļ. Pretrunas likumdošanā un iz-

pildu varas rīcībā, inerta noraudzīšanās noti-

kumu norisē, kas savā turpinājumā draudēja

novest pie neatrisināmiem sarežģījumiem, iz-

audzināja vēlēšanos un ilgas pēc vienotas gri-

bas valsts un sabiedriskā darbā. 1934. g. 15.

maija laikmets atšķiras no iepriekšējā taisni

ar šo savu psīcholoģisko pārkārtojumu. Jau-

nais laikmets rūpniecības un tirdzniecības po-

litikā iezīmējas ar plānveidīgu, vienādi uztver-

tu, izprastu un izveidotu darbību.

Organiskās plānsaimniecības periods rūp-

niecībā un tirdzniecībā tika ievadīts ar atzi-

ņu, ka uzņēmība rūpniecības darba nozarē

nevar tikt atstāta savvaļai. Jau notēlotie kon-

tingentu un muitas aizsardzības paņēmieni

stimulēja — tas arī bija jau teikts — ne ti-
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kai dabiskās ražošanas nozares, bet sekmēja

arī sīku, normālai attīstībai nespējīgu uzņē-

mumu nodibināšanos. Daudzos gadījumos va-

rēja pat sākt runāt par materiālo spēku ne-

lietderīgu izšķērdēšanu. To nācās novērst.

Pārrunās par turpmākās rūpniecības poli-

tikas virzienu un, galvenām kārtām, par šās

politikas techniskiem paņēmieniem izkristal-

lizējās divi uzskati. Pirmā uzskata aizstāvji

norādīja uz vēlamību, lai valsts vara uzrau-

dzītu un rēgulētu rūpniecības uzņēmumu no-

dibināšanos un darbību, izsniedzot īpašas at-

ļaujas. Otrā uzskata aizstāvji norādīja uz šā

veida galveno trūkumu — rūpniecības uzņē-

mumu nodibināšanas un darbības jautājumu

iekļaušanu birokrātiskā režīmā un tāpēc iz-

virzīja priekšlikumu par to pašu mērķu sa-

sniegšanu zināmas pašvaldības ceļā. Tika ie-

teiktas īpašas ražošanas apvienības, kurās pa-

ši rūpnieki zem valsts vai rūpniecības un

tirdzniecības pašvaldības organizāciju kontro-

les piedalītos pastāvošo pasākumu sanēšanas

un dzīvei spējīgas ražošanas nozares izveido-

šanas darbā.
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Praktiski kārtojot šos jautājumus, 1936. g.

10. jūlijā izdeva likumu par rūpniecības un

amatniecības uzņēmumiem. Tas noteica, ka

rūpniecības un amatniecības uzņēmumu dar-

bībai vajadzīga Finansu ministrijas atļauja,

izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

Uzņēmuma paplašināšanai vai darbības pār-

kārtošanai, kas savienota ar dzinējspēka vei-

da vai jaudas maiņu, jaunu darba mašīnu

uzstādīšanu vai atļaujā noteiktā strādnieku

skaita palielināšanu, vajadzīga jauna atļauja.

Likums noteica, ka rūpniecības vai amatnie-

cības uzņēmums ierīkojams atļaujā noteiktas

pašvaldības robežās un uzņēmuma darbība

uzsākama atļaujā noteiktā termiņā. Finansu

ministrija var uzstādīt prasības par tā vadību,

technisko iekārtu un ražošanu. Tāpat likums

noteica, ka pastāvošiem rūpniecības vai amat-

niecības uzņēmumiem, kas darbojas uz valsts

vai pašvaldības iestāžu atļaujas pamata vai

kuriem atļauja nebija vajadzīga, jāizprasa fi-

nansu ministra atļauja noteiktā laikā un kār-

tībā.
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Praktiskais rūpniecības jaunuzbūves darbs.

Blakus šiem rūpniecības uzņēmumu dibinā-

šanas un darbības reglāmentēšanas centie-

niem nācionālās valdības laikā iesākās prak-

tisks rūpniecības jaunuzbuves un veidošanas

darbs, kas saturēja jau pašas rūpniecības paš-

darbības un automātiskas sanācijas elemen-

tus. Jau 1935. g. 3. oktobrī bija izdots likums,

ka izņēmuma gadījumos, ja valsts saimniecī-

bas vai aizsardzības intereses to prasa, pēc fi-

nansu ministra priekšlikuma ar Ministru ka-

bineta lēmumu Latvijas Kreditbankai var uz-

dot likvidēt maksāšanas grūtībās nonākušus

tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumus, lī-

dzīgi tam, kā tas notika ar kredītiestādēm.

1936. g. 27. maija likums paplašināja šos ga-

dījumus arī attiecībā uz konkursā nonāku-

šiem uzņēmumiem, bet 1938. g. 17. janvārī

publicētais likums paredzēja šādas tirdzniecī-

bas un rūpniecības uzņēmumu likvidēšanas

iespējas vienīgi atkarībā no valsts saimniecī-

bas vai aizsardzības interesēm. Šie sanācijas

likumi faktiski lietoti ļoti nedaudz gadījumos,

kamēr ļoti liela bijusi tā aktivitāte, kāda at-
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tīstīta jaunu uzņēmumu dibināšanā nozīmī-

gākās tautsaimniecības nozarēs vai arī noza-

rēs ar lielām valsts aizsardzības interesēm.

Jaundibinātie uzņēmumi parasti iesākuši dar-

bību ar prāviem pamatkapitāliem un savu

darba plānu nosprauduši jo plašu. Šo uzņē-

mumu tautsaimnieciskais nolūks bijis ar ra-

cionāliem ražošanas un tirdzniecības paņē-

mieniem sekmēt veselīgu apstākļu izveidoša-

nos rūpniecības uzņēmībā un kavēt uzņēmī-

bas attīstību pasākumos, kas nesola panāku-

mus. Jauno uzņēmumu dibināšanai bija arī

nācionālpolītiskas dabas nolūki — stiprināt

latviešu uzņēmību tirdzniecībā un rūpniecībā.

Nosauksim ievērojamākos tirdzniecības un

rūpniecības pasākumus, kas nodibinājušies

šīs aktivitātes rezultātā. 1936. g. 10. decembrī

apstiprināja statūtus tirdzniecības akciju sa-

biedrībai „Ogle" ar Ls 500.000— lielu pa-

matkapitālu. Sabiedrības mērķis ir tirdzniecī-

ba ar oglēm, koksu, malku, kūdru etc. Pir-

majā darbības gadā „Ogles" apgrozījumi sa-

sniedza 58 milj. latu. 1936. g. 15. decembrī

apstiprināti rūpniecības akciju sabiedrības
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„Vairogs" statūti. Sabiedrību dibināja ar 8,5

milj. latu lielu pamatkapitālu, un tās mērķis

ir vagonu un citu transporta un satiksmes lī-

dzekļu, katlu, dzelzs konstrukciju, kuģu un

citu peldošu līdzekļu, lidmašīnu, lauksaimnie-

cības un citu mašīnu būves un remonti etc.

~Vairogs" ir lielākais metallurģiskais un ma-

šīnrūpniecības uzņēmums, kuram bez tam iz-

cila loma dažādu valsts aizsardzības jautāju-

mu kārtošanā.

1937. g. 21. janvārī apstiprināti tirdzniecī-

bas un rūpniecības akciju sabiedrības ~Ķieģ-

eļnieks" statūti. Sabiedrībai ir
1
/

2 milj. latu

liels akciju kapitāls. Sabiedrības mērķis ir ze-

mes bagātību izmantošana, ražojot un tirgo-

joties ar ķieģeļiem un visādi veicinot uguns-

izturīgu būvmateriālu un drenu cauruļu ra-

žošanu un lietošanu. Tirdzniecības un rūpnie-

cības akciju sabiedrības ~Kaļķis" statūti ap-

stiprināti 1937. g. 21. janvārī. Alus darītavu

akciju sabiedrības ~Aldaris" statūti apstipri-

nāti 1937. g. 30. aprīlī; sabiedrību nodibināja

ar 4 miljoni latu lielu pamatkapitālu. Tāpat

ar 4 milj. latu lielu pamatkapitālu 1937. g.
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29. jūnijā statūtus apstiprināja rūpniecības

akciju sabiedrībai „Degviela". Uzņēmums di-

bināts minerāleļju, naftas un vispār degvielu

iegūšanai un pārstrādāšanai un tirdzniecībai

ar minētajiem produktiem. 1937. g. 17. sep-

tembri apstiprināti statūti tirdzniecības un

rūpniecības akciju sabiedrībai ~Latvijas

Koks" ar 4 milj. latu lielu pamatkapitālu. A/s.

~Latvijas Koks" mērķi ir mežu materiālu iz-

strādāšana, pārstrādāšana un pārdošana iekš-

zemē un ārējos tirgos. 1938. g. 3. martā dibi-

nāta tirdzniecības un rūpniecības akciju sa-

biedrība „Kūdra" ar 3,5 milj. latu lielu pa-

matkapitālu kūdras purvu bagātību izmanto-

šanai, kūdras un tās izstrādājumu eksportam,

kā ari piegādei lauksaimniecībai, rūpniecībai

un celtniecībai. 1938. g. 3. martā tāpat ap-

stiprināti tirdzniecības un rūpniecības a/s.

„Šīfers" statūti; sabiedrība dibināta ar 1,5

milj. latu lielu pamatkapitālu būvniecībai un

citām vajadzībām lietojamā mākslīgā šīfera

ražošanai, kā arī tirdzniecībai ar saviem ra-

žojumiem. 1938. g. vasarā dibināta a/s. „Rī-

gas ģipss" Latvijas ģipša bagātību izmanto-
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šanai, ražojot būvniecībā lietojamās ģipša pla-

tes un vieglbetonu „sipporeksu". Ģipša pla-

tes ražos eksportam. Sabiedrības pamatkapi-

tāla sastādīšanā piedalās arī ārzemnieki. Kā

kopdarbības sabiedrību centrāle tīri tirdznie-

ciskā laukā darbojas Centrālā savienība „Tu-

rība". ~Latvijas Piensaimnieku centrālo sa-

vienību", a/s. ~Bēkona eksports", ~Latvijas

Centrālo sēklu eksportu" un a/s. ~Ādu un

vilnas centrāle" jau minējām nodalījumā par

lauksaimniecību, runādami par lauksaimnie-

cības ražojumu pārstrādāšanu un izvērtēša-

nu. Lauksaimnieciskās ražošanas veicināšanas

uzņēmumu grupā ieskaitāma rūpniecības ak-

ciju sabiedrība ~Mašīnu fabrika un kuģu bū-

vētava ~Tosmāre", kuras statūti apstiprināti

1938. g. 22. jūnijā; sabiedrība dibināta ar 4

milj. latu lielu pamatkapitālu.

Nosaucot še vārdā lielākos no nācionālās

valdības laikā dibinātiem tirdzniecības un

rūpniecības uzņēmumiem, ir jāliecina, ka

taisni šī praktiskā rūpniecības plāna reālizē-

šana dzīvē lielā mērā sprauž robežas tām ne-

gātīvām parādībām, kā kapitālu sadrumstalo-
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šanās, tā ievadīšana neveselīgā gultnē etc,

kādas jau minējām savā apskatā par krizes

laikā ievesto nācionālās saimniecības aizsar-

dzības režīmu. Rūpniecības kapitāla koncent-

rācijas nolūki ir bez tam racionālizēt ražo-

šanu. Šādas racionālizācijas prasības Latvijā

uzstāda arī darba tirgus resp. strādnieku trū-

kums lauksaimniecībā. Aktivitāte visās ražo-

šanas nozarēs ir tādā mērā paplašinājusies, ka

vienīgi efektīva darba roku izmantošana dod

iespēju apkalpot visas nozares, kādas latvie-

šu rokas ir aizņēmušas. Praktiskā rūpniecī-

bas izbūves darbā liela un vēl pietiekoši ne-

nosvērta loma piekrīt Latvijas Kreditbankai.

Bez tās līdzdarbības šis darbs nebūtu veikts.

Organiskās plānsaimniecības periods Lat-

vijas rūpniecības politikā reizē iezīmējas ar

savu sociālpolitisko aspektu. Nācionālās val-

dības laikā nodibinājās Sabiedrisko lietu mi-

nistrija, kas par savu īpašu uzdevumu stādī-

jusi populārizēt un iesakņot dzīvē jaunus ie-

skatus par darbu. Strādnieku darbu uzskata

ne par preci, fabrika, uzņēmums nav tikai

saimniecisks pasākums, bet arī visas sociālās
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būves ievērojams elements. Sakarā ar šīm

idejām 1938. g. 14. janvārī izdots likums par

strādnieku un darbinieku veselības aizsardzī-

bu uzņēmumos (likums stājās spēkā 1938. g.

15. maijā). Instrukcijas, kādas izstrādā par

šī likuma reālizēšanu dzīvē, cenšas saskaņot

tautsaimnieciskās iespējas ar sociālpolitiskiem

ideāliem.

Sociālie centieni saskatāmi arī likumos par

amatniekiem un praktiskā politikā attiecībā

uz strādnieku dzīves jautājumu kārtošanu.

Uzņēmumu tirdznieciskā un juridiskā or-

ganizācija.

13. Rūpniecības uzņēmumu nodibināšanās,

darbība un veidošanās, sekmes vai traucēju-

mi to darbā v. L t. lielā mērā atkarājas no

šo pasākumu tirdznieciskās organizācijas, no

noteikumiem, kas rēgulē un nosaka šo pasā-

kumu pastāvēšanas juridiskos veidus. Pašas

dzīves veidošanās Latvijas 20 gados ir bijusi

tik strauja, ka likumdošanā par tirdzniecības

organizāciju, dažādo noteikumu veidošanā at-

tiecībā uz tirdzniecisko darbību ir bijusi vē-
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rojama it kā vilcināšanās, it kā vēlēšanās

nogaidīt, lai lielais pārkārtošanās process no-

rit līdz zināmam loģiskam galam. Neraugo-

ties uz to, minēsim dažus faktus un likumus,

kas nokārto ražotāju pasākumu komerciālo

organizāciju. 1933. g. 12. oktobrī izdoti No-

teikumi par tirgotājiem. Saskaņā ar šiem no-

teikumiem tirgotājs ir tas, kas arodveidīgi no-

darbojas ar tirdzniecību. Par tirdzniecības

arodu uzskatāma katra arodveidīga darbība,

kuras priekšmets ir viens no sekojošiem da-

rījumu veidiem: 1) kustamas mantas (preču)

vai vērtspapīru iegādāšana un tālākatsavinā-

šana, neskatoties uz to, vai preces atsavina

tādas, kādas tās iegādātas, vai arī apstrādā-

tas vai pārstrādātas; 2) preču apstrādāšana

vai pārstrādāšana priekš citiem, ciktāl tā pār-

sniedz sīkuzņēmuma apmērus; 3) apdrošinā-

šana ar prēmijām; 4) banku, lombardu un

naudas maiņas darījumi; 5) preču vai pa-

sažieru pārvadāšana pa jūru un gaisu, preču

pārvadātāju darījumi, kas pārvadā personas

pa sauszemi un iekšējiem ūdeņiem un pār-

sniedz sīkuzņēmuma apmērus, kā arī velkoņu
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kuģniecības uzņēmēju darījumi; 6) komisio-

nāru, speditoru un noliktavu turētāju darīju-

mi; 7) tirdzniecības aģentu un mākleru darī-

jumi; 8) grāmatu un mākslas priekšmetu

tirdzniecības darījumi un 9) spiestuvju darī-

jumi, ciktāl spiestuves darbība pārsniedz sīk-

uzņēmuma apmērus. Aroda uzņēmums, kas

pēc sava rakstura un apmēra prasa tirdznie-

ciski iekārtotu veikala vadību, arī uzskatāms

par tirdzniecisku aroda uzņēmumu, kaut arī

tikko minētie priekšnoteikumi nepastāvētu,

bet ja uzņēmēja firma ierakstīta tirdzniecības

reģistrā. Noteikumi par tirgotājiem piemēro-

jami arī attiecībā uz: 1) atklātām sabiedrī-

bām un komanditsabiedrībām, 2) akciju un

paju sabiedrībām un 3) tām kooperātīvām

sabiedrībām un viņu savienībām, kuras no-

darbojas ar tirdzniecību noteikumu par tirgo-

tājiem nozīmē.

1934. g. 29. maijā izdoti noteikumi par

tirdzniecības reģistru, kas atcēla visus līdz

tam pastāvējušos noteikumus par tirgotāju

reģistrāciju un kas stājās spēkā 1934. gada

1. augustā. Tā paša gada 17. jūlijā izdota
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instrukcija pie noteikumiem par tirdzniecī-

bas reģistru. Saskaņā ar noteikumiem par

tirdzniecības reģistru pie apgabaltiesām pa-

stāv tirdzniecības reģistra nodaļas, kuru dar-

bības rajons sakrīt ar apgabaltiesas apgabalu.

Tirdzniecības reģistra tiesnesis ved tirdznie-

cības reģistru, kurā ieraksta visus tirgotājus,

kas uzskatāmi par tādiem saskaņā ar notei-

kumiem par tirgotājiem. 1933. g. 12. oktobrī

izdoti noteikumi par firmu. Sakarā ar ārē-

jās tirdzniecības režīma maiņu krizes gados,

t. i. sakarā ar kontingentu sistēmas ievešanu,

radās nepieciešamība stingri noteikt importa

tirgotāju kadrus. 1936. g. 17. decembrī iz-

nāca jauns likums par importa tirdzniecību

un ārzemju tirgotāju pārstāvjiem. Saskaņā

ar šo likumu ievest preces no ārzemēm iekš-

zemes tirgum atļauts tirgotājiem, kas saņē-

muši uz to īpašas Finansu ministrijas atļaujas

nodarboties ar preču importa darījumiem.

Šādas atļaujas nodarboties ar preču importa

darījumiem Finansu ministrija var izsniegt

tirgotājiem, kas izpirkuši 1. vai 2. katēgorijas

tirdzniecības vai 1., 2. vai 3. katēgorijas rūp-
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niecības zīmi. Importa atļauju izsniegšana ti-

kai augstāko tirdzniecības un rūpniecības

zīmju katēgoriju tirgotājiem pasargā ārējās

tirdzniecības darījumus no pārmērīgas sa-

drumstalotības. Līdzīga atļauju kārtība ievesta

arī speciālās tirdzniecības nozarēs. Tā 1935. g.

24. sept. likums par koka materiālu eksportu,

transitu un koktirdzniecības aģentūru nosaka,

ka izvest koku materiālus uz ārzemēm, tran-

sitēt tos caur Latviju vai nodarboties ar aģen-

tūru koktirdzniecībā atļauts firmām, kas sa-

ņēmušas ikgadus attiecīgu Finansu ministri-

jas atļauju. 1937. gada 4. decembra likums

šo pašu licencēšanas kārtību attiecina arī uz

finieru eksportieriem un finieru eksporta

tirdzniecības aģentiem. Bez jau minētajiem

izskaidrojumiem par importa un arī eksporta

firmu licencēšanas vajadzību šīs licences ir

tās, kas dara vienīgi iespējamu Valūtas ko-

misijas praktisko darbību. Valūtas komisija

pēc 1931. gada ir vairākkārt mainījusi savas

darbības noteikumus, līdz tā izveidojusies par

ārējās tirdzniecības regulētāju iestādi. Valū-

tas komisija pastāv pie Finansu ministrijas,
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un tās uzdevums ir: 1) sadalīt noteikto ār-

zemju maksājamo līdzekļu un prasījumu ār-

zemju valūtā daudzumu importējamo preču

un pakalpojumu samaksai valsts, pašvaldību

un privātpersonu maksājumiem ārzemēs un

citu ārējo maksājumu kārtošanai, 2) rēgulēt

preču importu un 3) pārraudzīt ārzemju mak-

sājamo līdzekļu uztveršanu un izlietošanu.

Sakarā ar pārgrozījumiem finansu ministri-

jas iekārtā, kādi stājās spēkā 1938. g. 1. ok-

tobrī, un attiecīgu likumu valūtas komisijas

tiesības un pienākumi ar to pašu dienu pa-

doti ārējās tirdzniecības departamentam. Jau-

nā ārējās tirdzniecības politikas organizācija

pārkārto un saskaņo dažādo iestāžu rīcību

ārējās tirdzniecības jautājumos un izbeidz

krizes laikā dibināto pagaidu iestāžu dar-

bību.

Latvijas valsts 20 gadu pastāvēšanas laikā

daudz nācies nodarboties ar galvenā tirdz-

niecības un rūpniecības uzņēmumu tiesiskā

veida — akciju sabiedrību likumdošanu. Kaut

arī vairums no Latvijā pastāvošiem uzņēmu-

miem ir vienpersonīgie uzņēmumi, tad taut-
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saimnieciski nozīmīgākās ir taču kapitālsa-

biedrības. Pašā sākumā še valdīja liela ap-

stākļu dažādība, jo nācās izšķirt sabiedrības,

kas nodibinājušās bij. Krievijas valdības laikā,

un sabiedrības, kas dibinātas Latvijas valsts

laikā. Jautājums par to, kādas Krievijas val-

dības laikā nodibinātās akciju sabiedrības uz-

skatāmas par Latvijas akciju sabiedrībām,

bija ļoti svarīgs jau miera līguma sarunu

laikā 1920. gadā. Tas stāvēja sakarā ar jau

vairākkārt minēto Krievijas valdības apņem-

šanos izdot Latvijai 1914.—1917. gados uz

Krieviju evakuētos īpašumus. Akciju sabied-

rību veidošanās gaitā ir izdota visos šais ga-

dos vesela rinda paskaidrojumu un instruk-

ciju. Gala iznākumā ir veikts liels darbs un

izstrādāts jauns likums par akciju un paju

sabiedrībām. Ministru kabinets jauno likumu

pieņēma 1937. g. 22. decembrī, un tas stājās

spēkā 1938. g. i. janvārī. Sākumā bija no-

teikts, ka visām akciju un paju sabiedrībām

6 mēnešu laikā, skaitot no likuma spēkā stā-

šanās dienas, jāizprasa jauna finansu ministra

atļauja darbības turpināšanai. Dažādu prak-
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tisku apstākļu dēļ 1938. g. 22. jūnijā šo at-

ļauju izprasīšanas termiņu pagarināja uz

1 mēnesi.

1937. g. 28. decembra likums par akciju

un paju sabiedrībām ir viens no lielākiem

tiesiskas dabas priekšnoteikumiem, kādu iegu-

vuši tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi

patstāvīgās valsts laikā. Skaidrība un noteik-

tība kapitālsabiedrību dibināšanas un darbī-

bas lietās uzskatāma pati par sevi par lielu

pozitīvu faktoru rūpniecības un tirdzniecības

attīstībā. Jaunais likums nosaka, ka akciju

sabiedrība ir sabiedrība ar juridiskas perso-

nas tiesībām, kuras dalībnieki piedalās ar

ieguldījumiem uz akcijām sadalītā pamatka-

pitālā, neatbildot personīgi par sabiedrības

saistībām. Par sabiedrības saistībām atbild

sabiedrība ar savu mantu.

Akciju sabiedrība, neatkarīgi no tās mēr-

ķiem, vienmēr uzskatāma par tirgotāju notei-

kumos par tirgotājiem paredzētā nozīmē. Jau-

nais likums par akciju un paju sabiedrībām

noteic šo sabiedrību minimālos pamatkapitā-

lus — banku akciju sabiedrībām — 3 milj.
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latu, apdrošināšanas akciju sabiedrībām —

1 milj. latu, bet pārējām tirdzniecības un rūp-

niecības akciju sabiedrībām — 100.000 latu.

Pamatkapitāla palielināšanai vai pamazināša-

nai jānotiek statūtu grozīšanas kārtībā.

levērojot to apstākli, ka akciju sabiedrības

skar visplašākās sabiedrības materiālās intere-

ses un arī to, ka akciju sabiedrību normālai

attīstībai ir vislielākā nozīme konjunktūrālā

norisē, jaunais likums paredzējis un vēlākie

likumi praktiski izveido īpašu akciju sabied-

rību uzraudzību un revīzijas kārtību. Vis-

pirms akciju sabiedrību pārrauga Finansu mi-

nistrija. Tās uzdevumā attiecīgām amatper-

sonām ir tiesības izdarīt revīzijas akciju sa-

biedrībās un pārbaudīt to grāmatas, doku-

mentus, korespondenci un mantu, kā arī sa-

biedrības darbību vispār. Bez tam likums par

akciju un paju sabiedrībām pakļauj tās obli-

gātoriskai zvērināto revidentu pārbaudei. Zvē-

rināto revidentu institūta pastāvēšana pirmo-

reiz minēta likumā par Latvijas Tirdzniecības

un rūpniecības kameru, un pēc tam arī jau-

nais likums par akciju un paju sabiedrībām
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savā 140. pantā jau konkrētāk piemin likumu

par zvērinātiem revidentiem. Likums par zvē-

rinātiem revidentiem iznāca 1938. g. 16. jū-

nijā, un tai paredzēti vispār šā jaunā institūta

uzdevumi ne tikai attiecībā uz akciju sabied-

rību obligātoriskām revīzijām, bet arī attie-

cībā uz revīzijām vispār, kā arī uzticības un

lietpratēju uzdevumiem.

Cīņa par solido tirdzniecību.

Izkopjot pozitīvo tirdzniecības organizāciju

darbību iekšzemes tirgū, kā arī līdzdalību

starptautiskā tirdzniecībā, aizvien liela vērība

piegriezta solidu tirdzniecības paņēmienu no-

stiprināšanai. Vispirms tas panākts ar negā-

tīvām metodēm — cīnoties pret negātīvām pa-

rādībām tirdzniecības praksē. 1927. g. 4. ok-

tobrī iznāca noteikumi par negodīgas konku-

rences apkarošanu, kas noteica, ka tirgus

iekarošanai un preču apgrozības pavairošanai,

kā arī peļņas darba lauka nodibināšanai vai

paplašināšanai ir aizliegts konkurences nolūkā

ķerties pie tādiem darbības paņēmieniem, kuri

runā pretim labiem tikumiem vai rūpniecībā
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un tirdzniecībā pastāvošām ierašām. 1931. g.

šais noteikumos izdarīti pāris reizes speciālas

dabas grozījumi, kamēr 1933. g. 27. aprīlī

noteikumi par negodīgas konkurences apka-

rošanu tika pilnīgi pārjaunoti, atceļot agrākos

noteikumus.

Jauns laikmets negodīgas konkurences ap-

karošanā resp. cīņā par solidu tirdzniecību

iesākās pēc Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-

cības kameras nodibināšanas. Jau pirmais

kameras likums 1934. g. 21. decembrī pare-

dzēja, ka kameras pienākums ir sastādīt ne-

godīgas konkurences apkarošanas komisiju.

Sakarā ar to 1935. g. 19. martā tika izdarīti

pārgrozījumi 1933. g. 27. aprīļa noteikumos

par negodīgas konkurences apkarošanu, svīt-

rojot noteikumu, ka noteikumus par negodī-

gas konkurences apkarošanas komisijas nodi-

bināšanu un darbības kārtību izdod finansu

ministrs saziņā ar tieslietu ministru. Praktisko

negodīgas konkurences apkarošanas darbu

uzņēmās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-

bas kamera. Tā izstrādāja un finansu mi-

nistrs 1935. g. 8. maijā apstiprināja noteiku-
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mus par negodīgas tirdzniecības apkarošanas

komisiju. Atšķirībā no līdz šim lietotā no-

saukuma — negodīgas konkurences apkaro-

šanas komisija — kamera savai iestādei deva

negodīgas tirdzniecības apkarošanas komisijas

vārdu, tādējādi paplašinot komisijas darbības

lauku un uzskatot negodīgo konkurenci tikai

par vienu daļu negodīgas tirdzniecības paņē-

mienos. Kamera iesāka bez tam pozitīvu cīņu

par godīgas tirdzniecības paņēmienu iesakņo-

šanu. Tā kā negodīgas konkurences paņē-

mieni visbiežāk izpaužas nepieņemamos vei-

kala reklāmas paņēmienos, tad tika sarīkota

īpaša izstāde ar nosaukumu „Biroja iekārta un

veikala reklāma", kuras nolūks, starp citu, bija

populārizēt godīgas tirdzniecības un godīgas

reklāmas principus. Sadarbojoties ar Starp-

tautisko tirdzniecības kameru, Latvijas Tirdz-

niecības un rūpniecības kamera 1938. gada

28. janvārī pieņēma un izsludināja starptau-

tiskos veikala reklāmas principus, kas nostā-

dīja jautājumu par negodīgas tirdzniecības

apkarošanu jau tīri pozitīvā plāksnē — cīņā

par godīgas tirdzniecības principu ievērošanu.
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Centienos pēc godīgas tirdzniecības paņēmie-

niem dažās tirdzniecības nozarēs tika nodibi-

nāta arī īpaša kontrole un izstrādāti plašāki

noteikumi, kas vienveidoja tirdzniecisko dar-

bību un zināmā mērā kodificēja pastāvošās

parašas. 1936. g. 31. jūlijā nodibināja koku

eksporta darījumu reģistrācijas kārtību, 1937.

gada 10. augustā publicēja eksporta koku šķi-

rošanas kārtību, un 1938. g. vasarā izstrādāja

jaunās Rīgas ostas parašas. Tie visi bija ļoti

rūpīgā darbā izstrādāti noteikumi, kas nostip-

rināja solidās tirdzniecības praksi un sekmēja

tirdzniecības un rūpniecības augšanu.

14. Pēc šī rūpniecības un tirdzniecības po-

litikas attīstības gaitas tēlojuma, tiesisko un

tirgus apstākļu apraksta, kādos veidojusies

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu dar-

bība, minēsim dažus skaitļus, kas raksturo

rūpniecības, amatniecības un tirdzniecības ap-

mērus.

Valsts statistiskā pārvalde 1935. gadā izda-

rīja skaitīšanu, kuras dati ir pilnīgākie un vis-

plašākie, kādi līdz šim iegūti. Dažas tekošās

pārgrozības un konjunktārālās maiņas, kādas
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notikušas nākošajos gados, skaitīšanas pamat-

ainā pārgroza maz. Skaitīšanai piešķirama jo

liela nozīme arī tāpēc, ka tā balstās uz Bal-

tijas valstu statistiķu konferencē izstrādāto

plānu un pavisam niecīgā mērā no šī plāna

atkāpjas.

Pavisam 1935. gada skaitīšanā reģistrēti

49.774 rūpniecības un amatniecības uzņēmumi

ar 162.209 nodarbinātām personām, tai skaitā

99.317 algotiem strādniekiem. 41.096 no šiem

uzņēmumiem bija bez mēchaniska dzinējspēka

un nodarbināja mazāk par 5 algotiem strād-

niekiem. Ja šos sīkos uzņēmumus nosauktu

par amatniekiem, tad 1935. g. amatniecības

un rūpniecības skaitīšana saskaitītie uzņē-

mumi un personas sagrupējas šādi:

Nodarbi-

Skaits nātās

personas

matniecības uzņē-

mumi 41.096 82,57 54.827 33,80

upniecības uzņē-

mumi 8.678 17,43 107.382 66,20

Ko ia .
49.774 100,00 162.209 100,00
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Kontrolējamās rūpniecības grupas uzņē-

mumu, kas tiek skaitīti katru gadu, 1935. ga-

dā bija 5312. Salīdzinot šo uzņēmumu skaitu

un tais nodarbinātās personas, iegūstam seko-

jošu ainu:

Uzņēmumu skaita ziņā pirmo vietu Latvijā

ieņem pārtikas un garšvielu rūpniecība ar

1850 uzņēmumiem no 1937. g. kopskaita

5717. Nodarbināto personu skaita ziņā pir-

majā vietā stāv metallapstrādāšanas un ma-

šīnrūpniecības nozare ar 18.549 personām,

otrā — kokrūpniecība — 18.452 personas,

trešajā — pārtikas un baudvielu rūpniecība

— 17.639 personas un ceturtajā -— tekstilrūp-

niecība — 17.220 personas no 1937. g. kopējā

nodarbināto personu skaita 111.917. No 1936.

gada kopējā rūpniecības uzņēmumu skaita

3391 vai 60,93% ar 88.460 nodarbinātām per-

1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937.

Jzņemumu

skaits 3.523 3.788 4.288 5.312 5.565 5.717

Modarbina-

o personu

111.917>kaits
. .

61.604 70.387 84.669 93.793 100.682
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sonam vai 87,86% bija novietoti pilsētas, bet

pārējie rūpniecības uzņēmumi atradās laukos.

No augšā minētajiem 41.096 amatniecības

uzņēmumiem pilsētās bija novietoti 23.184

uzņēmumi vai 56,4% ar 33.167 nodarbinātām

personām vai 60,5% no amatniecībā vispār

nodarbinātā personu kopskaita (54.827). Pā-

rējie amatniecības uzņēmumi atradās laukos.

Pirmajā tirdzniecības uzņēmumu skaitīšanā

1935. gadā saskaitīja 46.173 tirdzniecības uz-

ņēmumus. Ja nosauktu par lielajiem tirdz-

niecības uzņēmumiem tādus, kuru īpašnieki

ir juridiskas personas, un visus pārējos, kuros

nodarbinātas 5 un vairāk personas, bet par

maziem tirdzniecības uzņēmumiem tādus, ku-

ros nodarbinātas līdz 4 personām (izņemot

uzņēmumus, kuru īpašnieki ir juridiskas per-

sonas), tad 1935. g. skaitīšanas dati rāda se-

kojošu ainu:

odarbināto

Uzņēmumu
personu

skaits i °/o% skaits |

ielie uzņēmumi .

fazie uzņēmumi .

4.4011
41.7721

9,5 32.77?|
90,5 62.245

34,5

65,5

Kopa . 46.173| 100,0 | 95.022) 100,



98

Visi tirdzniecības uzņēmumi šķiroti 7 no-

darbes:

Rīgas uzplaukums.

15. Rūpniecība, amatniecība un tirdznie-

cība ir pilsētu nodarbošanās nozares, to at-

tīstība un pārveidošanās dod pilsētām to katr-

reizējo īpatnējo seju. Starp pilsētām, savu-

kārt, pirmo vietu ieņem galvas pilsēta Rīga,

kas savai attīstībai var pateikties arī tam ap-

stāklim, ka pagājušajos gados tā nepārtraukti

odarbinātto
Uzņēmumu

personu

skaits j skaits

Preču tirdzniecība
. . .

30.573 66,2 56.350 59,3

Tirdzniecības palīguzņe-

2.185mumi 849 1,8 2,3

Viesu uzņemšana . . . . 2.754 6,0 7.654 8,0

Satiksme un transp. . .
5.391 11,7 12.167 12,8

Izglītība, sports, māksla,

1.311 1,4izpriecas 282 0,6

Veselības aizsardzība un

4.588;

1.736

9,9

3,8

10.823higiēna 11,4

Apdrošināšanaun kredits 4.532 4,8

Ko a . 46.173 100,0 95.022i 100,0
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bijusi centrālo administratīvo, kulturālo un

politisko iestāžu centrs. No 3391 rūpniecības

uzņēmumiem, kas 1936. gadā bija novietoti

pilsētās, 36,26% uzņēmumu, t. i. 2018 atra-

dās Rīgā; tie nodarbināja 66,17% no visas

Latvijas rūpniecībā nodarbinātām personām

resp. 66.618. Rīgā bez tam koncentrēti paši

lielākie rūpniecības uzņēmumi. Amatniecības

uzņēmumu Rīgā bija 10.519 ar 15.745 nodar-

binātām personām (1935. g. dati). Pēc 1935.

gada tirdzniecības skaitīšanas datiem Rīgā

bija pavisam 17.991 tirdzniecības uzņēmums

ar 46.232 nodarbinātām personām.

Rūpniecības, tirdzniecības un amatniecības

uzņēmumu skaits un tais nodarbinātās per-

sonas ir vispār pieņemtie ražošanas saimnie-

cības dati, ar kuriem mērī dzīves attīstību un

plašumu. Lai pilnīgi izprastu to plūdumu, ko

dzīvei, it īpaši galvas pilsētai, devuši sasniegu-

mi ražošanas laukā, minēsim dažus patēriņa

nozaru skaitļus. Rīgas labierīcību izmantoša-

na: 1914. gadā pilsētas ūdensvada patēriņš

bija 11,7 milj. m 3, kamēr 1937. gadā še pa-

tēriņa skaitļi sasniedza 17,0 milj. m 3 (1922.
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gadā vēl tikai 9,2 milj. m 3). Pilsētas gāzes

iestāde 1914. gadā ražoja 5,9 milj. m\ 1936.

gadā — 6,5 milj. m
3,

1937. g. — 7,2 milj.

m 3; pievienojumu skaits tais pašos gados au-

dzis no 4959 — 1914. g. līdz 9088 — 1936. g.

Rīgas elektrības iestāde 1914. gadā ražoja

10,2 milj. kilovatstundas, bet 1936. gadā ra-

žotās kilovatstundas bija 107,3 miljoni un

1937. g. — 119,1 milj. kilovatstundas; pie-

vienojumu skaits bija audzis no 2943 līdz

13.117 1937. gadā.

Modernās dzīves raksturīgākā pazīme ir

straujā transporta kustības un satiksmes at-

tīstība. Rīgas galvenie transporta veidi ir —

ielu dzelzceļš, dzelzceļš, pilsētas tvaikoņi un

patstāvīgās valsts laikā pilnīgi par jaunu klāt-

nākušais autobusu transports. lelu dzelzceļa

līniju garums Rīgā pieaudzis no 53,6 km

1914. g. līdz 87,1 km 1937. g. Pārvadāto

pasažieru skaits gada laikā svārstās starp

37—40 (1937. g.) miljoniem personu. Kā jau

teikts, autobusu transports pilsētā izveidols

pilnīgi par jaunu. Ar katru gadu pieaugošais

autobusu pasažieru skaits dod iespēju vairāk
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rūpēties par autobusu transporta izveidošanu

1932. gadā autobusos pārvadātais pasažieru

skaits Rīgā bija 20,8 miljoni personu, bet

1937. g. — 29,8 miljoni. Šiem pārvadāju-

miem jāpieskaita vēl autobusu līnijas ārpus

Rīgas. Dzīves plūduma pieaugumu labi rak-

sturo pasažieru kustība pa dzelzceļiem uz Rī-

gas Jūrmalu un citām Rīgai tuvām vasarnīcu

vietām. 1920. gadā uz Rīgas Rīgas Jūr-

malas līnijas pārvadātais pasažieru skaits bija

367.810, kamēr 1937./38. g. uz šās līnijas pār-

vadāto pasažieru skaits bija 2.147.991. Ar

Vidzemes jūrmalas apdzīvoto vietu ieslēgšanu

dzelzceļu tīklā pasažieru transports uz šās

līnijas stacijām strauji aug gadu no gada.

1933./34. gada starp Rīgu un Vidzemes jūr-

malas līnijas stacijām pārvadāti 9208 pasa-

žieri, kamēr 1937./38. gadā — 164.651. Šis

pasažieru kustības virziens ir izaudzis pilnīgi

no jauna. Vienīgi Rīgas pilsētas tvaikoņu sa-

tiksme neatbilst vairs tagadējā laika ātrajam

tempam, un ar tvaikonīšiem pārvadāto pasa-

žieru skaits slīd gadu no gada atpakaļ. Pašos

pēdējos gados Rīga strauji ieslēdzas starptau-
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tiska gaisa satiksmes tīkla. 1932. g. gaisa sa-

tiksmē pārvadāto pasažieru skaits bija 644,

bet 1937. g. gaisa satiksmes pasažieru statis-

tika uzrāda 5189 satiksmes sezonā pārvadā-

tas personas un 2299 ceļotājus transitā. Sa-

tiksmes statistika apliecina dzīves pulsojuma

augumu. 1919. g. Rīgā bija 687 tālruņu abo-

nenti, 1936. gadā šis skaits bija pieaudzis līdz

23.911. Vadu garums no 94.489 km 1928. ga-

dā pieaudzis līdz 149.277 km 1937. gadā.

Pakalpojumu tirdzniecības uzņēmumu dar-

bība plaukst. Rīgas viesnīcās pieteikto viesu

skaits rāda nepiedzīvotu pieaugumu. Pieteik-

to viesu skaits bija:

Pārlaižot skatu šīm dažādo patēriņu nozaru

slalislisko skaitļu rindām, dzīves strauja pār-

veidošanās aina visspilgtāk laužas uz āru. Bet

| Iekšzemnieku | Ārzemnieku Kopā

1933.

1934.

1935.

28.974

69.594

81.083

5.996

10.518

12.517

13.79.')

18.489

34.970

80.112

93.600

99.658

108.299

1936. 85.865

1937. 89.810



dzīves labklājības pieaugumu brīžam grūti

un pat neiespējami raksturot ar skaitļiem. Vai

pilsētas finansu valdes izdevumu summas Rī-

gas izdaiļošanas vajadzībām varētu raksturot

gan to bulvāru un ielu skaisto izskatu, kāds

atklājas acu priekšā, kad izejam cauri gal-

veniem pilsētas centriem? Dārzi, parki,

laukumi, kas bijuši Rīgas lepnums kopš

seniem laikiem, pēdējos gados izbūvēti

visattālākās pilsētas daļās. Privātā auto-

satiksme, kuras kustības apmērus sta-

tistikas iestādes neuztver, piešķir Rīgai

tās īpašo skaistumu un liecina par labklā-

jību. Pilsētas būvniecība! Rīgas pilsētas val-

dē apstiprināto būvprojektu skaits ir audzis

gadu no gada, bet pēdējo gadu monumentālās

celtnes ir pārveidojušas visu līdz šim iedo-

māto. Šo celtņu projektēšana ir saistīta ar

sabrukušo ēku, praktiski jau nelietojamo, no-

jaukšanu. Viena pati celtne šodien aizņem

agrāko desmitu gruntsgabalu kopplatību, un

lielie laukumi pret celtnēm ļauj atvērties pē-

dējo skaistumam. Šis celtniecības vilnis, kas

vislabāk raksturo to konstruktīvā darba pe-

103
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riodu, kāds iestājies Latvijā, bez tam plūst

pāri galvas pilsētas, vispār pilsētu robežām —

tas aizņem arī laukus.

Sasniegumi transporta un satiksmē.

16. Plašs un panākumiem bagāts darba

lauks valsts pastāvēšanas 20 gados ir bijis

valsts transporta ceļu un iekārtas atjaunoša-

na. Panākumi, kādus esam guvuši dzelzceļa

transporta, zemesceļu un jūras transporta iz-

būvē, reizē ir bijuši mūsu rosīgās saimniecī-

bas dzīves priekšnoteikums un secinājums.

Ekspluatējamo dzelzceļa līniju garums Lat-

vijā īsi priekš lielā Pasaules kara, 1913. gadā,

bija 1941 km, mūsu patstāvīgās valsts dzīves

sākumā — 1920./21. g., kad bija izbeigušās

kara gaitas — 2603 km, bet 1937. g. 1. aprīlī

— 3272,5 km. Valsts dzelzceļa ripojošais in-

ventārs ievērojami pieaudzis un uzlabojies

savā kvalitātē, skaitot laiku no 1920. gada

līdz 1937. gadam.

okomotīves

asažieru vagoni

agāžas, pasta u. c. vagoni .

reču vagoni

169 290

. ļ 755

. } 229
129

3.973 5.764
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Latvijas laikā ir izbūvēti jauni dzelzceļi

853 km garumā. Salīdzinājumā ar mūsu kai-

miņiem — Igauniju un Lietuvu — mums ir

izdevies sasniegt vislielākos panākumus jaunu

dzelzceļu būvē, rēķinot tiklab uz iedzīvotāja,

kā arī platības pamata. Šai pašā laikā uzbū-

vētas 212 dzelzceļu stacijas un dzīvojamās

ēkas ar apbūves laukumu 41.835 m 2. Jauno

dzelzceļlīniju izbūvē ieguldīts visos šais gados

pāri par 60 milj. latu.

Karš lielus postījumus nodarīja ne tikai

dzelzceļa līniju tīklam, bet arī izpostīja dau-

dzus tiltus un staciju ēkas. Latvijas pastāvē-

šanas laikā, līdz 1937. g. beigām, tikai uz ve-

cām dzelzceļu līnijām vien ir no jauna uzbū-

vēti 172 jauni dzelzs un dzelzsbetona tilti un

3 koka tilti, kuru kopīgais garums ir 1796

tek. m; jaunbūvētas arī 265 caurtekas. Bez tam

uz vecām dzelzceļu līnijām atjaunoti 314

dzelzs un dzelzsbetona tilti, 45 koka tilti, kuru

kopīgais garums 4076 tek. m; atjaunotas arī

24 caurtekas. Dzelzceļu transporta atjaunoša-

nas un paplašināšanas vajadzība izrietēja no

aizvien pieaugošās saimniecības dzīves rosī-
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bas. Cik lielā mērā še vajadzības pieaugušas,

to pierāda preču pārvadājumu pieaugums pa

valsts dzelzceļiem. Ja 1920./21. g. iekšzemes

satiksmē pārvadātas pa valsts dzelzceļiem 1,0

milj. tonnu, tad 1937./38. gada pārvadājumi

pēc iepriekšējām ziņām sniegsies pāri par

5 milj. tonnu. Tiešā satiksmē ar ārzemēm

1920./21. g. pārvadāts virzienā no Latvijas uz

ārzemēm 5,9 tūkst, tonnu, bet 1936./37. g. —

68,1 tūkst, tonnu. Ārzemju pārvadājumi vir-

zienā uz Latviju 1920./21. g. bijuši 5,1 tūkst,

tonnu, bet 1936./37. g. — 54,5 tūkst, tonnu.

Tieša transita satiksme pārvadāto preču

daudzums tāpat pieaudzis, sasniegdams 1936./

37. gadā 127.000 tonnu. 1920./21. g. pārva-

dāto pasažieru skaits bija 6,3 milj. personu,

bet 1937./38. g. — 16,1 milj.

Jau bija gadījums minēt, ka pilnīgi jauna

transporta nozare, kas izveidojusies patstāvī-

gās Latvijas gados, ir auto satiksme. Šās sa-

tiksmes nodibināšana lielā mērā saistījās ar

labu zemesceļu un šoseju izbūvi. Valstij di-

binoties, ceļi ar noturīgu segu bija tikai 700

kilometri, no šī garuma šoseju 580, bet apaļu
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akmeņu bruģu — 120 km. Bez tam ceļi bija

nonākuši galīgi nelietojamā stāvoklī, jo kara

gados katra ceļa uzturēšana un labošana bija

pilnīgi pārtraukta, bet kara transporta kus-

tība ceļus līdz galam nolietoja. No 1920./21.

līdz 1937. g. 1. aprīlim jaunbūvēts un pārbū-

vēts šoseju 843 km, bruģu — 110 km, ceļu ar

vieglām bitūminētām segām — 301 km,

grants ceļu — 660 km, kas nozīmē, ka apaļos

skaitļos Latvijas patstāvības gados jaunuzbūvē-

to un pārbūvēto zemesceļu garums sasniedz

1684 km. Jaunbūvēto tiltu skaits šai laikā

bija: masīvo — 226, koka tiltu uz balstiem —

125, bet vienkāršu koka tiltu — 2039. Bez

tam vēl jaunbūvētas 3282 caurtekas. 1937. g.

1. aprīlī šoseju, bruģu, pirmās, otrās un tre-

šās šķiras grantētu zemesceļu kopgarums Lat-

vijā bija jau sasniedzis 34.095 km. No tiem

10.825 km laboja valsts, bet 23.270 km tika

laboti klaušu kārtā. Šim zemesceļu garumam

jāpieskaita vēl apmēram 70.000 ceturtās šķi-

ras ceļu.

Reģistrēto automobiļu un motociklu skaits,

kas 1937. gadā bija 5829 dažāda tipa auto-
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mobiļu un 2620 motociklu, ir izaudzis Latvi-

jas valsts patstāvības gados.

Runājot par mūsu transporta stāvokli, vienā

no svarīgākām vietām minama kuģniecība.

Mūsu kuģniecība dod darbu apm. 2500 aktī-

viem jūrniekiem, un, rēķinot 12 gadu laikā

no 1926. līdz 1937. g., kuģniecība devusi apm.

67,5 milj. latu valūtas skaidra atlikuma mūsu

maksājumu bilances aktivizēšanai. Latvijas

patstāvības laikā tvaikoņu tonnāža ir nemitīgi

augusi, sākot savas gaitas 1920. g. no 5 tvai-

koņiem un 40 buriniekiem 11.146 brutto re-

ģistra tonnu apmērā. Augstāko stāvokli mūsu

tonnāža bija sasniegusi 1931. gadā ar 153 vie-

nībām un 207.092 brutto reģistra tonnām. No

šīs tonnāžas tvaikoņu bija 114 ar 203.321

brutto tonnu. Latvijas laikā vispār pieaugusi

tvaikoņu tonnāža, bet pasaules saimniecības

krize smagi skāra taisni šo tonnāžas veidu.

1936. g. 1. janvārī tvaikoņu bija palicis tikai

89 ar 169.630 brutto tonnām. Mūsu tirdznie-

cības flotes izaugšanas laikā bez tam vēl atzī-

mējams, ka tvaikoņu caurmēra lielums pie-

audzis no 494 brutto tonnām 1920. gadā līdz
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2111 brutto tonnām 1938. gadā. Tvaikoņu

caurmēra lieluma pieaugums paplašina mūsu

tirdzniecības flotes darījumu rādiju, jo vaja-

dzības gadījumā lielākos tvaikoņus var sūtīt

pāri okeānam, vispār ārpus parastā Ziemeļ-

eiropas braucienu lauka. Tirdzniecības flotes

atjaunošanai tomēr priekšā vēl liels darba

lauks, jo sevišķi tai virzienā, kas cenšas sa-

mazināt mūsu kuģu vecumu.

Latviešiem vēl nav paguvusi nodibināties lī-

niju kuģniecība, jo tā prasa lielākus kapitā-

lus. Sākums šai virzienā tomēr jau likts ar

Apvienotās kuģniecības akciju sabiedrības no-

dibināšanu.

Naudas polītika.

17. Latvijas naudas vienība ir lats, kas pēc

1936. g. 28. septembra likuma līdzinās

0,0396487 £. Lats sadalās 100 santimos. Līdz

minētajam 1936. g. 28. septembra likumam,

kad Latvija atteicās no zelta standarta un pie-

līdzināja savu naudas vienību apm. Vaa no

Lielbritānijas £, attiecīgie naudas likumi no-

teica, ka Latvijas naudas sistēma pamatojas uz
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zeltu un ka tās vienība—*lats satur 0,2903226

g tīra zelta. Spriežot pēc zelta satura vie-

nā naudas vienībā, Latvijas zelta lats bija pie-

līdzināts 1 Šveices zelta frankam. Kad pēc

lielā Pasaules kara sākās vispārēja kustība

par zelta standarta atjaunošanu, tad Latvija

bija viena no pirmajām valstīm, kas atjaunoja

resp. ieveda zelta naudas sistēmu (1922. g. 3.

augusta likums par naudu). Ļoti noteikti bija

izteikts zelta standarta sistēmas rekvizīts —

noteikums par to, ka Latvijas Banka katrā

laikā savas izlaistās naudas zīmes apmaina

pret zeltu, ja to prasa bankas naudas zīmju

turētāji. Noteikums par banknošu apmaiņu

pret zeltu tika atcelts ar jau minēto 1936. g.

28. septembra likumu, pēc kam tad Latvija

ne tikai atteicās no zelta standarta, bet arī iz-

darīja savas naudas vienības vērtības attiecī-

bas pārkārtošanu pret ārzemju valūtām.

1936. g. 28. septembris Latvijas naudas po-

litikā ir nozīmīga diena, kas iezīmē jauna

laikmeta sākumu. Vissmagākos krizes gados

Latvija bija centusies uzturēt savu agrāko

naudas sistēmu un savas naudas agrāko vēr-
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tību. Šī cenšanās nebija nejaušība, bet bal-

stījās uz dziļiem un pamatīgiem psīcholoģisko

un vispārsabiedrisko faktoru apsvērumiem.

Pasaules kara un tam sekojošo neatkarības

cīņu gados dažādās okupācijas varas ar bez-

vērtīgas naudas un dažādu naudas surrogātu

saimniecību bija sagrāvušas iedzīvotāju uzti-

cību. Dzīves atjaunošanas darba sākumā jau

pieminētais 1922. g. 3. augusta likums, kas

ieveda zelta naudas sistēmu un stabilu vērtī-

bu mērauklu, bija paša dzīves atjaunošanas

darba nepieciešams priekšnoteikums. Taupīša-

nas un krāšanas gribu, kas ir latviešu tautas

vispārējs tikums, varēja atjaunot un nostip-

rināt tikai šādā ceļā. Un, patiešām, šai dzī-

ves atjaunošanas darba vispārējas stabilizā-

cijas v. tml. nozīmē 1922. g. Latvijā ievestai

zelta naudas sistēmai ir bijusi ievērojama lo-

ma, un ar šo apstākli arī izskaidrojama tā

pacietība, ar kādu Latvija krizes gados turē-

jās pie savas naudas sistēmas.

Valūtas devalvācijas, kādas iesākās 1931. g.

un plašā vilnī pārvēlās pār visu pasauli, ne-

apšaubāmi bija ar dziļu aprēķinu izvēlēts
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tirdzniecības resp. saimniecības politikas

ierocis. Valstis, kas devalvēja savas valūtas,

starptautiskā tirdzniecībā neapšaubāmi bija

handikapētas, salīdzinājumā ar tām valstīm,

kas bija paturējušas savas naudas agrāko vēr-

tību. Latvija par to spilgti pārliecinājās: tās

imports no valstīm ar pazeminātu naudas vēr-

tību ievērojami auga, kamēr eksportam uz

šīm valstīm bija likti ievērojami šķēršļi. Uz-

turēt līdzsvaru starp eksportu un importu

kļuva aizvien neiespējamāk, devīžu krājumi

draudēja samazināties, kas apdraudēja Latvi-

jas naudas sistēmas stabilitāti, kuras segumā

bija zelts un ārzemju valūtas.

1931. gadā izšķiršanās varēja būt vai nu

par lata vērtības attiecības pārkārtošanu pret

ārzemju valūtām nolūkā stimulēt eksportu

resp. uzturēt līdzsvarā ārējās tirdzniecības bi-

lanci, vai arī par importa ierobežošanu resp.

ārzemju valūtas tirdzniecības kontroli, devīžu

aizplūduma ierobežošanu. Latvijas valdība

izšķīrās par pēdējo. 1931. g. 8. oktobrī tika

izdoti ~Noteikumi par ārzemju valūtas operā-

cijām", kas ārzemju maksāšanas līdzekļu un
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prasījumu ārzemju valūtā iegūšanu un atsa-

vināšanu darīja atkarīgu no Latvijas Bankas

atļaujas. Valūtas tirdzniecības kontroles li-

kumdošana bija sarežģīta un plaša, bet šodien

jau nav aktuālas vajadzības tai izsekot tāpēc,

ka šī kontrole pieder īstenībā vēsturei. Ja arī

daži ārēji momenti, ja pati iestāde, kas šo

kontroli izdarīja, vēl nav arī pilnīgi atcelti,

tad šodien valūtas tirdzniecības kontrolei jau

ir vairāk formāla, tīri reģistrācijas nozīme.

Nav šaubu, ka saimniekošana ar valūtas

tirdzniecības kontroli nav viegla, un Latvija

pie tās nebūtu ķērusies, ja šīs kontroles ieve-

šanu starptautisko notikumu gaita tai nebūtu

uzspiedusi. Bet pat valūtas tirdzniecības kon-

troles režīms neatbrīvoja Latvijas zelta nau-

das sistēmu no ārkārtīga spiediena. Tas bei-

gās noveda pie seguma jautājuma pārkārtoša-

nas. Ar 1922. gada 19. septembra Latvijas

Bankas statūtiem bija ievesti naudas zīmju

nodrošinājuma noteikumi — 50% ar zeltu

vai drošu un stabilu ārzemju valūtu (ja iz-

laisto naudas zīmju vērtība nepārsniedz 100

milj. latu). Neapšaubāmi, šis seguma procents
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bija nesalīdzināmi augsts. Londonas ekono-

miskā un monetārā konference vēl 1933. g.,

kad tā cerēja glābt zelta standarta bojā ieša-

nu, ieteica ķerties pie monētārā zelta taupī-

šanas, samazinot seguma procentu. Pa daļai

šo ieteikumu dēļ, pa daļai starptautisko va-

lūtas apstākļu dēļ Latvija 1936. g. 27. maijā

tad arī izdarīja seguma normas samazināša-

nu, noteicot jau minēto 50°/o vietā — 30°/o.

Tas neapšaubāmi bija mēģinājums atvieglot

konjunktūru valūtas tirgū un rast jaunas ie-

spējas toreiz jau pieaugošai augšupejošai

konjunktūrai pielāgot atbilstošu naudas ap-

grozību.

Seguma normas pazemināšana tomēr bija

vienīgi pārejas stadija ceļā uz atsacīšanos no

zelta standarta un uz Latvijas naudas vienī-

bas kursa attiecību pārgrozīšanu, kas, kā jau

augšā minēts, tika izdarīta 1936. g. 28. sep-

tembrī. Ar to tad arī būtu raksturota Latvijas

naudas politikas attīstība, minēti tie iemesli,

kamdēļ Latvija vēl ilgi turējās pie zelta stan-

darta, kaut arī vesela rinda valstu, ar kurām

Latvija atradās dzīvos tirdznieciskos sakaros,
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bija izvelējušas devalvēto valūtu par starptau-

tiskās saimnieciskās sacensības līdzekli.

1936. g. 28. septembra Latvijas likums nau-

das lietās neapšaubāmi ir ietekmējis Latvijas

ārējās tirdzniecības režīmu — to pārveidojis

un mīkstinājis. Jau minējām, ka tās iestādes,

kas bija nodibinātas valūtas tirdzniecības

kontroles nolūkiem, šodien pastāv vairāk re-

ģistrācijas nolūkiem, jo valūtas tirdzniecības

administrātīvo ierobežojumu vajadzība ir at-

kritusi. Arī importa tirdzniecības administra-

tīvais režīms resp. t. s. kontingentu saimnie-

cība pastāv šobrīd nevis ierobežošanas, bet

gan ārējās tirdzniecības plānveidīgas apsaim-

niekošanas nolūkos. Naudas politikas pārvēr-

tības ietekmēja arī muitas režīmu. Tūliņ pēc

valūtas kursa attiecību pārkārtošanas — 1936.

g. 20. un 28. oktobrī — tika izdarīti plaši im-

porta muitu pazeminājumi. Šiem pazemināju-

miem bija divējādas dabas nolūki: 1) ar tiem

Latvija gribēja pasvītrot, ka izdarītā naudas

reforma nav vērsta pret starptautisko saimnie-

cisko sadarbību, ka tā nav domāta saimniecis-

kās autarķijas padziļināšanai un 2) ar muitas
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pazeminājumiem valdība tālredzīgi novērsa

dzīves dārdzības celšanos iekšzemes tirgos.

Kredītiestādes un kredita saimniecība.

18. Naudas saimniecības nokārtošana pa-

gājušajos 20 gados ir viens no mūsu lielākiem

saimniecības dzīves ieguvumiem, it īpaši, ja

ņemam vērā to chaotisko stāvokli, kādā atra-

dās Latvijas naudas saimniecība pēc Pasaules

kara beigām. Naudas saimniecības nokārto-

šana bija nepieciešams priekšnoteikums kre-

dītiestāžu organizēšanai un kreditsaimniecī-

bas darbībai. Arī te karš un pēckara gadi at-

klāja pilnīgu postažas ainu. Kredītiestāžu

skaits un veidi, kādas Latvijā darbojās pirms

lielā Pasaules kara, bija sekojoši: 4 Krievijas

Valsts bankas nodaļas, 5 pilsētu bankas, 3 pil-

sētu krājkases, 2 biržas bankas, 2 akciju ban-

kas (neskaitot Krievijas akciju banku noda-

ļas), 41 savstarpīgā kreditbiedrība un 236

krājaizdevu sabiedrības. Pēc kara un neatka-

rības cīņu izbeigšanās, 1920. gada sākumā,

Latvijā darbojās vairs tikai 37 kreditiestādes.

Tad iesākās straujš kreditiestāžu skaita pie-
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augums, it īpaši krājaizdevu sabiedrību laukā,

kuru skaits divkāršojās, salīdzinot ar priekš-

kara stāvokli. Arī akciju banku skaits īsā

laikā pieauga līdz 21. Šai kreditiestāžu dibi-

nāšanas norisē bija konstatējama tā sadrum-

stalotības pazīme, kādu mēs jau redzējām

rūpniecības uzņēmumu dibināšanas laukā. Ja

salīdzinām kreditiestāžu bilanču summas

pirms kara un pirmajos pēckara gados, tad,

piem., 1928. gadā mūsu kreditiestāžu bilanču

kopsumma bija apmēram divas reizes mazāka

kā 1914. gada sākumā, pie kam kreditiestāžu

skaits pēc kara bija, kā jau augšā minējām,

daudzkārt lielāks. Akciju bankas darbojās ar

nelieliem pamatkapitāliem un augšupejošās

starptautiskās saimniecības konjunktūras lai-

kā puslīdz pieņemamā veidā kārtoja savus

darījumus.

Kreditiestāžu skaits šai laikā Latvijas ap-

stākļos bija par lielu, un šis apstāklis uzspieda

kreditiestāžu organizācijai un to darbībai iek-

šējas nestabilitātes zīmi. Pasaules saimniecī-

bas krizes sākumi Latvijā tāpēc pirmām kār-

tām arī izpaudās kreditsaimniecības laukā un
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pierādīja kļūdas, kādas še brīvā uzņēmumu

dibināšanās gaitā bija ieviesušās. 1931. gadā

Saeima pieņēma likumu par maksāšanas grū-

tībās nonākušu kreditiestāžu lietu kārtošanu

un noguldījumu izmaksas rēgulēšanu kredit-

iestādēs. Reālizējot šo likumu, valdība izdeva

rīkojumu par noguldījumu izmaksas regulē-

šanu un dažu vekseļu protesta atlikšanu. No-

guldījumu izmaksu ierobežojumi bija palliā-

tīvs līdzeklis, ar ko centās saglābt kredit-

iestāžu stāvokli, bet uzticība pret kredītiestā-

dēm pilnos apmēros nekad vairs neatjaunojās.

Latvijas Kreditbankas loma.

Kreditiestāžu organizācijas iekšējie trūkumi

krizes laikā bija spilgti parādīti, un šis saim-

nieciskās darbības lauks prasīja pēc plašākas

sanācijas akcijas, lai novērstu draudīgos sa-

režģījumus. Šāds sanācijas akcijas sākums

bija Latvijas Kreditbankas nodibināšana

1935. g. 11. aprīlī. Likumu par Latvijas Kre-

dītbanku Ministru kabinets pieņēma 1935. g.

9. aprīlī, bet banka savu darbību uzsāka 25.

aprīlī. Latvijas Kreditbankai pēc savas orga-
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nizācijas un darbības veidiem ir izšķiramas

2 dabas: 1) Latvijas Kreditbanka ir parasta

privāta komercbanka un 2) Latvijas Kredit-

banka ir īpatnēja sanācijas banka. Sakarā ar

šo pārskatu mūs sevišķi interesē Latvijas Kre-

ditbankas sanācijas darbība. Likums par Lat-

vijas Kreditbanku noteica, ka maksāšanas

grūtībās nonākušo kreditiestāžu likvidācija

piekrīt šai Latvijas Kreditbankai. Bija arī no-

teikts, ka Ministru kabinets pēc finansu mi-

nistra priekšlikuma var nodot Latvijas Kre-

ditbankai likvidēt tādas kredītiestādes, kuras

tiesa atzinusi par maksātnespējīgām, bet kuru

konkursi vēl nav slēgti. To kreditiestāžu sta-

tūti, kurus Ministru kabinets pēc finansu

ministra priekšlikuma atzinis par nonākušiem

maksāšanas grūtībās, uzskatāmi par atceltiem,

līdz ar Ministru kabineta lēmuma izsludinā-

šanu ~Valdības Vēstnesī". Pēc šādas publicē-

šanas Latvijas Kreditbanka bez īpašas piln-

varas vai sevišķa uzdevuma stājas maksāšanas

grūtībās nonākušās kredītiestādes vietā un

reālizē tās prasījumus un turpina jau iesāktās

tiesu lietas savā vārdā. Latvijas Kreditbanka
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tāpat savā vārdā atbild maksāšanas grūtībās

nonākušās iestādes kreditoriem par likumā

noteiktiem parādiem un tikai tās summas ro-

bežās, ko Latvijas Kreditbanka šo iestādi lik-

vidējot patiesi pārņem vai iegūst. Sakarā ar

šiem noteikumiem tika izsludinātas par mak-

sāšanas grūtībās nonākušām kreditiestādēm

vesela rinda akciju banku un citāda tipa kre-

ditiestāžu. Ar lielu elasticitāti Latvijas Kredit-

banka iestājās šo maksāšanas grūtībās nonā-

kušo kreditiestāžu vietā, iespējamās robežās

apmierinot noguldītājus un kreditorus. Šās

sanācijas rezultātā akciju komercbanku skaits

Latvijā ir samazinājies līdz 7, to darbība kļu-

vusi stabilāka un balstās uz veselīgiem saim-

niecības dzīves darījumiem. Latvijas Kredit-

banka savā darbības laikā ir ievērojami pa-

plašinājusies, un tās pamatkapitāls sasniedzis

40 milj. latu, ar ko Latvijas Kreditbanka kļūst

par lielāko privāto banku.

Divdesmit gadu nepārtraukta darba rezul-

tātā Latvijas kreditiestāžu organizācija paš-

laik ir sekojoša: Pastāv 3 kreditiestāžu veidi

— valsts, pašvaldību un privātas. Valsts kre-
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ditiestādes atrodas Finansu ministrijas pār-

ziņā, un tās ir šādas: Latvijas Banka ar tās

nodaļām un aģentūrām, Valsts zemes banka

ar tās nodaļām un aģentūrām un Latvijas Hi-

potēku banka ar tās nodaļām un aģentūrām.

Bez tam tekoša rēķina un krājkases operācijas

izdara pasta un tēlegrafa iestādes, kas atrodas

Pasta un tēlegrafa departamenta pārziņā.

Pašvaldību kreditiestādes ir pašvaldību

krājkases, pilsētu pašvaldību bankas un pil-

sētu pašvaldību lombardi. Privātās kredit-

iestādes ir akciju komercbankas, savstarpīgās

kredītbiedrības, pilsētu kredītbiedrības, biržas

sabiedrību kreditiestādes, bankas kantori, Lat-

vijas Kreditbanka un krājaizdevu sabiedrības.

Latvijas Banka.

Centrālo vietu starp Latvijas kredītiestādēm

ieņem Latvijas Banka. Valdība jau drīz vien

pēc valsts nodibināšanās bija lēmusi dibināt

emisijas banku, bet chaotiskie naudas apstākļi

valstī, līdzekļu trūkums un citi apstākļi

traucēja šās domas reālizēšanu. No Latvijas

valsts dibināšanas 1918. gada 18. novembrī
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līdz Latvijas Bankas darbības atklāšanai 1922.

g. 1. novembrī bija pagājuši tepat veseli četri

gadi. Šais pirmajos četros gados, kamēr vēl

nebija emisijas bankas, tās vietu izpildīja pa

daļai Valsts krājkase, pa daļai Finansu mi-

nistrija. Valsts krājkases darbība sākumā bija

ierobežota ar noguldījumiem, pārvedumiem

un vērtspapīru operācijām. Aizdevumus rūp-

niecības un citu saimniecības nozaru atjauno-

šanai šai laikā izsniedza Finansu ministrija.

1921. gada 30. jūnijā Valsts krājkasei tika pie-

šķirtas tiesības izpildīt visāda veida banku

operācijas. 1921. gada 18. augustā Valsts krāj-

kasi pārdēvēja par Valsts krāj- un kredit-

banku. 1922. gadā, kā jau minēts, stabilizēja

naudas vērtību, ievedot zelta naudas sistēmu.

Ar to bija sagatavots ceļš emisijas darbības

uzsākšanai. 1922. g. 19. septembrī Ministru

kabinets pieņēma Latvijas Bankas statūtus, ar

1922. gada 26. oktobra valdības rīkojumu ti-

ka uzdots likvidēt Valsts krāj- un kreditban-

ku, bet 1922. g. 1. novembrī Latvijas Banka

uzsāka darbību.

Latvijas Banka ir valsts uzņēmums. Ban-
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kas pārvalde atrodas Rīgā. Par bankas ope-

rācijām un drošību atbild valsts. Latvijas

Bankas uzdevums ir: 1) regulēt naudas apgro-

zību valstī, 2) veicināt tirdzniecību, rūpniecī-

bu un lauksaimniecību, atverot īstermiņa kre-

ditus, 3) atvieglot naudas maksājumus kā iekš-

zemē, tā ārzemēs un 4) izpildīt valsts kases

operācijas. Banku nodibināja ar 10 milj. latu

pamatkapitālu, pie kura ikgadus pieskaita

25% no bankas tīrās peļņas, kamēr tas nav

sasniedzis 25 milj. latu. Līdz šim laikam ban-

kas pamatkapitāls sasniedzis jau vairāk kā

22 milj. latu. Pārējie bankas kapitāli ir rezer-

ves kapitāls, sevišķais kapitāls un speciālie

kapitāli. Bankas tīrā peļņa ieskaitāma valsts

ienākumos.

Viens no svarīgākiem Latvijas Bankas uz-

devumiem ir naudas apgrozības rēgulēšana.

Par notikumiem naudas saimniecības vēsturē

jau bija runa īpaši. Šai pārskatā par šo jau-

tājumu tikai vēl dažas piezīmes. Latvijas Ban-

kai vienīgai ir tiesības izlaist bankas naudas

zīmes. Šis noteikums tiek tulkots tādējādi, ka

Latvijas Banka izlaiž banknotes, kamēr bla-
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kus banknotēmkopējā naudas apgrozības sa-

stādīšanā vēl piedalās valsts kases zīmes un

metallnauda, šīs naudas zīmes izlaiž apgro-

zībā Finansu ministrija. Latvijas Bankas dar-

bība paplašinājās pāri statūtu robežām jau uz

speciālu likumu pamata pasaules saimniecības

krizes gados. Šī darbība attiecas galvenā kār-

tā uz starptautisko maksājumu kārtošanas di-

viem speciāliem veidiem — valūtas tirdzniecī-

bas kontroli un maksājumu klīringu līgu-

miem. Nodalījumā par naudas saimniecību

sniegtais tautsaimnieciskais pārskats šai lietā

še sakarā ar Latvijas Bankas darbības pār-

skatu jāpapildina ar to, ka noteikumi par ār-

zemju valūtas operācijām, kas tika izdoti

1931. g. 8. oktobrī un pēc tam vairākkārt pār-

laboti un papildināti, nodeva Latvijas Bankai

ārzemju valūtas tirdzniecības monopolu. Ār-

zemju maksāšanas līdzekļu un prasījumu ār-

zemju valūtā iegūšana un atsavināšana bija

atļauta tikai Latvijas Bankai. Šis ārzemju va-

lūtas tirdzniecības monopols paredzēja, ka val-

dība var izdot noteikumus par ārzemju maksā-

šanas līdzekļu nodošanu Latvijas Bankai.
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1932. g. 15. septembri iznāca noteikumi par

tās valūtas nodošanu, kas iegūta no eksporta.

Bez Latvijas Bankas piekrišanas bija aizliegts

par precēm saņemto ārzemju valūtu arbitrēt

vai apmainīt citā valūtā.

Valūtas tirdzniecības kontrole un maksā-

jumu klīringi.

Valūtas tirdzniecības monopols resp. kon-

trole bija pavisam jauns uzdevumu lauks,

kamdēļ arī še daudzmaz stabila un labi pār-

baudīta kārtība varēja nodibināties pēc samē-

rā ļoti sarežģītas likumdošanas gaitas. 1935. g.

7. martā iznāca likums par valūtu un ārējo

tirdzniecību, kas bija izstrādāts uz ilgu un rū-

pīgu novērojumu pamata. Pēc atiešanas no

zelta standarta valūtas tirdzniecība gan kļu-

vusi par vieglāku uzdevumu, jo tā paturējusi

vairāk plānveidīgas saimniecības līdzekļa rak-

sturu.

Ārzemju maksāšanas līdzekļu tirdzniecības

kontrole noveda pie veselas rindas bilaterā-

las dabas maksājumu klīringu līgumiem starp

Latviju un ārvalstīm. Klīringu līgumu saim-
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niecība, kas pastāv arī brīvas valūtas tirdznie-

cības apstākļos, ierobežotās valūtas tirdzniecī-

bas laikā ieguva jaunu ekonomisku saturu un

technisku izpildījumu. Noslēgtie klīringu lī-

gumi, kas nesatur noteikumus par saldo no-

rēķināšanu skaidrā naudā, loģiski noveda pie

jauna uzskata ārējā tirdzniecībā — par līdz-

svarotu tirdzniecības bilanci starp divām val-

stīm. Pirmo maksājumu klīringu līgumu Lat-

vija noslēdza ar Franciju 1932. g. 8. martā.

Līgumam ar Franciju sekoja citi — ar Vāciju,

Itāliju, PSRS, Zviedriju, Lietuvu, Igauniju,

Ungāriju, Turciju. Klīringa nolīgumi nav

slēgti pēc viena parauga, un to funkcionēšanā

nereti bijuši vērojami zināmi trūkumi, kas pa

daļai piešķirami šī norēķināšanās veida būtī-

bai. Jau minētais maksājumu klīringu līgumu

noteikums, ka atlikumi netiek izlīdzināti ar

naudas pārvedumiem, bet tai vietā tiek pra-

sīta izlīdzināta tirdzniecības bilance, ir viens

no galveniem apstākļiem, kas uzliek klīringu

saimniecībai grūtu uzdevumu.

Dažas piezīmes par valūtas krājumu par-

grozībām. Neraugoties uz ārzemju valūtas
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tirdzniecības kontroli, Latvijas Bankas valū-

tas krājumi saimniecības krizes gados ir

strauji svārstījušies: 1929. g. 1. janvārī Lat-

vijas Bankas bilancē bija valūtas par 72,5

milj. latu, bet 1934. gada 1. janvārī tikai 3,2

milj. latu. Šī valūtas krājumu samazināša-

nās ļoti bieži ir izskaidrojusies ar apzinīgo

bankas politiku neturēt banknošu apgrozības

segumu devīzēs, bet pārvērst to zeltā. Arī fak-

tiski devīžu turēšana segumam kļuva neiespē-

jama ar to, ka agrāk segumam noderīgās

zelta valūtas pārvērtās par no zelta atraisītām

papīra valūtām. Zelta krājumu postenis savu-

kārt auga no 23,8 milj. latu 1929. gadā līdz

46,4 milj. latu 1936. gadā. Strauji pārgrozījās

aina sākot ar 1936. gada septembri pēc mūsu

valūtas reformas: ievērojami pieauguši tiklab

zelta, kā arī valūtas krājumi.

Sakarā ar valūtas kursa attiecību pārkārto-

šanu radās valsts uzņēmumu un valsts fondu

aktīva pieaugums no šo uzņēmumu un fondu

pārziņā esošo zelta, ārzemju valūtas un prasī-

jumu ārzemju valūtā pārvērtēšanas. Starp ci-

tu, no šās pārvērtēšanas izrietošo Latvijas
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Bankas un valsts zelta fonda aktīvu pieaugu-

mu 1936. g. 28. oktobra likums ieskaitīja

valūtas stabilizācijas fondā. Bet ne tikai šīs

pārvērtēšanas rezultātā Latvijas Bankas zelta

un ārzemju valūtas posteņi 1937. un 1938. ga-

dā uzrāda nominālo pieaugumu. Šie Latvijas

Bankas aktīva posteņi ievērojami auguši arī

saimniecības dzīves rosības rezultātā. Ārkār-

tīgi labvēlīgā iekšpolitiskā konjunktūra un

Latvijas eksportpreču lielais pieprasījums

starptautiskos tirgos ievērojami palielināja va-

lūtas ienākumus par eksporta precēm un

1937. gadā arī no kuģniecības frakts ienāku-

miem. 1938. gada sākums iezīmējās ar mazu

atslābumu.

Latvijas Banka izdara arī visas komerciālās

operācijas — diskontē vekseļus un citas ter-

miņa saistības, atver kreditus un izsniedz īs-

termiņa aizdevumus, pieņem noguldījumus

naudā un dažādas vērtības glabāšanā, pērk

un pārdod vekseļus, izdod akreditīvus v. t. t.

Kopš Latvijas Bankas dibināšanas līdz šim

laikam tās bilance ir nepārtraukti augusi: no
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30,8 milj. latu 1922. gada 1. novembri ta snie-

dzas pie 300 milj. latu 1937. un 1938. gadā.

Noguldījumi.

Latvijas Bankas loma vispirmām kārtam

atzīmējama valsts un privāto noguldījumu

glabāšanā. Latviešu tauta ir taupīga tauta, un

tamdēļ, it īpaši pēdējos gados, pēc iekšējo po-

litisko apstākļu nostabilizēšanās, noguldījumu

pieaugums ir prāvs. Atskaitot pārguldīju-

mus, termiņa un beztermiņa noguldījumu

kopsummas pēdējos gados augušas šādā pakā-

penībā: 1934. g. — 71,3 milj. latu, 1935. g. —

86,5 milj. latu, 1936. g. — 107,3 milj. latu,

1937. g. — 129,7 milj. latu un 1938. g. —

153,8 milj. latu. Starp dažādām kredītiestā-

dēm termiņa un beztermiņa noguldījumu

summa 1938. g. 1. janvārī sadalījās šādi:

Latvijas Banka 21,8 milj. latu

Pasta krājkase 79,0 „ „

Akciju komercbankas 9,0 „ „

Savstarpīgās kreditbiedrības
.... 3,1 „ „

Komunālās kreditiestādes 11,1
„ „

Krājaizdevu sabiedrības 29,8 „ „

Kopā 153,8 milj. latu
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Pašā pēdējā laikā ir pacēlies jautājums par

iedzīvotāju ietaupījumu virzīšanu nevis uz

banku noguldījumiem, bet uz ieguldījumiem

rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumos.

Vesela rinda lielāko un solidāko uzņēmu-

mu ir izlaiduši priekšrocības akcijas, uzaici-

not pilsoņus tās pirkt un tā pievērsties iegul-

dījumu operācijām. Līdz šim tas ir tikai au-

dzinošs pasākums, kuram nākošos gados jā-

kļūst par nopietnu sastāvdaļu saimnieciskā

politikā. Tie notikumi, kādus Latvija piedzī-

voja 1938. g. septembra beigās sakarā ar

starptautiskā stāvokļa saspīlējumu, spiedīs vēl

nopietnāk kā līdz šim domāt par tautas ie-

taupījumu novirzīšanu no tūliņ atsaucamiem

noguldījumiem uz ieguldījumiem.

Valsts zemes un Latvijas Hipotēku bankas.

Nākošo vietu starp valsts kreditiestādēm

ieņem Valsts zemes banka. Jautājumu par

Valsts zemes bankas tapšanu un tās darbības

nozīmi mūsu tautsaimniecībā iztirzājām saka-

rā ar zemes kredita apstākļiem mūsu lauk-

saimniecībā. Likums nosaka, ka Valsts ze-
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mes banka dibināta aizdevumu izsniegšanai

uz lauku nekustamiem īpašumiem. Zemes

banka izsniedz ilggadīgus aizdevumus vienīgi

bankas ķīluzīmēs. Zemes bankas ķīluzīmes

nodrošinātas ar bankā ieķīlātiem īpašumiem

un visiem valsts līdzekļiem.

Latvijas Hipotēku banka ir valsts uzņē-

mums aizdevumu izsniegšanai pret nekusta-

mu īpašumu pilsētās, ciemos un tādās apdzī-

votās vietās, kurām pilsētu raksturs. Nodi-

binot banku, valsts iemaksājusi tai 1 milj.

latu lielu pamatkapitālu. Pamatkapitāls palie-

lināms pēc vajadzības, atvēlot līdzekļus bu-

džeta kārtībā. Latvijas Hipotēku banka savu

darbību uzsākusi 1924. g. rudenī. Tai laikā

pilsētās un ciemos bija rosīga būvdarbība un

vajadzība pēc Latvijas Hipotēku bankas lī-

dzekļiem bija sevišķi liela. Ar Latvijas Hipo-

tēku bankas palīdzību drīzumā izdevās pār-

varēt dzīvokļu krizi, un šodien stāvokli dzī-

vokļu tirgū varam uzskatīt par normālu. Lat-

vijas Hipotēku banka savā kreditpolītikā aiz-

vien raudzījušies, lai līdzekļi ar ilgtermiņa aiz-

devumu palīdzību nāktu produktīviem, ilg-
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stoša rakstura kapitāliem ieguldījumiem ar

noteikti nodrošinātu un pastāvīgu rentabili-

tāti. 14 gadu darbības laikā Latvijas Hipo-

tēku banka izsniegusi dažāda veida aizdevu-

mus tuvu pie 150 milj. latu. Izsniedzot savus

aizdevumus, banka raugās arī uz pilsētu un

ciemu pašvaldību interesēm un mēģina tās sa-

skaņot ar privāto namīpašnieku un īrnieku

interesēm.

No pārējām kreditiestādēm minēsim vēl da-

žus vārdus par akciju komercbankām. Juri-

diskie pamati, uz kādiem dibināmas akciju

komercbankas un saskaņā ar kādiem attīstā-

ma to darbība, pēdējā laikā ievērojami no-

skaidroti. Principiālus norādījumus par ak-

ciju sabiedrību banku pamatkapitāliem atro-

dam likumā par akciju un paju sabiedrībām,

un par šo likumu bija jau runa. Tālāk jaunais

kredita likums 1938. gada izdevumā zīmē no-

teiktu akciju komercbanku darbības organizā-

ciju, un beigās arī Ministru kabineta 1938. g.

21. jūnija sēdē apstiprinātie akciju komerc-

banku normālstatūti dod pieturas punktus to

darbībai.
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Krājaizdevu sabiedrības.

ledzīvotāju ietaupījumu uzsākšanai liela lo-

ma ir krājaizdevu sabiedrībām un Pasta krāj-

kasei. Kopdarbības sabiedrību idejiskos pa-

matus jau noskaidrojām, runājot par lauk-

saimniecības ražošanas un tirdzniecības orga-

nizēšanu. Šai sakarā minējām jau arī krāj-

aizdevu sabiedrību darbību. Šai vietā tikai

dažus skaitļus. No 1920. līdz 1936. gadam no-

dibinātas pavisam 819 krājaizdevu sabiedrī-

bas. Daudzas sabiedrības savu darbību nemaz

nav uzsākušas, bet pēdējā laikā ievērojami

pavairojies to sabiedrību skaits, kuras savu

darbību apvienojušas. Šādā kārtā likvidēto un

apvienoto krājaizdevu sabiedrību skaits minē-

tajā laika sprīdī bijis 207. Pēdējā laikā jau-

nas krājaizdevu sabiedrības nodibinās maz,

bet gan notiek to skaita samazināšanās, kas ir

vispārējas atveseļošanās zīme. 1937. g. 1. jan-

vārī darbojās 532 krājaizdevu sabiedrības, bet

gada beigās to skaits bija 505. Krājaizdevu

sabiedrībās apvienotais biedru skaits tai pašā

laikā vairojies: 1937. g. 1. janvārī Latvijas

krājaizdevu sabiedrības apvienoja 202.696
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biedrus, šis skaits līdz gada beigām bija pie-

audzis līdz 206.693. Noguldījumu kopsumma

1936. gada beigās krājaizdevu sabiedrībās bija

sasniegusi 39,2 milj. latu. Noguldītās summas

pēc noguldītājiem krājaizdevu sabiedrībās šai

laikā sadalījās šādi: 8,6% tirgotāji, 3,8%

rūpnieki, 23,4% lauksaimnieki, 3,5% amat-

nieki, 8,5% namīpašnieki, 19,8% intellektuālā

un fiziskā darba strādnieki, 20,1% organizā-

cijas un 12,3% pārējie.

Krājnoguldījumi Pasta krājkasē vairojušies

straujāk kā jebkurā citā kredītiestādē. 1931. g.

beigās Pasta krājkases noguldījumu summa

bija sasniegusi 7,6 milj. latu, bet 1937. g.

1. jūlijā — 71,1 milj. latu.

Valsts finansu saimniecība.

19. Ja visos laikos labi nokārtotai valsts

finansu saimniecībai kādas zemes tautsaim-

niecībā bijusi liela loma un zināmā mērā tā

raksturojusi vispārīgo zemes labklājības stā-

vokli, tad jo vairāk valsts finansu saimniecī-

bas loma izpaužas šais laikos, kad, dažāduap-

stākļu un vajadzību spiesta, valsts iejaucas
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dienu no dienas vairāk visā tautsaimniecības

norisē un t. s. privātsaimniecības dzīvē. Dau-

dzu to valsts iestāžu nodibināšana un darbība,

par kādām bija runa šai apskatā, veselu lielu

pasākumu reālizēšana, kā, piem., agrārrefor-

mas finansēšana, mūsu lauksaimniecības kre-

ditēšana, būvniecības veicināšana un citi uz-

devumi atsevišķos laikos lielākā vai mazākā

mērā ir bijuši ne tikai atkarīgi no valsts fi-

nansu saimniecības stāvokļa, bet arī no tās

aktivitātes un tiešas iejaukšanās. Pārlaižot

skatus pār valsts finansu saimniecību visos

20 valsts pastāvēšanas gados, ir jākonstatē

mēģinājumi aizvien saimniekot pēc reāli uz-

stādīta, ar faktiskiem ienākumiem saskaņota

valsts budžeta. Ir bijuši gadi, kad budžeta pie-

ņemšanas kārtība, -budžeta apspriešana sais-

tījās ar lielām formālitātēm, kas daudzkārt

traucēja dzīves norisi un praktisko darbu.

Šai ziņā pēdējos gados vienveidotā mērķvei-

dīgā saimniecība ir stāvokli ievērojami uzla

bojusi. Latvijas valsts budžetā galvenās ieņē-

mumu grupas visos šais gados bijušas nodokļi,

nodevas un atlīdzības, monopolu, valsts uzņē-
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mumu un kapitālu peļņa, valsts īpašumu iz-

mantošana un dažādi ienākumi no kapitāla ie-

guldījumiem. Lielākos ieņēmumus visu laiku

dod nodokļi. Valsts pirmajos pastāvēšanas ga-

dos liela nozīme bija valsts monopolam, un

it īpaši linu monopolam valsts iesākumā bija

ļoti liela loma mūsu saimniecības dzīvē. Vē-

lāk pirmajā vietā izvirzījās spirta monopols.

Lielas tautsaimnieciskas pārrunas pagāju-

šajos gados ir bijušas par dažādo, dažreiz tīri

ārkārtējas dabas izdevumu segšanu vai nu ar

nodokļiem, vai arī ar aizņēmumiem. Tais brī-

žos, kad saimniecības dzīves atjaunošanas uz-

devumu lauks bija ļoti plašs un prasīja no

iedzīvotājiem lielus upurus, ļoti bieži atska-

nēja balsis, ka nav taisnīgi segt šos izdevumus

tikai tagadējām paaudzēm, bet ka būtu vē-

lams arī, lai nākošās paaudzes, kas baudītu

šīs labierīcības, nestu upurus. Visumā varam

liecināt, ka mūsu dzīve līdz šim ir noritējusi

tomēr pēc pretēja uzskata. Latviešu tauta ir

centusies jau tagadējā paaudzē nest tos upu-

rus, kādus no tās prasa dzīve, iedomājoties, ka

nākošām paaudzēm būs atkal savi pienākumi
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un uzdevumi. Tamdēļ ari Latvijai ir ļoti maz

parādu, tiklab iekšējo, kā ārējo. 1918. gadā

izlaida Latvijas neatkarības 5% aizņēmumu,

bet 1920. gadā iznāca Latvijas iekšējais 1920.

gada 4°/o aizņēmums. Abi šie aizņēmumi jau

gandrīz pilnā mērā ir izpirkti, un pašreiz no

iekšējiem aizņēmumiem nozīmīgākais ir vie-

nīgi Latvijas 1931. gada iekšējais ceļu aizņē-

mums, kas 1937. gadā vēl pastāvēja 18,8 milj.

latu apmērā. Šiem aizņēmumiem vēl jāpie-

skaita valsts kreditzīmju izlaidums Ķeguma

spēkstacijas finansēšanai, ko atvēlēja Ministru

kabinets 1938. g. 17. janvārī līdz 34 milj. la-

tu apmēram. Salīdzinājumā ar citu valstu

ārējiem parādiem Latvijas valsts ārējie aiz-

ņēmumi ir visai niecīgi. 1937. g. Latvija skai-

tījās parādā ZAS valstīm 37,0 milj. latu, Liel-

britānijai — 48,7 milj. latu, Francijai — 1,1

milj. latu, valsts ārējais 6% obligāciju aizņē-

mums bija 30,8 milj. latu liels, bet 1936. gada

aizņēmums Ķeguma spēkstacijas būvei — 5,6

milj. latu. Parādi ZAS valstīm, Lielbritānijai

un Francijai ir pēc savas būtības konsolidēti

kara parādi, bet kas zīmējas uz 1936. gada
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aizņēmumu Ķeguma spēkstacijas būvei, tad

vārda stingrā nozīmē to nav iespējams uz-

skatīt par ārējo aizņēmumu, bet gan par pre-

ču piegādes aizņēmumu līguma gadījumā.

Līdzdalība starptautiskā saimniecībā.

20. Runājot par saimniecības krizes apka-

rošanu Latvijā un ārējās tirdzniecības grūtī-

bām 1931./34. gados, nācās atzīmēt to, ka šis

laiks sekmēja lielākas vērības piegriešanu

iekšzemes tirgus nozīmei. Pārejot tagad pie

jautājuma par Latvijas līdzdarbību starptau-

tiskā saimniecībā, dažos vārdos pie šī jautā-

juma vēl ir jāatgriežas. Kopš savas nodibinā-

šanās Latvija aizvien ir uzsvērusi, ka tās ģeo-

grāfiskā stāvokļa dēļ tā grib piedalīties starp-

tautiskā saimniecībā un ir palikusi tam uzti-

cīga līdz pašam pēdējam laikam. Tais pašos

saimniecības krizes laikos, kad izveidojās un

gāja plašumā propaganda par iekšzemes tirgus

izkopšanu, par pašu ražojumu jo lielāku no-

vietošanu iekšzemē, šās starptautiskās saim-

niecības pārrunās ir vairākkārt iztirzāts jau-

tājums par līdzdalību starptautiskā saimnie-
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čībā vai par autarķiju. Un, kā jau teikts, Lat-

vija ir palikusi uzticīga savam viedoklim, ka

tā grib sadarboties ar starptautisko saimnie-

cību. Tikai atšķirībā no tās sadarbības, kāda

veidojās pirmajos valsts pastāvēšanas gados

un kāda tiek izkopta pašos pēdējos gados, jā-

min tas, ka valsts sākumā mēs bieži domājām,

ka līdzdarboties starptautiskā saimniecībā var

arī neattīstītas nācionālās saimnieciski neno-

stiprinājušās valstis. Pēdējos gados mēs esam

nākuši pie pretējas pārliecības, un proti, ka

sekmīgai līdzdalībai starptautiskā saimniecībā

un sevišķi starptautiskā tirdzniecībā ir ne-

pieciešama labi nostiprināta un izveidota

iekšzemes saimniecība. Tamdēļ arī tas lauk-

saimniecības, tirdzniecības un rūpniecības

augšanas process, kādu esam notēlojuši šai

pārskatā, nestāv pretrunā ar starptautiskās

saimniecības tendencēm, bet taisni otrādi —

pēc šīs savas nostiprināšanās Latvija ir kļu-

vusi stiprāka un pilnvērtīgāka starptautiskās

saimniecības līdzdalībniece.

Latvijas līdzdalība starptautiska saimnie

čībā izpaužas galvenā kārtā ar mūsu piedali
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šanos starptautiskās tirdzniecības apgrozīju-

mos. Šai nolūkā Latvija ir noslēgusi tirdznie-

cības līgumus un nodibinājusi citāda veida

saimnieciskus sakarus ar visām valstīm, ar ku-

rām mums var būt kaut cik nozīmīgas attie-

cības. Tirdzniecības līgumu noslēgšanai un

ārējās tirdzniecības apgrozījumu celšanai no-

zīmīgs ir ārējās tirdzniecības režīms, kāds

kādā valstī nodibinās. Kas zīmējas uz Latvi-

jas muitas administrātīvo un citādo režīmu,

tad šai pārskatā attiecīgās vietās mēs esam

to skāruši. Šai vietā pakavēsimies vēl dažos

vārdos pie mūsu līgumisko attiecību nodibinā-

šanas. Pirmie vispārīgie noteikumi par starp-

tautisko saimniecisko sakaru kārtošanas vei-

diem atrodami miera līgumos ar Vāciju un

Krieviju. 1920. g. 15. jūlijā noslēgtais „Pagaidu

līgums par sakaru atjaunošanu starp Latviju

un Vāciju" nosaka personas un īpašumu tie-

sības un īpašā rindkopā paredz: tāpat abas

puses savstarpēji nodrošina tirdzniecībā, rūp-

niecībā, kā arī kuģniecībā vienlīdzīgas tiesības

ar citu draudzīgo valstu pilsoņiem (vislielākās

labvēlības princips). Kādā citā vietā paredzēti
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noteikumi attiecība uz transitu: Latvija pie-

krīt tam, ka preces, kuras ved transitā no

Vācijas uz Latviju, neapliek ar ārkārtējām

nastām un ārkārtējām nodevām. Saimniecības

jautājumu nokārtošanai vispār bija paredzētas

sevišķas komisijas. Par saimnieciska rakstura

klauzulām miera līgumā starp Latviju un

Krieviju mums ir bijusi jau runa sakarā ar

rūpniecības atjaunošanu. Latvijas tirdzniecības

līgumu ēru atklāj tirdzniecības līgums ar Če-

choslovakiju. Tam sekoja līgumi ar Lielbritā-

niju, Ungāriju, Holandi, Austriju, Norvēģiju,

Somiju, Franciju, Dāniju, Islandi, Šveici,

Zviedriju, Japānu, Beļģijas un Luksemburgas

ūniju, Itāliju, ZAS valstīm, Vāciju, PSRS,

Grieķiju, Igauniju, Bulgāriju, Turciju, Poliju,

Dienvidslāviju, Portugāli, Lietuvu un Rumā-

niju. Tādā kārtā Latvija ir noslēgusi tirdz-

niecības līgumus ar visām ievērojamākām Ei-

ropas un Ārpuseiropas valstīm. Saimniecības

krizes gados slēgti vairākkārt dažādi papildu

līgumi pie šiem tirdzniecības līgumiem, kādi

bijuši nepieciešami ar to īpašo aizliegumu un
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ierobežojumu kartību, kas šais gados visā

pasaulē pastāvēja.

Tirdzniecības līgumu principi.

Pašos pamatos Latvijas tirdzniecības līgumu

politikas principi ir palikuši negrozīti visos

pagājušajos gados. Neaprobežotas un bezno-

teikumu vislielākās labvēlības princips ir

viens no zīmīgākiem starp tiem. Plašus notei-

kumus mūsu tirdzniecības līgumi satur par

pilsoņu tiesībām. Trešais Latvijas tirdzniecī-

bas līgumu politikas princips ir Baltijas val-

stu un Krievijas klauzulas. Šīs klauzulas pie-

der pie īpatnējākām mūsu līgumu politikas

problēmām. Kā jau to minējām, saimniecis-

kās attiecības ar Krieviju savā laikā bija Lat-

vijas ekonomiskās politikas problēmu centrā.

Kādreizējā politiskā un saimnieciskā atkarība

no Krievijas nostāda šo zemi vēl šobaltdien

kā Latvijas saimniecisko interešu aizmugures

zemi. Nevaram noliegt arī to, ka Latvija pa-

reizi izprastu savu lomu starptautiskā saim-

niecībā, ja tā šodien un arī nākotnē censtos

uzturēt Krievijas preču kādreizējo virzīšanos
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caur Rīgas un Liepājas ostām. Ja runā par

Baltijas valstu klauzulas reālizēšanas mēģinā-

jumiem, tad ar to parasti saprot Latvijas,

Igaunijas un Lietuvas centienus izmantot sa-

vas saimnieciskās tuvināšanās nolūkiem

priekšrocības, kādas šīm valstīm piešķir vis-

lielākās labvēlības principa izņēmums (Balti-

jas klauzula). Līdz pat 1930. gadam Latvi-

jas, Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības poli-

tika raksturojas ar līgumisko attiecību kārto-

šanu pret trešām valstīm, kamēr pašu Balti-

jas valstu savstarpīgās saimnieciskās attiecī-

bas bija palikušas it kā novārtā un daži sav-

starpīgo attiecību kārtošanas mēģinājumi bez

jūtamām sekmēm. 1923. gadā plašu plānu

par savstarpīgo saimniecisko attiecību kārto-

šanu bija uzmetušas Latvija un Igaunija.

1923. gada 1. novembra pagaidu līgums par

Latvijas un Igaunijas muitas ūniju paredzēja

īpašu ekonomiskās un muitas ūnijas reālizē-

šanas kārtību. Tā kā muitas ūnijas nodibinā-

šanas darbi saskaņā ar šo līgumu nesolīja

panākumus, tad 1927. gada 5. februārī abas

valstis noslēdza jaunu līgumu par Latvijas
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un Igaunijas muitas ūnijas realizēšanu dzīvē,

uz kura pamata turpinājās tad muitas ūnijas

sagatavošanas darbi. Ja savu savstarplgo at-

tiecību kārtošanas pirmajā posmā Baltijas

valstis, it īpaši Latvija un Igaunija, bija mē-

ģinājušas veidot tās uz tālejošāku principu

pamatiem, kā tas parasts tirdzniecības līgu-

mos, tad tas bija noticis uz muitas ūnijas

klauzulas pamatiem. Pēdējā laikā veiktie dar-

bi un gūtie panākumi dibinās vairāk uz Bal-

tijas klauzulas izmantošanu. Atsevišķi Latvi-

jas un Igaunijas attiecībās 1928. gada 25.

martā noslēgtais līgums dibinās uz vislielā-

kās labvēlības principa un tieši tālejošākas

priekšrocības nepiešķir. Bet šis pagaidu saim-

nieciskais līgums paredzēja, ka turpmāk no-

slēdzami jauni nolīgumi, kas atvieglinātu abu

valstu savstarplgo tirdzniecību. Pirmais šāds

papildu nolīgums bija noslēgts Tallinā 1931.

gada 3. jūnijā. Pie šā paša tipa līgumiem pie-

skaitāmi arī 1930. gada 24. novembrī parak-

stītā tirdzniecības vienošanās starp Latviju un

Lietuvu un, blakus minot, arī 1931. gada 15.

janvāra Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības lī-
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gurns. Minētie 3 līgumi arī raksturoja to

posmu Baltijas valstu tirdzniecības politikā,

kāds pastāvēja līdz saimniecības krizes ga-

diem. Šo posmu iztraucēja saimniecības grū-

tības, un paši pēdējie gadi ir prasījuši lielas

pūles savstarplgo attiecību kārtošanā, slēdzot

vienošanās brīžam par ļoti sīkiem un kon-

krētiem jautājumiem.

Latvija ir līdzdarbojusies ļoti plašā mērā

dažādu kollektīvu konvenciju izstrādāšanā ar

saimniecisku raksturu. Starptautiskās saim-

niecības jautājumos pēc kara liela nozīme

piekrīt 1927. gada starptautiskai ekonomiskai

konferencei Ženēvā. Šī konference ievadīja pa-

saules valsts centienus ekonomiskās dzīves

stabilizācijai, uzskatot par drošāko līdzekli

starptautiskās saimniecības atjaunošanai mui-

tas tarifa samazināšanu un importa un eks-

porta aizlieguma atcelšanu. 1927. gada oktob-

rī Ženēvā arī sanāca īpaša konference importa

un eksporta aizliegumu un aprobežojumu at-

celšanai, kurā Latvija darbojās līdz. Konfe-

rencei bija mazi panākumi. Jautājums par

starptautiskās tirdzniecības šķēršļu novēršanu
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no jauna tika celts darbu kārtībā, un 1930.

gada februārī Ženēvā sanāca muitas pamiera

konference, kuras rezultātā radās tirdzniecī-

bas konvencija. Latvija, kā teikts, dzīvi pie-

dalījās importa un eksporta aizliegumu un

aprobežojumu konvencijas izstrādāšanā un

apspriešanā. Principiālu iebildumu pret pie-

vienošanos šai konvencijai Latvijai nekad nav

bijis. 1927. g. 8. novembrī konvencija tika pa-

rakstīta, un pie tās protokola nebija pieteik-

ta neviena rezerve.

Ilgus gadus Latvijā cilāja jautājumu par

pievienošanos 1923. gada 3. novembrī Ženēvā

izstrādātai konvencijai par muitas formālitā-

tu vienkāršošanu. Jau 1927. gada vispasaules

ekonomiskā konference izteica vēlēšanos, lai

muitas formālitātu vienkāršošanas konvenciju

parakstītu lielāks skaits valstu. Tāpat vairā-

kās Tautu savienības asamblejās un muitas

pamiera konferencē 1930. gadā runāts par

pievienošanos šai konvencijai, uzskatot to par

jebkuras citas tālākas starptautiskas kopdar-

bības priekšnoteikumu. Latvijai nekad nav bi-

juši iebildumi pret šās konvencijas vispārīgo
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virzienu un tās pamatidejām. Zināmas grūtī-

bas ilgu laiku radīja tīri techniskas dabas no-

teikumi, kamdēļ Latvijas pievienošanās šai

konvencijai un tās ratifikācija aizkavējās.

Vēlēšanās tomēr saskaņot savu rīcību ekono-

miskās politikas laukā ar Tautu savienības

ieteikumiem noveda arī pie šās konvencijas

ratificēšanas 1931. g. 17. jūlijā. 1930. g. 24.

oktobrī Latvija ratificēja 1930. g. 24. martā

Ženēvā noslēgto tirdzniecības konvenciju. Lat-

vija bija pirmajās rindās starp valstīm, kas

ratificēja šo konvenciju līdz noteiktam ter-

miņam. Šās konvencijas slēgšanas laikā Lat-

vija bija viena no izņēmuma valstīm, kas ne-

bija paaugstinājusi savus ievedmuitas tarifus.

Pašos pēdējos gados Latvijas saimniecības

organizācijas un arī atsevišķie saimniecības

uzņēmumu tirdzniecības apgrozījumu sekmē-

šanai pielikuši pūles tiešu personīgo attiecību

nodibināšanai starp Latvijas un ārvalstu saim-

niecības darbiniekiem un organizācijām. Lat-

vijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

darbojas līdz starptautiskās tirdzniecības ka-
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meras un citas starptautiskas privatsaimniecī-

bas iestādēs.

Ārējās tirdzniecības apgrozījumi.

21. Ārējās tirdzniecības apgrozījumi, kādi

izveidojušies pēc šiem centieniem līdzdarbo-

ties starptautiskā saimniecībā, Latvijas patstā-

vības gados ir nemitīgi auguši, kļuvuši sta-

bilāki un izkoptāki. Konjunktūrālās pārgro-

zības, kādas iestājušās atsevišķu križu gadī-

jumos, plašākā nozīmē nav ietekmējušas mū-

su starptautiskās sadarbības pieaugumu. Lat-

vijas ārējās tirdzniecības — importa, ekspor-

ta un apgrozījumu vērtību un bilanci izteic

sekojošā tabula (milj. Ls):

Gadi Imports Eksports Apgrozījums Bilance

1921. 73,7 29,3 103,0 — 44,4

1922. 106,4 101,2 207,6 — 5,2

1923. 211,8 162,0 373,8 — 49,8

1924. 255,9 169,6 425,5 — 86,3

1925. 280,5 179,5 460,0 — 101,0

1926. 260,3 188,5 448,8 — 71,8

1927. 250,0 221,2 471,2 — 28,8

1928. 308,8 261,3 570,1 — 47,5
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Runājot par lauksaimniecisko ražošanu, jau

nacas aizrādīt to, ka taisni šas ražošanas no-

zares nostiprināšanas ir devusi Latvijas arē-

jai tirdzniecībai tas šīsdienas saturu. Musu

preču eksports uz ārvalstīm sastādās galve-

nām kārtām no dabas bagātību un lauksaim-

niecības produktu eksporta. Pārējās preces, to

starpā fabriku ražojumi, sastāda apmēram

1
/5—Vi daļu no visas eksporta vērtības. Tā

1937. gadā, procentos rēķinot, eksportēti lauk-

saimniecības ražojumi 33,8%, koku materiā-

li — 45,2%, bet pārējās preces — 21,0%.

Starp fabriku ražojumu eksporta precēm mi-

namas celluloza, kokvilnas un linu diegi un

Gadi Imports Eksports Apgrozījums Bilance

1929. 362,1 273,9 636,0 88,2

1930. 296,3 247,9 544,2 48,4

193*1. 177,1 163,8 340,8 13,3

1932. 84,5 96,5 181,0 4 12,0

1933. 91,2 81,5 172,7 9,7

1934. 94,9 85,2 180,1 9,7

1935. 100,9 98,7 199,6 2,2

1936. 121,8 138,3 260,1 + 16,5

1937. 231,2 260,7 491,9 •f 29,5
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diedziņi, finieri, smēreļļas, gumijas izstrādā-

jumi, krāsas, papīrs un pape, sērkociņu stieb-

riņi v. c.

Mūsu ārējā tirdzniecībā nozīmīgākās valstis

ir Lielbritānija un Vācija. Abas šīs valstis ir

mūsu lauksaimniecības ražojumu labākās no-

ņēmējas, un apmaiņai pret tiem Latvija ieved

no šīm valstīm metallus, ogles un citus ra-

žošanai nepieciešamus produktus, kā arī da-

žus patēriņa priekšmetus. Tirdzniecība ar

Baltijas valstīm savu apmēru ziņā nav liela,

jo vienādā ekonomiskā struktūra nav tas ap-

stāklis, kas stimulētu preču apmaiņu.

Dažam precēm ievērojamu tirgu Latvija ir

radusi arī aizokeāna valstīs.

Bez ārējās tirdzniecības vēl jāmin Latvijas

tirdzniecības flote, kas ar saviem braucieniem

ņem dalību starptautiskā saimniecībā. Tirdz-

niecības flote pēdējos gados dažbrīd Latvijai

devusi prāvus valūtas ieņēmumus.

Kameras un valsts saimnieciskā padome.

22. 1934. g. 15. maija pārgrozības Latvijas

politiskā dzīvē pirmām kārtām skar jautā-
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jumu par organizētās sabiedrības līdzdalību

likumdošanā un valsts pārvaldes darbā. Saei-

mas darbības apturēšana nekādā gadījumā

nenozīmēja sabiedrības līdzdalības izslēgšanu

nedz no līdzdarbības, nedz līdzatbildības

valsts un publisko interešu darba laukā, bet

tā gan nozīmēja dziļi tverošu šās līdzdalības

pārkārtošanu. 1934. g. 16. maija uzsaukumā

pilsoņiem spilgti ir izteikta šādas pārkārtoša-

nas vajadzība, un tai arī nepārprotami uz-

svērts, ka valdības nolūkos nav kārtot valsts

dzīves jautājumus bez pilsoņu, bez plašās

sabiedrības līdzdalības.

Valdība stājās pie sabiedrības domas pār-

kārtošanas un jaunorganizēšanas turpmākai

plānveidīgai līdzdarbībai un līdzatbildībai

valsts darbā. Šai darbā valdība ir izgājusi no

tām modernām socioloģijas atziņām, ka mū-

su laika valsts ir pirmām un galvenām kār-

tām speciālistu valsts un ka valsts darbam

pozitīvu atbalstu var sniegt organizētās sa-

biedrības grupas — grupas, kas apvieno da-

žādo ražošanas nozaru speciālistus vai arī

praktiskā darbā norūdītus ļaudis. 1934. gada
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beigas un 1935. gada sakuma valdība tad arī

izdeva veselu rindu likumu, kuru nolūks bi-

ja likt pamatus sabiedrības līdzdalībai valsts

darbā. Pirmie likumi izveidoja atsevišķo ra-

žošanas nozaru pārstāvības iekārtu un nodi-

bināja īpašu padomdevēju orgānu saimniecī-

bas likumdošanas jautājumiem — valsts

saimniecisko padomi. Atsevišķo ražošanas no-

zaru pārstāvēšanai tika nodibinātas 4 saim-

niecības kameras — Latvijas Tirdzniecības un

rūpniecības kamera, Latvijas Lauksaimniecī-

bas kamera, Latvijas Amatniecības kamera

un Latvijas Darba kamera. Valsts saimniecis-

kā padome, kas domāta kā padomdevējs or-

gāns valdībai saimniecības likumdošanas jau-

tājumos, tad arī sastādās no šo četru saimnie-

cības kameru pārstāvjiem. Visas šīs likumdo-

šanas galvenais saturs un ideja, kā jau teikts,

pastāv uz jauniem pamatiem dibinātas sa-

biedrības līdzdalības noorganizēšanā valsts un

publisko interešu darbam, un šo likumu kon-

krētie noteikumi tad arī kārto jautājumus, kā

praktiski ražotāju nozaru, nodarbības veidu
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un sociālo stāvokļu līdzdalība šai darba no-

tiek.

Ja nepilno 4 gadu darbība atjaunotā valstī

pie mums var uzrādīt jau konkrētus panāku-

mus šo sabiedrības pārstāvības jautājumu

kārtošanā, tad jāsaka — cik šo jautājumu

kārtošana sākumā bija nepretencioza, cik tai

tika piešķirts vai vienīgi mēģinājumu rak-

sturs, tik tagad jau šie konkrētie panākumi

sāk noskaidroties kā pilnīgi atbilstoši Latvi-

jas īpatnējiem ražošanas apstākļiem un Lat-

vijas tautas savdabīgām psīcholoģijas prasī-

bām.

īss atskats uz Latvijas saimniecības kon-

sultātīvo iestāžu veidošanās gaitu var būt no-

derīgs tagad reālizēto plānu izprašanai.

Jau Saeimas laikā bija skaidrs, ka tīri po-

litiskā pārstāvība nenodrošina pietiekoši lie-

lu kontinuitāti starp valsts iestāžu darbu un

privāto saimniecību un ka sociālpolitisko un

ekonomisko mērķu sasniegšanai valsts uzde-

vumos ietilpst meklēt tiešākas sadarbības for-

mas ar šo privāto saimniecību. 1921. gadā

projekti par saimniecības pārstāvības izveido-
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sanu neatrada vēl pietiekoši sagatavotu zemi

un palika nereālizēti. 1927. g. 3. maijā val-

dība izdeva pirmos ~Noteikumus par Finansu

ministrijas saimniecisko padomi" (izslud.

LKr. 1927., 97). Tās uzdevumi bija šauri.

Saimnieciskā padome bija nodibināta pie Fi-

nansu ministrijas, un tās uzdevums bija

„sniegt finansu ministram atzinumus par vi-

siem tiem saimnieciskas dabas jautājumiem,

ar kuriem ministrs pie padomes griežas".

Saimnieciskās padomes sastāvā iegāja uz li-

kuma pamata finansu ministrs, 6 dažādo re-

soru augstākie ierēdņi, 2 augstskolas mācības

spēki, pēc finansu ministra izvēles, 17 saim-

niecības organizāciju ieteiktas personas, ku-

ras iecēla finansu ministrs, un 6 speciālisti

saimniecības jautājumos, kurus arī uzaicina

finansu ministrs (ar 1928. g. 1. marta pārgro-

zījumiem noteikumos par Finansu ministrijas

saimniecisko padomi speciālistu skaitu palie-

lināja līdz 7). Saimnieciskās padomes priekš-

sēdētājs bija finansu ministrs.

1927. gada nodibinātas Finansu ministrijas

saimnieciskās padomes uzdevumi ir paredzēti



155

šauri. Noteikumos nav runa par to, ka pado-

me dod atzinumus par likumiem, likumpro-

jektiem, bet runa ir vienīgi par saimniecis-

kas dabas jautājumiem". Ja arī padomes sa-

stāvā iegāja citu resoru pārstāvji — ierēdņi,

tad pati padome bija nodibināta pie finansu

resora un drīzāk bija uzskatāma kā iekšējs

Finansu ministrijas orgāns.

1927. gada izdoti arī ~Noteikumi par arē-

jās tirdzniecības komisiju pie Finansu minis-

trijas" (izslud. LKr. 1927., 203) „darbības

saskaņošanai starp Finansu ministriju un pri-

vātām saimnieciskām organizācijām tirdznie-

cības līgumu reālizēšanā".

Ārējās tirdzniecības komisija, kurai pēc

būtības ir attāls sakars ar saimniecisko pado-

mi, radās sakarā ar 1927. g. 2. jūnijā starp

Latviju un PSRS noslēgto tirdzniecības līgu-

mu, kuram bija ļoti īpatnēja uzbūve.

Ar 1929. gada 7. maija noteikumiem tika

atcelta 1927. gadā nodibinātā „Finansu mi-

nistrijas saimnieciskā padome" un nodibināta

„Finansu ministrijas saimniecības padome"

(Noteikumi par Finansu ministrijas saimnie-
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čības padomi, izslud. LKr. 1929., 138). Reizē

tika likvidēta arī jau pieminētā Ārējās tirdz-

niecības komisija pie Finansu ministrijas.

Spriežot pēc jaunās Finansu ministrijas

saimniecības padomes noteikumiem, pēdējās

uzdevumi it kā paplašināti. Saskaņā ar notei-

kumiem ~saimniecības padome ir speciālistu —

padomdevēju apspriežu orgāns valsts saimnie-

cības un tautsaimniecības jautājumos". Savu-

kārt gan padome izsakās tikai par tiem jau-

tājumiem, ar kuriem finansu ministrs pie tās

griežas.

Agrākās Finansu ministrijas saimnieciskās

padomes permanentais raksturs bija atmests,

un agrākā noteiktā sastāva vietā finansu mi-

nistrs aicina personas ~ar attiecīgām speciā-

lām zināšanām un piedzīvojumiem". Praksē

to tulkoja tā, ka katrreiz pieaicināmi tie spe-

ciālisti un praktiķi, kuru zināšanas visvairāk

atbilst apspriežamam jautājumam.

Ne 1927. gadā, ne 1929. gadā dibinātās

saimniecības padomes Latvijā saimniecības

konsultātīvo iestāžu uzdevumus neveica un

pašu šo problēmu neatrisināja.
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1934. g. 21. decembra likums par Latvijas

Tirdzniecības un rūpniecības kameru bija pir-

mais solis ceļā uz tagad nodibināto konsultā-

tīvo saimniecības iestādi. Likuma 3. p. 4.

pkts noteica, ka Latvijas Tirdzniecības un

rūpniecības kameras uzdevums un tiesības ir

~uz valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumu

dot atsauksmes par likumu, rīkojumu un sais-

tošu noteikumu piemērotību no tirdzniecības

un rūpniecības uzņēmumu viedokļa, kā arī

par likumu, rīkojumu un svarīgu saistošu no-

teikumu projektiem, ciktāl tie attiecas uz

tirdzniecību un rūpniecību". Arī 1935. g. 29.

marta likuma par Latvijas Lauksaimniecības

kameru 3. p. 4. pkts nosaka, ka Lauksaim-

niecības kameras uzdevums un tiesības ir:

„uz valsts un pašvaldības iestāžu pieprasīju-

mu dot atsauksmes par likumu, rīkojumu un

saistošu noteikumu piemērotību no lauksaim-

niecības viedokļa". Tiklab Tirdzniecības un

rūpniecības, kā arī Lauksaimniecības kame-

ras funkcijas pirmajā laikā bija ierobežotas

ar viņām piesūtīto saimniecības likumu ap-
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spriešanu no attiecīgo reprezentējamo ražo-

šanas nozaru (tirdzniecības, rūpniecības vai

lauksaimniecības) viedokļa.

Likums par Latvijas Tirdzniecības un rūp-

niecības kameru un likums par Latvijas Lauk-

saimniecības kameru sauc vārdā noteiktas,

stingri norobežotas ražošanas un nodarbības

nozares, kādas šīs kameras reprezentē. Li-

kums par Latvijas Amatniecības kameru at-

stājis reprezentējamo ražošanas un nodarbī-

bas nozaru noteikšanu vēlākam laikam. Tas

izskaidrojas ar tām specifiskām grūtībām, kā-

das modernās saimniecības laikmetā jāsastop,

stājoties pie amatniecības jēdziena noteikša-

nas. Šīs grūtības bijušas arī citās zemēs, kur

valsts stājusies pie amatniecības problēmu iz-

tirzāšanas un kārtošanas.

Ja Tirdzniecības un rūpniecības, Amatnie-

cības un Lauksaimniecības kameras pieskai-

tāmas tā sauktajām saimniecības kamerām,

kuru organizācijas pamatos likti vai nu ražo-

šanas nozaru vai nodarbības veidu principi,

tad Latvijas Darba kamera — Valsts saimnie-

cības padomes likuma izpratnē arī saimniecī-
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bas kamera — pieskaitāma tiem sabiedrības

pārstāvības veidiem, kuru pamatos dominē

sociālpolitiskie nolūki. Latvijas Darba ka-

meras organizācijas pamatos nestāv ne ražo-

šanas nozare, ne arī nodarbības veidi, kā to

redzējām pie saimniecības kamerām, bet gan

sociālais stāvoklis (algotais darba spēks). Kā

mazs izņēmums šis sociālā stāvokļa princips

kā organizēšanas pamats jau gan paspīd arī

likumā par Latvijas Tirdzniecības un rūp-

niecības kameru tai vietā, kur šai kamerā

ieskaitīta namsaimniecība. Arī namsaimnie-

cību nevar uzskatīt ne par ražošanas nozari,

ne par nodarbības veidu, bet gan vienīgi par

zināmu sociālu stāvokli.

Mūsu kameru satversmes jautājumi, sapro-

tamā kārtā, nav sastinguši, tie risināsies tā-

lāk, tie pieņems praktiskās dzīves vajadzībām

aizvien atbilstošākus veidus.

Tāda īsos vilcienos ir notikumu gaita jau-

tājumā par organizētās sabiedrības līdzdalību

likumdošanā un visas valsts politiskās, saim-

niecības un kultūras dzīves veidošanā. Šī no-

tikumu gaita māca, ka notikusi un notiek
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meklēšana ne tikai pēc jaunām līdzdalības,

pēc jaunām sabiedrības pārstāvības formām,

bet arī jauns ir tas saturs, tās idejas par

valsts stipruma priekšnoteikumiem, kurām jā-

tiek guldītām jebkāda darba pamatos. Ne bez-

mērķa savstarpīga cīņa nes dzīves gaitu uz

priekšu, bet kopdarbība, saskaņa un vienotu

mērķu apziņa. Šie kopdarbības un vienības

principi ir arī likti organizētās sabiedrības

līdzdalības darba pamatos, un šī idejiskā bā-

ze ir arī to sekmju izskaidrojums, kādas līdz

šim sabiedrības domas organizēšanā gūtas.
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