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LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS IZDEVUMS.
KRĀJUMĀ SAEIMAS STENOGRAFISKĀ BIROJĀ, RĪGĀ, JĒKABA IELĀ N° 11.
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Latvijas Republikas Saeimas

stenogramu
SATURA RĀDĪTĀJS
IV. SESIJA
(26 sēdes)

(no 1924. gada 15. janvāra līdz 1924. gada 14. aprīlim)

Sastādījis H. Kārkliņš, Saeimas' stenografiskā biroja vadītājs.
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LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS IZDEVUMS.
KRĀJUMĀ SAEIMĀS STENOGRAFISKĀ BIROJĀ, RĪGĀ, JĒKABA IELĀ Ks u.

%

Ir.
Saturs.
1.

Valsts Prezidents

5

2.

Saeimas prezidijs

5

3.

Ministru kabinets

5

4.

Valsts kontroliers

5

5.

Deputātu

saraksts

6.

Deputātu

sadalījums

7.

Deputātu personu rādītājs

11

8.

Alfabētiskais

37

9.

Likumprojektu

I.
II.

ļ

5

pēc frakcijām

7

satura rādītājs
chronoložiskais rādītājs:

Pieņemtie likumi
Komisijām

nodotie

10.

Pieprasījumu chronoloģiskais

11.

Jautājumu chronoloģiskais

likumprojekti

rādītājs

rādītājs

-

.

47

....

63

71
71

r

J

5

-

Valsts Prezidents J. Čakste
Saeimas prezidijs.
Priekšsēdētājs . *
Priekšsēdētāja I. biedrs ....
Priekšsēdētāja II. biedrs ....
Sekretārs
Sekretāra I. biedrs
Sekretāra II. biedrs .....
Ministru
Ministru prezidents
Ārlietu ministrs .
Darba ministrs .
Finansu ministrs
Iekšlietu ministrs
Izglītības ministrs

Fr. Vesmanis.
A. Alberings.
A. Petrevics.
J- Vesmanis
Fr. Kemps.
E. Knopps.

kabinets.
Kara ministrs ....
Satiksmes ministrs . . . .
Tieslietu ministrs . . .
Zemkopības ministrs . .
Iekšlietu ministra biedrs

V. Zamuels.
(V. Zamuels) L. Sēja.
(J. Pauluks) A. Krieviņš.
R. Kalnings.
(A. Birznieks) P. Juraševskis.
K. Straubergs.

Fr. Birkensteins.
J. Pauluks.
(V. Zamuels) J. Arājs.
E. Bauers.
A. Dzenis.

Valsts kontroliers R. Ivanovs.
Deputātu saraksts.
1.

40.

Alberings, Arturs.

Kalniņš, Arveds.

s sssf
SlrBSr^
:tasr

S

8
9
10
?"
\?

Bīlmanis Roberts
Birkhans Ernests
Boča^vs Aleksandrs
nSfs Augsts
R^sters Kārlis

ia

Rnčpvir*; Ansis,

ii issfas?-

It!

Dubnis MoSuchs

??' nSs Roberts
Aniurii).
22
uzenis, Antons
^. Dzenis
23. Eliass, Kristaps.
94 Fplchpro-"! Frnests
?< Ffrkss Vilhelms

F&is LeoSlds
OamtTPaulis

M-

'64-

;

29. Grantskalns, Eduards.

JamSg^^^fjg^

Hans Jons

H„wian?s Vilis
|
t
34 Trbe Kārlis

t azemfEduards.
S'

K

'

Sslavs-

Ka i tritons: Meletijs.
39. Kalnings, Rin.golds.
:

I

Markus"

'
Pauluks, Kārlis.
P^revics, Andrejs,

'o: &£*££

S" £Ss' Ifraf

£

6566-

1NonaCS> uuo.

Nuroks

g. «
gg68.

i: goidmk^lni,

32

Kemps, rrancis.

56! LniSnš^udoH,
57. Lorencs, Klāvs.
58. Maizels, Noijs.
59- Mazvērsīts, Jānis
60- Meierovics, Zigfrids.
6L Menders, Fricis.
,ļv/i nrir o Fts
Ernests.
62 Morics

fū nncens Jānis

27

5c5

t - sssr-#5sat

ES? 'Augo-

fd

Klīve, Ādolfs.
Knopps, Egons.
Koreckis, Pēteris,
Kotans, Pēteris.
Kublinskis, Bernhards,

54. Ljjm Mtt

g&'ftSfa.
l? DteKārhs

18
1Q

47.
48.
49.
50.
51.

'

7L
7273-

Reinhards, Gustavs.
Roskošs, Jezups,
Rozentals. Miķelis.

£

avsRuSev^Ss
zte Jāni,
g«ļ
RudzIts feonls -

8;
£
7§-

Rubuļis, Jezu^

-

8

7

90. Ulpe, Pēteris.
91. Veckalns, Andrejs.
92. Vegezaks, Manfrēds.
93. Velkme, Antons.
94. Veržbickis, Jānis.
95. Vesmanis, Fridrichs.
96. Vesmanis, Jānis.
97. Višņa, Jānis.
98. Vittenbergs, Ruvins.

Salnajs, Voldemārs.
80. Sainis, Hermanis.
81. Sanders, Visvaldis.
82. Siecinieks, Pēteris.
83. Sīmanis, Andrejs.
84. Skalbe, Kārlis.
85. Skujenieks, Marģers.
86. Sīmanis, Paulis.
79.

87.

Trasuns, Francis.

88. Trasuns, Jezups.
89. Ulmanis, Kārlis.

99. Zeibolts, Pēteris.
100. Zemgals, Gustavs.

Deputātu

sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (30 locekļi).
1. Bastjānis, Voldemārs.
2. Bīlmanis, Roberts.
3. Būmeisters, Kārlis.
4. Bungšs, Kristaps.
5. Buševics, Ansis.

6. Celms, Jūlijs.
7. Cielēns, Fēlikss.
8. Dēkens, Kārlis.
9.
10.

Eliass, Kristaps.
Gulbis, Ernests.
11. Gulbis, Kārlis.

12.

Jaunzems, Eduards.

13. Kalējs, Jānis.
14. Kalniņš, Bruno.

15. Kalniņš, Nikolajs.

.

16. Kalniņš, Paulis.

i

17. Lejiņš, PauHs.
18. Lorencs, Klāvs.

19. Menders, Fricis.
Morics, Ernests.
21. Radziņš, Eduards.
22. Rainis-Pliekšans, Jānis.
23. Rozentals, Miķelis.
24. Rudevics, Ansis.
25. Rūdzis, Jānis.
26. Ulpe, Pēteris.
27. Veckalns, Andrejs.
28. Vesmanis, Fridrichs.
29. Višņa, Jānis.
30. Zeibolts, Pēteris.
20.

Latviešu zemnieku savienība (17 locekļi).
1. Alberings, Arturs.
2. Briedis, Augusts.
3. Celmiņš, Hugo.
4. Ducens, Jānis.
5. Gailīts, Paulis.
6. Goldmanis, Jānis.
7. Grantskalns, Eduards.
8. Kalniņš, Augusts.
9. Klīve, Ādolfs.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Kviesis, Alberts.
Mazvērsīts, Jānis.
Meierovics. Zigfrīds.

Pauluks, Kārlis.
Sainis, Hermanis.
Siecinieks, Pēteris.
Sīmanis, Andrejs.
Ulmanis, Kārlis.

Apvienotā sociāldemokrātu mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (7 locekļi).
1. Dukurs, Roberts.
5.
2. Holcmanis, Vilis.
6.
3. Lindiņš, Rudolfs7.
4. Petrevics, Andrejs.

Rudzīts, Teofils.
Salnājs, Voldemārs.
Skujenieks, Marģers.

Demokrātiskais centrs un bezpartejiskie sabiedriskie darbinieki (6 locekļi).
1. Berģis, Pēteris.
2. Felsbergs, Ernests.
3. Kalniņš, Arveds.

4.
5.

Skalbe, Kārlis.
Vesmanis, Jānis.
6. Zemgals, Gustavs.

Latvijas vācu baltiešu partija (6 locekļi).
1. Firkss, Vilhelms.
2. Hans, Jons.
3. Kellers, Kārlis.

4. Knopps, Egons.
5. Sīmanis, Paulis.
6. Vegezaks, Manfrēds.

\

9

10

Bezpartejiskais nacionālais centrs (4 locekļi).
1. Bergs, Arveds.
2. Birkhāns, Ernests.

3.

4.

Kalnings, Ringolds.
Kasparsons, Kārlis.

Kristīgā nacionālā savienība (4 locekļi).
1. Irbe, Kārlis.
2. Purgals, Jānis.

3.
4.

Reinhards, Gustavs.
Sanders, Visvaldis.

Latgales darba partija (4 locekļi).
1. Barkans, Viktors.
2. Kotans, Pēteris.

3.
4.

Rubulis, Jezups.
Trasuns, Jezups.

Latgales kristīgo zemnieku savienība (3 locekļi).

1.
2.

Jubuls, Staņislavs.
Rancans, Jezups.

3.

Velkme, Antons.

Latgaliešu demokrātu frakcija (3 locekļi).
1. Dzenis, Antons.
2. Roskošs, Jezups.

3.

Trasuns, Francis.

Latvijas jaunzemnieku savienība (3 locekļi).
3. Nonācs, Otto.

1. Bachmanis, Kristaps.
Bauers, Ernests.

2.

,

Agudas Izrael (2 locekļi).

1. Dubins, Morduchs.

2. Vittenbergs, Ruvins.
Žīdu apvienotais nacionālais bloks (2 locekļi).

1. Fišmanis, Leopolds.

2.

Nuroks, Markus.

Latgales tautas apvienība (1 loceklis).
1. Kemps, Francis.

Latgales zemnieku partija (1 loceklis).
1. Rubulis, Vladislavs.
Zemgales katoļu saraksts (1 loceklis).
1. Kublinskis, Bernhards.
Krievu

nacionaldemokratu partija (1 loceklis).

1. Bočagovs, Aleksandrs.
Krievu tautas partija (1 loceklis).
1. Koreckis, Pēteris.
Vecticībnieku centrālā komiteja (1 loceklis).

1. Kallistratovs, Meletijs.
Poļu savienība (1 loceklis).
1. Veržbickis, Jānis.
Ceire-Cion (1 loceklis).
1. Lazersons, Maksis.
Latvijas'žīdu sociāldemokrātiskā strādnieku partija „Bunds" (1 loceklis).
1. Maizels, Noijs.
I;

11

Berģis, Pēteris.

Alberings, Arturs.

12

.

1

Deputātu personu radītājs.
Alberings, Arturs

Bastjānis, Voldemārs (soc. dem.).

(zemn. sav.).

Dzimis 1884. gada 17 auļ^^*£««5ttko,a» iz"
gl.tiba, b«. Latvijas dzelzceļu f.nansu d.rektors.

Dzimis 1876. gada 26. decembrī, latvietis, lauksaimnieciinstitūta
bas viduTskolas un lauksaimniecības un dabas zinību
izglītība, lauksaimnieks.
loceklis.
Satversmes Sapulces
Tautas
lautas raaomes
Padomes un otivei
v

Saeimas priekšsēdētaja

I. biedrs.

Aizrādījumi diputatiem 409, 719, 758, 771, 776.
u , x „„„ 1fi, lf, H 171 17S !7fi S75
« , fJ .
Paskaidrojumi pie balsošanas 167, 168, 171, 1/5, 176, 8/5.
zemes ierīcības komiteja 499—500.

Ievēlēts

centrāla

Referents pie likumiem:

Agrārās reformas likuma IV dalās 5. un 7. pantu pargrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 2) 5, 16, 223.
(lik.
Pārgrozījums
noteikumos par ienākuma nodokli
chron. rād. Nr. 21) 242—245, 314—316.

valsts zemes fonda ieskaitīto
Atlīdzības nokārtošana
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 648—652,

Runa pie likumiem:
Pilsētu naudas zīmes (lik. chron. rād Nr 4) 51, 52.
Cietušo karavīru un viņa ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rād. Nr. 10) 154—155, 187—188.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 13) 170, 174.
Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rad.
^) 201J203, 204-205, 210, 211-213, 218.
(lik.
noteikumos par ienākuma nodokli
Pārgrozījums
chron. rād. Nr. 21) 268—272.
Dažu nodokļu nomaksas pagarināšana Uik. chron. rad.
Nr. 29) 379-380, 382-383
Jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron. rad.
Nr. 30) 529—532, 545.
nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto
Atlīdzības
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 3.

pree

«,.,d,„„c,b, ķ ch,«. ,. n, m
fc'sjša s^rs*"" °"
^jUp
^
priekšlikumiem
, ,
1 402—403, 446.
Runa pielikumiem:

Agrārās reformas likuma IV. dalās 5. un 7. pantu pārgročījumi (lik. chron. rād. Nr. 2) 9—11.
Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rad.

N$£££.

„o.es
chron. rad. Nr. 21) 257—263.
Dažu nodokļu
Nr. 29) 380—381.

P. M. no-cM

nomaksas pagarināšana

(lik.

0*.

"I

_ .,
1001
-300
pārejas formulas
di\—6£i.

dienas kartības 386—387, 513, 873, 958.
balsošanas kārtības 168, 961.

chron. rād.

"*

VS.f^ftf'

„ £~V3SFS
Parakstījis pieprasījumu

par uzbrukumu

diviem Saeimas

deputātiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 17.

Laukstrādnieku darba
laiks (lik. chron. rad. Nr. 47)
559-564, 604-605, 606-607, 609-610, 615, 618, 619-620, 622,

98 127,
127 21U,
210 6U,
311 M%
524 Mb,
636 iu,,
772 791 956
«Warrwaiirf*ni 1?
12, 98,
Starpsaucieni

623, 626—627.
par kopganību sadalīšanu Kurzemē,

likumprojekta
priekšlikuma

282—283.

Iesniedzis priekšlikumus 183, 216, 223, 331, 606, 608, 610,

)
(iai.n?
sav.;.
Uaunz. «w

Ra«p.r«
Frnp«t«
tiauers rvrnehIS»

Vidzemē un Zemgalē (lik. chron. rād. Nr. 71) 178—180.

.

Dzimis 1882. gada 21. jūlijā, latvietis, agronomiska izglītība, zemkopības ministrs, agronoms.

611, 617, 619, 620, 621, 623, 625, pārejas formulu 142.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

ierosinājumus:
Darba laika likuma pārgrozījums 390.
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums
rād. Nr. 67) 393.

Zemkopības ministrs 120.
_
.
.
Atbild uz jautājumu par lauksaimnieku

Parakstījis

likuma

jautājumu par lauksaimnieku
vokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

Baehmanis, Kristaps

ārkārtīgi

(lik. chron.
grūto

stāvokli (jaut. chron. rad. Nr. 1)

_

grūto

775—778.

(bezp_ nac_ centrs).

BefgsArved§

augstskolas
^' septembrI' 'atvietiS '

izglitI£,uristf-

(jaunz. sav.).

Satversmes Sapulces loceklis,

iz-

Ievēlēts

Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem 54, 74—75,
143, 167, 220-221, 224, 367, 405, 503-504, 504, 507, 508, 510,

R

,.,
, - , .
,„
±1 , u
Runā pie likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fonda ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron.
rād. Nr. 48) 693-702, 752-753.
_
likumprojekta par kopganību sadalīšanu Kurzeme, Vidzemē un Zemgalē (lik. chron. rād. Nr. 71) 180—183.
priekšlikuma 868—869.

komisijā, ārlietu

Centrālā kriminālpolicija

(lik. chron. rād. Nr. 49) 837-

„^

?

Te,

Ire (1]k

chron

rād

52) 942-950.

Nr

paziņojuma, ministru prezidenta
valdības deklarācijas 138—140.

105—108.

dienas kārtības 221.

Iesniedzis priekšlikumu 428, pārejas formulu 142.
likuma 35.

Iesniedzis priekšlikumus 38, 142, 155, 156 (2 priekšl.), 157,

'''(n°nem),
formulu 142.
167

«ttenmauelnn
starpsauciens 710
liv.

142.

r.;likumiem-

gjg^ apsardze (Hk ^hron. rād. Nr. 11) 160-161.
Prt.e (lik. chron. rād. Nr. 13) 169—170.

_.

Parakstījis likumprojektu par kara klausības
panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 85) 240.

?

ārkārtīgi

stā-

Dzimis 1867. gada 7. februārī, latvietis, vidusskolas
glītība, žurnalists-publicists, notārs, skolotājs.

'

_ ,.

188, 222, 428, 441, 470, 953, pārejas

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 2, 502, 631, 668.

Barkans, Viktors (Latg. darba part.).
Dzimis

1894. gada 21. augustā, latvietis,

glītība, valsts ierēdnis.

vidusskolas iz-

Berģis, Pēteris

Referents pie likuma par laukstrādnieku darba laiku (lik.
chron. rād. Nr. 47) 552—554, 600—602, 606, 611, 614, 617, 619,
620, 621, 623, 625, 627, 628.
Iesniedzis priekšlikumu 41.

starpsaucieni 176, 678, 902.

'

Dzimis 1882. gada 18. martā, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts, kooperators.
Runā pie likuma

par Latvijas

477
riul<os (lik chron - rād Nr - 36)

Paraksrījis likumprojektu par kara klausības

panta papildinājumu (lik. chron. rad. Nr. 85) 240,

likuma 35.

(dem. centrs).

-

-

teritorijas

^

Iesniedzis priekšlikumus 119. 479.

iedalīšanu ap-

13

mlmanis, Roberts.

Buševics, Ansis.

Bīlmanis, Roberts

priekšlikuma

(soc. dem.).

-i x«i
n,imic icon
i * *
Dzimis
1880. „0/ļo
gada m
10. ;„„?-^
•
jumja, latvietis,
skolotāju
semināra
izglītība, Rīgas pilsētas valdes loceklis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
_
?
,
Referents pie likuma par centrālo kriminālpoliciju
chron. rad. Nr. 49) 826, 854, 856, 857, 865.
_,
,
Runa pie likumiem:

(lik.

Parakstījis likuma
pārgrozījumu 390

Ievedmuitas tarifa

33. panta grozīšana (lik. chron. rād.

valsts zemes fondā . ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 685—691.
jautājuma

par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli

(jaut. chron. rad. Nr. 3) 797—804, 813—815.
Iesniedzis priekšlikumus 281, 434, 768.
Parakstījis jautājumu
par Liepājas drāšu fabrikas
slēgšanu (jaut. chron. rād. Nr. 2) 713.

par darba laika

likuma

t,_

,

.

,

TT._ -,

Bumeisters, Kārlis

,

' .

(soc. dem.).

Dzimis 1888. gada 14. novembrī, latvietis, tirdzniecības
skolas izglītība, grāmatvedis Daugavpils pilsētas valde.
Izstājies

no

komisijas,

sociālās

likumdošanas

459
Referents pie likuma par cietušo karavīru un viņu gimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 10) 144—145, 146,
147 > 148—149, 150, 151, 151—152, 155, 189.

. Ru"ā Pie likuma Par zvērinātiem mērniekiem 2. panta
papildmajuma (lik. chron. rad. Nr. 111) 773.
Iesniedzis priekšlikumus 768; 868.

priekšlikumusAlgoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstrādniekiem 769.
Starpsaucieni 807, 817.

BirkllānS, rimeStS

(bezp. nac. Centrs).

rūpniecības bankas direktors.
Referents pie likuma

Parakstījis

likumprojektus:

Kopganību sadalīšana Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē (lik.
chron. rād. Nr. 71) 178.

Likuma par zvērinātiem mērniekiem 2. panta papildinājums (lik. chron. rād. 111) 773.

ierosinājumu
par pārgrozībām
_ likuma
atvēršanas kartība (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

,
„
. , ' ' „
. , .
. ,r^ . . ,„-,,
Dzimis 1872. gada 31. marta, latvietis, augstskolas izglitība, Latvijas Universitātes docents, Latvijas tirdzniecības un
par mēru un

likumiem:
Pārgrozījums noteikumos par
chron. rād. Nr. 21) 246—247, 274.

aptieku

Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.
., . ., m
. , ....
, _, .
, .,
par strādnieku un citu algotu darbinieKU no, ..N _°teikun?u
gadījumos attiecināšana uz laukstrādniek[em 769

svaru pārbaudīšanas

un apzīmogošanas nodevām (lik. chron. rād. Nr. 17) 226—227.
Runā

ierosinājumu

jautājumu par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli (jaut.
chron. rād Nr 3) 714
. . „„ „„
0i
Starpsaucieni 574, 612.

Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 33) 431—432, 433—434.
Atlīdzības nokārtošana

770—771.

Iesniedzis priekšlikumus 188, 316, 470, pārejas formulu 142.

Nr. 14) 213—215.

Žūpības apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 32) 428.

14

BunffŠS

KristUDS

(soc

dem )

pie

dfa

33

'

Panta

ienākuma
gr0zKana

nodokli

(lik.

Chr

rād

°-

Nr ssHsML 434
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 52) 933—935.

likuma
ierosinājuma
par ievedmuitas
pahta pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 67) 392.

°'

Dzimis 1878. ada ?\
jūnijā, latvietis, pagastskolas
^
glītība, atslēdznieks un lauKStrādnieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts

tarifa

62.

iz-

centrālā zemes ierīcības komitejā 499—500.

Runā pie agrārās reformas likuma IV. dalās 5. un 7. pantu pārgrozījumiem (lik. chron. rād. Nr. 2) 8—9.

Iesniedzis priekšlikumus 38, 188, 441, 470.

Iesniedzis priekšlikumus 105, 281, 854, 960.

Starpsauciens 298.

Parakstījis

pieprasījumu

par

uzbrukumu diviem

Saeimas deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

i-vv

_

1% 1 t
/i !
\
a—~ (krievu
nac).
Bocagovs, Aleksandrs
Dzimis 1885. gada 9. septembrī, krievs, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.
"_
_
.
,,'
,
,
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likumiem:

Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodalās priekšnieka palīga amata nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 37) 438.
Latgales apgabala tiesas vecākā notāra palīgi un kancleja (lik. chron. rād. Nr. 38) 438-439.
Dažos likumos minēto sumu
chron. rad. Nr. 46) 551.
ā

PiC HkUma Par t6lPU IH

917_flT

pārrēķināšana latos

(lik.

jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.

cnron. rād. ftr 2) 713.

priekšlikumus:
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
attiecināšana uz laukstrad-

niekiem 769.
Rnčovio*
Jn«i«
JJUSCVICS, AUSIS
Dzjmis

ļm_

da g

fcrv Hf>m
1
(SOC.
dem.;.

decembr!i latvietis, augstskolas iz-

cītība, zvērināts advokāts.
(Hk

'°"'''Tautas Padomes un Satvermes Sapulces loceklis.
Runā

pie

likumiem:

Agrārās reformas likuma IV. dalās 5. un 7. pantu pārgro-

Briedis, Augusts (zemn. sav.).
tība

Dzimis 1877. gada 9. maijā, latvietis,
skolas inspektors

augstskolas izglī-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par laukstrādnieku darba laiku (lik.
chron. rād. 47) 554-555, 602—604, 606, 609, 611, 614, 617, 619,
620, 621, 623, 625, 627, 628.

'
Runā pielikumiem:
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rad. Nr. 10) 152, 155.
_
Laukstrādnieku
darba laiks
(lik. chron. rad. Nr. 47)
585—589.
^
_
Telpu īre (lik. chron. rad. Nr. 52) 940.
. '. „
,.,
.
. _.
i,i__ _
.
s.
likuma
ierosinājuma par darba laika likuma pārgrozījumu 391—392, 392.
?jf

zījumi Oft. chron. rād. Nr. 2) 5—6, 15—ie,

223

Juras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron. rād.

Nr. 30) 542—543, 544.
.„„..,
Atlīdzības nokārtošana
valsts
zemes fonda ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 653—658,
755—758.

ziņojuma, redakcijas komisijas 960.

.

paziņojuma,

ministru prezidenta

104—105.

Iesniedzis priekšlikumus 17, 543, 544, 866, 868.
Parakstījis likuma par zvērinātiem mērniekiem 2. panta
papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 111) 773.
pieprasījumu par uzbrukumu

diviem Saeimas deputātiem

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.
Starpsauciens 322.

Priekšsēdētaja aizrādījums 758,

15

Celmiņš
V^
L.imiiK>,
Dzimis

)
HuffO (zemn sav
»av./.
«"SVilini.

1877. gada 31. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
, ,™ ,-,n
c
i 142.
Iesniedzis priekšlikumus 331, 428, 470, pārejas formulu i^o

Celms, Jūlijs

948Priekšsēdētājs

Dēķens, Kārlis

Dzimis 1866. gada 28. jūnijā, latvietis, skolotāju

likumiem:
Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rad.
Nr 14) 210—211
nodokli
(lik.
Pārgrozījums
noteikumos par ienākuma
chron. rād. Nr. 21) 247—250, 304—307.
p i e p r a s ī j u m a par uzbrukumu diviem Saeimas deputatiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 66—69.
priekšlikuma 866.

Referents pie likumiem:
Latvijas mākslas akadēmijas

Iesniedzis priekšlikumus 38, 119, 960, pārejas formulu 142.
.
.
.
Starpsauciens 818.

.

._,_.
,
. .. .
Dzimis 1889. gada 1. janvāri, zīds, vidusskolas izglītība,

koku tirgotājs,
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

punā

(lik. chron. rād. Nr. 52)

pje likuma par telpu īri

935—939.

sadalīšanu Kur-

diviem Saeimas deputātiem

?

Dzimis 1888. gada 17. janvārī, latvietis, augstskolas izglītība, kara ministrs, Rīgas apgabaltiesas loceklis.

Tautas Padomes loceklis,
Referents
pie likuma par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi (lik chron. rād. Nr. 30) 386, 516—517, 541—542,
543) 544 545j 546i 870—871, 871, 872.

^

Runā

pie

pieprasījuma

Saeimas de«iem

Cielēns, Fēlikss (soc. dem.).
Dzimis 1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas izglītība, publicists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

komisija, publisko tiesību un valsts par-

Nr

.

.

stāvoklis

387-388, 516.

dienas

513—514.

kārtības

(jaut.

chron.

uz pieprasījumu par uzbrukumu diviem Saeimas

deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 19, 54—57.
Iesniedzis priekšlikumu 331*.
.
._.
, ,
. . ,
Parakstījis jautājumu par lauksaimnieku
stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

Juras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron. rad.
Nr. 30) 526—529, 539—541, 546.
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 669—683,

_,_,_,

ārkārtīgi

grūto

Starpsauciens 26

Dukurs Roberts

(sOC dem

maz )

Dzimis 18g6;
da 2Q oktobrI ,atvtetb vidēiās zemkopības skolas lzglitībai žurnaiists, sabiedrisks darbinieks.

par uzbrukumu diviem Saeimas depu-

tatiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 17—18, 18—19.

grūtais

priekšlikumiem
Atbild

Centrālā kriminālpolicija (lik. chron. rād Nr. 49) 860-861.
Telpu īre (hk. chron. rad. Nr. 52) 950-953.

-

- D 343.

i j as, publisko tiesību un valsts

chron. rād. Nr. 21) 313-314.

par uzbrukumu
diviem
chron - rad Nr - *> 33--

_ , Ļ^uksatainieku ārkārtīgi
rad. Nr. 3) 781.

pārvaldes iekārtas 393.
Runā pie likumiem:
Prese (lik. chron. rād. Nr. 13) 169, 170, 171, 172—173.
Poligrāfiskas iestādes (lik. chron. rad. Nr. 19) 233.
(lik.
Pārgrozījums
noteikumos par ienākuma
nodokli

^-

jautājumiem:
Kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut. chron. rād.

valdes iekārtas 502.

pieprasījuma

(Agudas Izrael).

Dubins, Morduchs

Ducens, Jānis (zemn. sav.).

zemē, Vidzemē un Zemgalē (lik. chron. rād. Nr. 71) 178.
likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku atvēršanas
kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

110 kom is

chron. rad.

Krišjāņa Barona prēmijas (lik. chron. rād. Nr. 42) 512, 513.
.
_.
„ ,, , „
Runā pie Papildinājuma likuma par obhgatonsko skolu
skolotāju algošanu (lik. chron. rad. Nr. 28) 371-372, 373.

dienas kārtības 220.

Izstājies

satversme (lik.

12) 157,

Nr

Iesniedzis priekšlikumus 105, 119, 326, 866, 960.

Ievelēts

semināra

izglītība, skolotājs.

, ,

pieprasījumu par uzbrukumu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

(soc dem.).

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
,
1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšana
(lik. chron. rād. Nr. 8) 80, 82.
Mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevas
(lik chron rad Nr 17) 227
'
Pārgrozījums noteikumos par ienākuma nodokli (lik. chron.
_
rād. Nr. 21) 322—324.
Dažu nodokļu nomaksas pagarināšana (lik. chron. rad.
Nr. 29) 375-377, 383-386.
Pārgrozījums ievedmuitas tarifa (lik. chron. rad. Nr. 40)

Parakstījis likumprojektu par kopganību

.
sauc pie kartības 527.

Atvaļinājumi 329, 469.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runa pie

16

Noteikumu par strādnieku un citualgotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstradmekiem 769.
Starpsaucieni 246, 289, 311, 568, 659, 719, 764, 768, 946,

(soc. dem.).

Dzimis 1879. gada 29. septembrī, latvietis, augstskolas izglītība, sabiedrisks darbinieks.

51L

Dukurs, Roberts.

,

Celmiņš, Hugo

ievēlēts
32p

komisijā,

tirdzniecības

un rūpniecības

paziņojuma, ministru prezidenta 94—96, 113—114.

Runā pie

priekšlikuma

Centrālā kriminālpolicija (lik. chron. rād. Nr. 49) 850—851.
Tel Pu Ire <- cnron - rād - Nr 52) 908—917.

866.

dienas kārtības 820.
balsošanas kārtības 168.
personīgā lietā 764-765.
notikumiem

likuma
ierosinājuma
grozījumu 390-391.

Matisa ielā 11/13 643—645, 647.

Iesniedzis priekšlikumus
173, 174, 546, 768, 866, 960.

par darba laika likuma pār-

jautājuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā

119, 167, 168, 172 (3 priekšl.),

d„,„i o*w „ „ „
,
,
-_
Parakstījis
pieprasījumu
par uzbrukumu
Saeimas deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

chr

(jaut.

r
Nr
°-valdības
,,;
\}.T'. ,
deklarācijas 12o—128.
notikumiem Matisa ielā 11/13 638—642.
. . .
.
T
Iesniedzis priekšlikumus 331, 392, 441.

jdiviem

priekšlikumus:
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.

likumiem:

_ Parakstījis jautājumu kara ministra biedra
aut cnron rad Nr 1) 289.
- - "
Starpsaucieni 920, 924, 925, 944.

liela

K. Ezeriņa

17

Dzenis, Antons.

Grantskalns, Eduards.

Dzenis, Antons (Latg. dem. frakc).
Dzimis

Gailīts, Paulis

1893. gada 7. aprilī, latvietis, augstākā (speciāla)

izglītība, iekšlietu ministra biedrs.

(zemn. sav.).

Dzimis 1869. gada 29. maijā, latvietis, augstskolas
tība, mācītājs un skolotājs.

Iekšlietu ministra biedrs 120.

Ievēlēts

Ievēlēts

Referents pie likumiem:
Tr'Ju zvaigžņu ordeņa statūti

komisijā, budžeta 120.

Izstājies no k o m i s
pārvaldes iekārtas 142.

i j a s, publisko

Runā pie likumiem:
Cietušo karavīru un viņu

chron. rad. Nr. 10) 150.

tiesību un valsts

Poltiska apsardze (lik. chron. rād. Nr. 11) 162.
Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rād.

204, 206.
,\"—_- PTI
Chr0n
K, " nodnklM
' "--'- 7,lTn.^ 2?'.
Perināšana
(hk.
chron.
rād. Nr 29) 37^-379, 383
Pārgrozījums likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
(lik. chron. rad. Nr. 31) 415-416.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rād.
Nr. 36) 485—487.
Centrālā
kriminālpolicija
(lik. chron. rād. Nr. 49) 856,
856_857.
j • 1-vi
1
i, ,ac /-> ? ,-, \ ,.-,
,^Iesniedzis priekšlikumus 41, 146 (2 prieksl.), 147, ,™
150, 15/
(2 priekšl.), 158 (2 priekšl), 167, 168, 172 (2 priekšl.), 175, 176,
177, 206 (2 priekšl.), 223, 233—234, 329, 386, 425, 428, 856, 857,
paziņojumus 669 (2 pazin.).
Nr14)

2

chron. rād. Nr. 25)

(lik.

360—361, 362, 364, 366, 505, 506, 507.
m^, ^as
'P asuma <- chron - rad

pārņemšana

institūta

valsts

- Nr - 35) 436^37.

Runā pie likumiem:
Valsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rād.
Nr 14) 21i
Papildinājums likumā par obligatorisko skolu skolotāju
algošanu (lik. chron. rād. Nr. 28) 372-373, 374.
ū£)dokļu nomaksas pagarināšana (lik. chron. rād
^
381—382.
Nr- 29
377~378
'
'
jautājuma par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 781—784, 804—805.

^

priekšlikumiem
397—399, 400-401, 4/0.
Iesniedzis priekšlikumus 38, 188, 316, 331, 365, 386 (2
priekšl.), 401, 428, 470.
Parakstījis likuma ierosinājumus:
Darba laika likuma pārgrozījums 390.

Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron. rad.

Nn 6/ ^ 393 '

Parakstījis likumprojektus:
Kara klausības likuma 35. panta 2. punkta

pārgrozījums
(lik. chron rād. Nr. 9) 53.
Kara klausības likuma 35. panta papildinājums (lik. chron.
rād. Nr. 85) 240.

Starpsaucieni 384, 674.
Runa m yjetas 365

_

Starpsauciens 857.

, .,

__

.

.

.

.

Goldmanis, Jānis (zemn. sav.).

bliass, KriStapS. (SOC. dem.).
„ . . ,„„,
, „„
.-,, -.• augstskolas
i , ,
Dzimis 1886. gada 30. marta, latvietis,

Dzimis 1875. gada 29. augustā, latvietis, apriņķa
,izglī-

skolas iz-

glītība, lauksaimnieks.
Tautas Padomes uii Satversmes Sapulces loceklis.

tība, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
....
.
... ID ,
Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem 184—186,

Referents pie likuma

_, ? ' ,
Jhelsbergs, Ernests

(dem. centrs).

506.
.
iz-

glītība, Latvijas Universitātes profesors.
._„
...
. , -,.,
Iesn.edz.s priekšlikumu 470.

Triju

zvaigžņu ordeņa statūti

(lik. chron. rād. Nr. 25)

(lik.

chron. rād. Nr. 49) 823,

Centrālā kriminālpolicija
^4

g,g

paziņojuma par
pagarināšanu 280-281.

T

Dzimis 1870. gada 27. augusta, vācietis, Freiburgas kalnu
akadēmijas izglītība, kanlu inženiers.

Iesniedzis priekšlikumus
Parakstījis
Darba laika

čības lietu 548.
agrarpolitikas

apsardzības

stāvokļa

38, 158, 159, 316, 403, 428, 505

(2 priekšl.), 506, 507, 966, pārejas formulu 142.
_
...
.
. _.
. ,.,, likuma
ierosinājumus:

Satversmes Sapulces loceklis.
agrarpolitikas un lauksaimnie-

pastiprinātas

Priekšlikuma, budžeta komisijas 401-402, 403.

FirkSS, Vilhelms (vācu balt. oart.).

Izstājies
no komisijas,
saimniecības lietu 424.

lī-

um .fm:
,!
.
-A M
^"f. ,.-',
apsardze (lik.
chron.
rad.
Nr. ,,ļ
11) 159.
Politiska

_ , ? ..„,,
, „
,
, . .
, , ,
Dzimis 1866. gada 7. novembri, latvietis, augstskolas

komisijā,

jūras krastu aizsardzības

par

dzekļu iegādi (lik. chron. rād. Nr. 30) 386, 517, 542, 543—544,
„
_..
l
g7
g7ļ g72
545

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 220 (2 lietas).

Ievēlēts

izglī-

komisijā, budžeta 2.

PoHtechniska

ģimenes locekļu pensijas (lik.

18

likuma

pārgrozījums 390.

^
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums
rād. Nr. 67) 393.
Starpsaucieni

un lauk-

Atvaļinājums

(lik.

chron.

159, 702, 862.
329.

Referents pie likuma par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli (lik. chron. rād. Nr. 57) 969.

Grantskalns, Eduards

_ Runā pie likumiem:
Papildinājums

formas likuma I. daļas (lik. chron. rād. Nr. 7) 75—76.
Atlīdzības nokārtošana
valsts zemes fondā
ieskaitīto
zemmun muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 652-653,

.

, -,-,

00-, r-,f
p r i e k s 11k u .
m , e m 287, 63f.

Starpsauciens 292

_, ,
„ , , „ ___.
,
Priekšsēdētaja aizrādījums /19.

Atvahnājums 389.
.

Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, vidusskolas izglītība, zemkopis-lauksaimnieks.
Satversmes Sapulces loceklis.
pie likumiem:
Runā
*
IV daļas 5 un 7 pantu papi!.
grara^ refomas |ikuma
dinājumi (lik. chron. rad. Nr. 2) 12—13.
Pārgrozījums likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
(lik. chron. rād. Nr. 31) 409—411, 508—509.
_
Iesniedzis priekšlikumus 316, 331. 470, 966, pārejas for-

Iesniedzis priekšlikumu 38.

?!-,.«

(zemn. sav.).

pie 1920. gada 16. septembra agrārās re-

muļu

„

..

,__,

,1

r
\
hismanis, Leopolds
(zīdu bloks).

Dzimis 1863. gada 6. februārī, žīds, skolotāju
izglītība, skolas direktors.

zeminara

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

]42

Parakstījis likuma

62 panta

ierosinājumu

par ievedmuitas

pārs;rozIiU,(nk. chron. rād. Nr. 67) 393.

tarifa

jautājumu par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli (jaut
chron. rad. Nr. 3) 714.
Starpsaucieni 412, 415, 418.

19

Kalniņž Arveds.

Gulbis, Ernests.

Gulbis, Ernests

Jubuls, Staņislavs

(soc. dem.).

Dzimis 1888. gada 16. martā, latvietis, pilsētas skolas izglītība un skolotāja pārbaudījums, skolotājs.
Iesniedzis priekšlikumus 281, 768.
likumprojektu par likuma par
zvērinātiem
Parakstījis
mērniekiem 2. panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 111)

(Latjjl. krist. zemn. sav.).

Dzimis 1884. gada 10. septembrī, latvietis, vidusskolas izvaldes loceklis.

glītība, Daugavpils apriņķa

1920. gada 16. septembra agrārās refor(lik. chron. rad. Nr. 7)
I. daļas papildinājuma

Referents pie
mas

likuma
75, 76.

773Runā pie likuma par laukstrādnieku darba
."»

Tr— ?..

,..

,

Gulbis, Kārlis

,

(soc. dem.).

,

768.

,

,esniedzjs priekšlikumus 41, 509.
Parakstījis likuma ierosinājumu par kara klausības likuma 35 panta 2 punkta pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 9) 53.
_

Kalējs, Jānis

-

apgabala sekretārs.

pieprasījumu par uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem

Iesniedzis priekšlikumus 281, 868.

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.
_

(vāCU balt. part).

Dzimis _1869. gada 14. novembrī, vācietis, augstskolas
glītība, Liepājas biržas komitejas sindikus.

(SOC. dem.).

latvietis > vidusskolas izglīDzimis lggl gada 25
^
tība, Latvijas sociāldemokrātiskas strādnieku partijas Vidzemes

par pargrozībam aptieku
(lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

Parakstijis . likuma ierosinājumu

HānS, JonS

(lik.

balsošanas kartības 508.

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 19—22, 36—38.

atvēršanas kārtībā

laiku

chron. rād. Nr. 47) 595—596.

N

Dzimis 1875. gada 3. decembrī, latvietis, skolotāju semināra izglītība, skolotājs.
„_.,.,
...,,_ .
.
T . ..
iedaMWffl aPn
°"^
ķos (nf chron. ?ādNr36ļM62^i4
pieprasījuma par uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem
Iesniedzis priekšlikumu

20

iz-

Parakstījis likumprojektus:
Kopganību sadalīšana Kurzeme, Vidzeme un Zemgale (lik.
chron. rād. Nr. 71) 178. _
Likuma par zvērinātiem mērniekiem 2. panta papildinajums (lik. chron. rād. Nr. 111) 773.
likuma
ierosina jumu par pārgrozībām
atvēršanas kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

Referents pie likumiem:

Muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron.

pieprasījumu

par

aptieku

uzbrukumu diviem Saeimas de-

rād. Nr. 22) 349—350, 354, 356, 503.
Dažu muitas sodu un kanclejas nodokļu atlaišana (lik.
chron. rād. Nr. 24) 358—359, 362.
Pārgrozījums 1922. gada 10. februāra likuma par akcizes
nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem,. čaulītēm un sērkociņiem (lik. chron. radNr. 26) 368—369.
Pārgrozījums likuma par akcizi no naftas produktiem (lik.
rhrnn
rād nr.
Nr ci)
27l oiv,
370
uirun. rau.

putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.
jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.
chron. rād. Nr. 2) 713.

Runa pie pārgrozījuma noteikumos par ienākuma nodokli
(lik. chron. rād. Nr. 21) 290—292.

kiem 769.

priekšlikumus:
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.
_,. , ? ., ,, „,|_.„ j„_h;„;i,,, „„
'
., . .,
Noteikumu par strādnieku un citualgotu darbinieku nogadījumos
attiecināšana uz laukstradniedrošināšanu slimības

Iesniedzis priekšlikumu 503.
Tīnlrniani*
fzuīcuidiiis» , Vili«
v ni»
Dzimis

KallistratOVS, McletijS (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 15. maijā, krievs, skolotāju zeminara
izglītība, Daugavpils II. vecticībnieku pamatskolas pārzinis.

l
(«nr
tsoc. rlom
ucrn. ma,
maz.;.

1889. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izg)i-

tība, tieslietu ministrs.

Rung pie likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr.

48) 758.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likuma par civilprocesa likumu 1923. gada
izdevuma 117. panta un 1914. gada izdevuma 372. panta pārgrozījumu (lik. chron. rad. Nr. 18) 229.
ķos

Runa pie likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņ(lik. chron. rad. Nr. 36) 471.

„

,

.

Dzimis

_.
..
KingOlUS

.
.
(bezp. nac. centrs).
,
,
,
.
, ,
. ,_
1873. gada 25. oktobrī, latvietis, augstskolas īzgli-

KalningS,

tļba ! Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs,
Finansu ministrs

balsošanas kārtības 959.
personīgā lietā 348 349.

Izstājies

12

°-

no komisijām, ārlietu 142, budžeta 142.

Referents pie likuma par žūpības apkarošanu (lik. chron.
rād. Nr. 32) 427.

Iesniedzis priekšlikumus 331, 471, 950.
. , .. _.
...
Atvaļinājums
441.

pie likumiem:
Cietušo karavīru un viņu

Runa
r.ļ,.

rr s-tj.

īroe, rvariib

,

/, .

\

vKrist. nac. sav.;.

Dzimis 1885. gada 17. janvārī, latvietis, augstskolas izglītība, prāvests, mācītājs Rīgas Trīsvienības draudzē. . .

Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likuma par atlīdzības

fondā ieskaitīto

nokārtošanu valsts zemes

zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād.

Nr 48) 691—693

Iesniedzis priekšlikumus 188, 331.
Atvaļinājums 631.

Jaunzems, Eduards

(soc. dem.).

ģimenes locekļu

pensijas (lik.

10) l53] ka finariSU ministrs 186—187.
(lik chron
Ppi,du budžets 1923j24' gadam
"

chron rād Nr
N

Dzimis 1872. gada 21. septembrī, latvietis, vidusskolas izIesniedzis priekšlikumu 281.

Parakstījis
likumprojektu par likuma par zvērinātiem
mērniekiem 2. panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 111)
773.
_
likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku atvēršanas
kārtība (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.
pieprasījumu par uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

rād

-

(lik.
Vārgrozījums noteikumos par ienākuma
nodokli
chron. rad. Nr. 21 ) 245—246.
Rūpības apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 32) 427
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto zemju
"" mu;zu īpašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 722—723.
lautai ū ma. par tenksabtmfeku ārkārtīgi grūto stāvokli
„ f
(jaut. chron. rad. Nr. 3) 7/8—780.
....
, -,-,
100 427,
»n 428.
Iesniedzis priekšlikumus 188,
^

,

glītība, grāmatvedis.

J|^

starpsauciens 689.

Kalniņš
Arveds
"

(dem centrs)

'
Dzimis 1894. gada 18. augustā, latvietis, augstskolas
glītība, Latvijas universitātes docents.
_
_
'

Ievelēts

iz-

komisija, budžeta . 669.

Referents pie likumiem:

Ievedmuitas

tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron. rād.

Ni\ 33) 429—430, 432—433.
Mākslīgo mēslu tirdzniecība (lik. chron. rād. Nr. 56) 965,
967.
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Kalniņš, Augusts.

Kartupeļu

Klīve, Ādolfs.

ievešanas un izvešanas kontrole

(lik. chron.

rad. Nr. 57) 969, 970—971.
Runā pie likumiemValsts papildu budžets 1923./24. gadam (lik. chron. rād.
Nr 14) 208
'
Pārgrozījums
noteikumos par ienākuma
nodok.i
(lik.
chron. rād. Nr. 21)^ 250—253, 293—295.
Laukstrādnieku
darba
laiks (lik. chron. rād. Nr. 47)

565—567.
Atlīdzības nokārtošana
valsts zemes fondā
ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 702—704.
s?i
nripkSlik-ii mipm ?s^_?«4
priekšlikumiem
283—284, 821.
184, 958-959.
balsošanas kartības 961—962.

Referents pie likumiem:

Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu(Hkspriedumu atchron. rad. Nr. 1) 4, 222.
zīšanu_ un izpildīšanu (lik.bēmU
chr0"- rad'
ležitimēšana
-

^fHJ*^*0
M
Nr- 16' 224—22°-

"***
«"fS
pensijām £t<a. ""
ģimenes locekļu
eit S3ta»?

^

Laukstrādnieku darba laiks (lik. chron. rad. Nr. 47) 572—
577, 605—606, 610, 613, 616—617, 624—625, 628—630.
ieskaitīto
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda
zemiu un muižu īpašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 723—731.
Telpu &e (ļik

chron rad

Nr

_ 52) 894_904.

Iesniedzis priekšlikumus 281, 768, 854.

......

Iesniedzis priekšlikumus 105, 184, 210, 216, 619, 627, 864.
par kara

klausības

-, « i
Parakstījis likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku
atvēršanas kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

likuma 35.

panta papildinājumu (lik. chron. rad. Nr. 85) 240.

Starpsaucieni 55, 56, 568, 585, 719, 736, 919, 922, 923, 924,

942, 955.

Starpsaucieni 568, 628, 629, 728, 729, 807.

Kalniņš, Augusts

„

,

.

v

,.

,

x

rt
/
Kalniņš, Paulis (soc. dem.).

1872- gada 3- martā

>

(zemn. sav.).

tIba ļgg*

Dzimis 1867. gada 12. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, lauksaimnieks.

.

'

latvietis

'*stskolas

izgli "

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis,
Ievēlētskomisijā, publisko tiesību un valsts pār-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

valdes iekārtas 393.

Referents pie likumiem:
Mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas node-

Izstājies no k o m i s i j a s, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 502.

vas (lik chron. rād. _Nr. 17) 226.

.
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes
fonda
ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 652, 766.

Runa pie

jautājuma par lauksaimnieku
stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714-716.

ārkārtīgi

grūto

Iesniedzis priekšlikumus 331, 873, 961, pārejas formulu 142.
Parakstījis

likuma

ierosinājumus:

Darba laika likuma pārgrozījums 390.
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron. rad.
Nr. 67) 393.
jautājumu

par lauksaimnieku

ārkārtīgi

grūto

sta-

Runā

Kalniņš, Bruno

Starpsaucieni 27, 121, 295, 303, 515, 524, 558, 772, 792,

804, 805, 808, 811, 812, 814, 815, 816, 895, 902, 910, 919.
..,.._ .
.
..
. ,_,
n
Pieprasījums izdot tiesāšanai 276.
__.
,,
,. _.
Atvaļinājums

Dzimis 1899. gada 2. maija, latvietis, Latvijas universitates students, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas

sekretārs

_
_ .
_ .
,.. .
„
. ' ,
lautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

IevPlēts

Referents pie likumiem:
pensijas (lik.

Prese (lik. chron. rād. Nr. 13) 167, 170, 171, 172, 173, 174,

175

176 189
Poligrāfiskās iestādes (lik. chron. rād. Nr. 19) 229—231,
233, 425, 426. _
Kurināma materiāla izsniegšana kara invalidiem, kara cietušo un kaj -a klausībā iesaukto ģimenēm (lik. chron. rād. Nr.

..

Pārgrozījumi
875—876.

preses

,.,

likuma

,„

.

,

3g7 364^365
krastu

' Jūras

statūti

aizsardzības

rād. Nr. 30) 520—523, 532—533.

"a kriminalpolicij'a

844^49

līdzekļu

iegāde

(lik - chron

- rācL

(lik.

chron.

Nr 49) 823

Iesniedzis priekšlikumus 155, 158, 281, 768, 824, 854, 868,
870, 871 (2 priekšl.), 873.
Parakstījis jautājumu par Liepājas

drāšu fabrikas slēg-

sanu (jaut. chron. rād. Nr. 2) 713.

(soc. dem.).

Satversmes Sapulces loceklis.

iz-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
, ,. , . ,
,.,
„ .
., ,. _.
.
obligatonsko
Referents pie papildinājuma llkuma par
skolu skolotāju algošanu (lik. chron. rād. Nr. 28) 371, 374-375.

'

Klīve, Ādolfs (zemn. sav.).

Dzimis 1888. gada 1. jūnijā, latvietis,
tība, lauksaimnieks.

augstskolas izglī-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis,
pie iikurniem:

un viņu ģimenes locekļu
chron. rād. Nr. 10) 187.
Pārgrozījums
noteikumos
par ienākuma
chron. rād. Nr. 21) 296-^03.

Dzimis 1894. gada 2. novembrī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināta advokāta palīgs.

Dzimis 1868. gada 24. augustā, vācietis, augstskolas
glītība, vācu izglītības pārvaldes priekšnieks, mācītājs.

Cietušo karavīru

a+ rn ~?3Q
Atvaļinājums
£6V.

Nikolajs

Kellers, Kārlis (vācu balt. part.).

Runā

Starpsaucieni 538, 789.

Kalniņš,

Iesniedzis priekšlikumus 38, 188, 441, 470, 513.

x, ? „.

(lik. chron. rad. Nr. 25)

komisijā, budžeta 142.

Rei?I entsP'''kūmiem:
Kr.sjaņa Barona prēmijas (tikchron. rad. Nr. 42) 512
Valsts vēsturiskais muzejs (lik. chron. rad. Nr. 45) 550,
822 - _
_. .,
_
,..,
. .„
.
,,v
.,
^llk- chron. rad . Nr. 52)
R"na ple llkuma Par te,Pu lrl
904—907.

(.hk. chron. rad. Nr. 51)

Runā pie likumiem:
Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 11) 161—162, 164.

Triju zvaigžņu ordeņa

1865. gada 14. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

Dzimis

glītība, ārsts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

415 ļi-

329.

Kasparsons, Kārlis (bezp. nac. centrs).

(soc. dem.).

Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
chron. rād. Nr. 10) 145, 148, 150, 151.
'
'

pie budžeta komisijas priekšlikuma 399—400.

Iesniedzis priekšlikumus 105, 281, 868, pārejas formulu
142 _
'
,
,. , „„.
, „,.
.
..
,
„
Parakstuļs pieprasījumu par uzbrukumu diviem Saeimas
,
1)
17,
deputātiem (piepr. chron. rad. Nr.
jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.
chron. rad. Nr. 2) 713.

vokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

3gj

" "

Runā pie likumiem:

dienas kārtības

Parakstījis likumprojektu

22

pensijas

(lik.

nodokli

(lik.

pieprasījum apar uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 27—28.
jautājumiemKara

ministra

Nr. 1) 337—338.

biedra K. Ezeriņa lietā (jaut.

chron. rād.

23

Lorencs, Klāvs.

Knopps, Egons.

Lauksaimnieku ārkārtīgi
rād. Nr. 3) 815—818.

grūtais

stāvoklis

valdības deklarācijas 128—130.
? ,, .
,..
ministru prezidenta

paziņojuma,

(jaut. chron.

,«n„
118—119.

dienas kārtības 820, 873—874.
priekšlikumus 2, 178, 188, 316, 325, 331, 470,
499, 780, 873, 953, 961, 966, pārejas formulas 69, 142.

Iesniedzis

tarifa

62. panta

pārgrozījums

(lik.

chron.

rad. Nr. 67) 393.
jautājumu

£""?. ?i
> ,.,
h „„ rad.
,SH Mr
Nr.
Politiska apsardze (lik. chron.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos
Nr. 36) 482—485, 491—492.
Laukstrādnieku darba laiks (lik. chron.

Parakstījis likumprojektu par kara klausības likuma 35.
panta 2. punkta pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 9) 53.
'
„
. -,„
. , -,-.-.

aizrādījums ,
491.

ārkārtīgi grūto stāvokli

(jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

Lazersons, Maksis

starpsaucieni 30, 119, 132, 175, 212, 271, 310, 388, 402,
446, 567, 625, 629, 643, 758, 767, 776, 812, 857, 872, 914, 916, 936.

KnOppS, EgOnS (vāCU balt. Dari.).
Dzimis

rād. Nr. 47) 869

—b/U-

Priekšsēdētaja

par lauksaimnieku

,,, 1fic
ĪD lo5.
(lik. chron. rad.

Iesniedzis priekšlikumus 38, 41, 441, 487, paziņojumus 669.

Parakstījis likuma ierosinājumus:
Darba laika likuma pargrozījums_ 390.
Ievedmuitas

komisijas, finansu 669, publisko tiesību
Ievēlēts
un valsts pārvaldes iekārtas 329.
komisijām, finansu 329, saimnieIzstājies
no
čības 668.
e likurmem

notikumiem Matīsa ielā 11/13 637—638, 646—647.
. „.„
.„ .,.
.
,,„
priekšlikumiem 448—449, 866.

24

1878. gada 18. oktobrī, vācietis, augstskolas

glītība, zvērināts advokāts.

iz-

(Ceire Cion).

Dzimis 1887. gada 20. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,
profesors krievu universitātes kursos Rīga.
Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu atzīsanu un izpildīšanu (lik. chron. rād. Nr. 1) 221—222.
Telpu Ire (lik

cnrorL rād_ Nr. 52) 932—933.

Satversmes Sapulces loceklis.
Saeimas sekretāra II. biedrs.

LeļiņŠ,

Referents pie likuma par telpu īri (lik. chron. rad. Nr.

52) 889—894, 954—956.

tiba

Starpsaucieni 901, 903.

'

Paulis

(SOC. dem.).

Dzimis 1886. gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglīkornunaldarbinieks.

Tautas Padomes loceklis.

KoreckiS , Pēteris

(krievu taut. part).

Dzimis 1877. gada 22. jūnijā, krievs, augstskolas izglītība,
advokāts.
, , ,
,
__.,.,
Runa pie likuma par atlīdzības nokārtošanu vasts zemes fonda ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron.
rād. Nr. 48) 751—752.
„' .. .,_ ,,,,„,,
...
.
,

notikumiem Matīsa iela 11/13 645—646.
,
, ,_.. ,.,
. ,
,
, , ,

Parakstījis likumprojektu par kara klausības likuma
panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 85) 240.

Kotans, Pēteris
Dzimis

35.

P^^uts'Ssllk. chron. rād. Nr. 4) 50, 51, 52.

Valsts zemes bankas ķīlu zīmju procenti
Nr. 23) 357. _

Papildinājums likuma

atvēršanas kartība (lik. chron. rad. Nr. 86) 91.

ļe
,
... , «
,
N
^
(soc dem. maz.).
Lindiņs, Rūdolfs
? .

1887. gada 19. februāri, latvietis, vidusskolas iz-

Ievēlēts

centrālā

d'vu

zemes ierīcības komitejā 499—500.

Dzimis 1887. gada 11. decembrī, latvietis, vidusskolas un
gadu universitātes izglītība, zemkopības ministra biedrs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:

Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. un 7. pantu pārgro-

Iesniedzis priekšlikumu 41.

Kublinskis, Bernhards

281.

_ Parakstījis likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku

glītība, skolotājs.

Runa pie priekšlikuma 53—54.

agrarbanku

pie pieprasījuma par uzbrukumu diviem Saeimas
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 34—36.

Iesniedzis priekšlikumu

(Latg. darba part.).

Satversmes Sapulces loceklis

bijušo Krievijas

(lik. chron. rād. Nr. 39) 440.

aizdevumiem Latvijā
Runa
deputātiem

par

(lik. chron. rad.

(lik. chron. rad. Nr. 2) 6—8.
zījumi
Pārgrozījums
noteikumos par

(Zemg.
& kat.)

'
Dzimis 1890. gada 20. septembrī, latvietis, garīgās akademijas izglītība, Rīgas diocesarā semināra profesors.
... . , ,,.,
Iesniedzis priekšlikumu 41.
r,
. ....
,.,
.,,
,
,,
Parakstījis likumprojektu par kara klausības likuma 35
panta 2. punkta pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 9) 53.

cliron;-N

25 3-255.

.

ienākuma

295-296.

nodokli (lik.

-;V darba laiks (lik. chron. rad. Nr. 47) 567
Laukstrādnieku
— 568 > 599—600, 608, 610.
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto ze-

ju un muižu iapašniekiem (lik. chron. rad. Nr. 48) 683—685.
priekšlikuma

286.

Iesniedzis priekšlikumus 223, 322, 331, 441.
Parakstījis jautājumu kara ministra biedra K. Ezeriņa lie-

Kviesis, Alberts (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, augstskolas izglītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Iesniedzis priekšlikumus 38, 316, 331, 873.

Parakstījis likuma ierosinājumus:
Darba laika
Nr

67) 393

likuma

pārgrozījums 390.

* pargrozIjums (lik - chron- rad-

ta (iaut cbron - rā(L Nn

°'

Starpsaucieni 258, 527, 847, 848.

LorenCS,

KlāVS

(sOC. dem.).

Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis, skolotāju semi"ara izglītība, Rīgas pilsētas valdes loceklis.
Referents pie likumiem:

1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu

ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšana
(lik. chron. rād. Nr. 8) 77—80, 82, 328.
Pārgrozījums 1922. gada 10. februāra likumā par akcizes
(\ nt„„Uo *„ t
K"p>mr»e
\
p„Hc
.ņ.eiiips>, rranui (Latgales taut. apvj.
nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkoci
Dzimis 1876. gada 10. decembrī, latvietis, augstskolas iz<*L (lik :. chroņ.; rād_- Nr- 26 ] 367-368.
Pārgrozījums llkuma par akcīzi no naftas produktiem
«,'lītība būvniecība inženiers
(lik. chron. rād. Nr. 27) 369—370.
Satversmes Sapulces loceklis.
. . . . .....
,„_ _,. _,__.
?Iesniedzis
priekšlikumus 105, 514, 767, pārejas formulu
Saeimas sekretāra I. biedrs.
69—70.

25

Maizels, Noijs.
Parakstījis pieprasījumu

Petrevics, Andrejs.
par uzbrukumu

deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.
jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas

diviem

Saeimas

slēgšanu (jaut.

lu

slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu

kiem 769

__.

..
MaiZelS, NOlļS

,

(Latg.

pieprasījumu

„Bunds").

Jautājumu

Iesniedzis priekšlikumu 868.

Starpsauciens 27.

Otto (jaunz. sav.).
,_.
, „ , ,
Dzlmis 188°-, sada 29 februārī, latvietis, skolotāju
nāra un augstskolas izglītība, zurnalists-redaktors.
NonāCS,

Parakstījis likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku
atvēršanas kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

_ .

-j

vidusskolas

iz-

direktors, re-

_ .
„.
,
,
...
. , ....
...
,„ 142.
Iesniedzis priekšlikumus 316, 331, pārejas formulu iai
_
, ..
,.,
.
. _.

Parakstījis
i k u m a_ ierosiii a ] u m u s:
Darba laika likuma pargrozijums_ 390. _
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (hk. chron.
rad. Nr. 6/) 393.
ja u t ā j u m u par lauksaimnieku
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

semi-

Referents pie likumiem:

1866. gada 25. martā, latvietis, augstskolas
lauksaimniecības

,

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

/
\
T-- i
(zemn. sav.).
Mazvērsīts, Jānis
glītība, Jelgavas
daktors.

par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.

chron. rad. Nr. 2) 713.

Runā pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 52)
941—942.

-\m„

par uzbrukumu diviem Saeimas de-

putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,
Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts.

Dzimis

darbinieku no-

drošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstradnie-

,
Atvaļinajums 2.
.

priekšlikums:

Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesiona-

chron. rād. Nr. 2) 713.
'
__
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ārkārtīgi grūto stāvokli

Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 11) 156, 157, 158.
159, 166, 189
Centrāla^ kriminālpolicija (lik. chron. rad. Nr. 49) 822, 823,
824—826, 852—854, 856, 857, 864—865.
Runa pie likumiem:
Triju zvaigžnu ordena statuti (lik

chron

Pārgrozījums likumā par apriņķu
cnron rād Nr 31) 421—422

(ļjk

Latvijas

teritorijas iedalīšana apriņķos

Nr. 36) 478.
Atlīdzības

nokārtošana

valsts

rād

Nr

_ 25) 506.

pašvaldību likvidēšanu

zemes

(lik. chron. rād.
fonda

ieskaitīto

zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 738—741.
»«-

.

.

MeierOVlCS,

rw' z .j
Zigfrīds

/
\
(zemn. sav.).

Dzimis 1887. gada 6. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ministru prezidents un ārlietu ministrs.
ka

ministru prezidents

ma par uzbrukumu

pie

paziņojuma

102—104.

Iesniedzis priekšlikumu 331.

diviem

Saeimas

de-

jautājumu kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut.
chron. rad. Nr. 1) 334—335, 342—343.
Iesniedzis priekšlikumus

Satversmes Sapulces loceklis.
Runa

pieprasīju

putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 22-24.

142

'

105,

119, 428, pārejas formulu

'

.
Parakstījis likumprojektu par kara klausības likuma 35.
panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 85) 240.

Atvaļinājums 276.

Nuroks, Markus

Menders, Fricis

(žīdu bloks).
Dzimis 1879. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,

(SOC. dem.).

Dzimis 1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināta advokāta palīgs.

n riiiTs

Atvaļinājums 424.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Pauluks, Kārlis

Iesniedzis priekšlikumus 119, 854.
_ Parakstījis likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku
atveršanas kartība (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.
chronrādNr W 713

^"^SŠanU

*™™

c„_
Starpsauciens i»/.

tība, zvērināts advokāts.

^

TaUtaS Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

^

Runā

pie

Dzimis 1889. gada 13. martā, latvietis, Maskavas univer-

par

ienākuma

paziņojuma, ministru prezidenta

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces

loceklis.

Referents pie likuma par kurināmā materiāla izsniegšanu
kara invalidiem, kara cietušo un kara klausība iesaukto gimenēm (lik. chron. rād. Nr. 41) 511.
Runa pie likumiem:

pārejas

profesio-

Iesniedzis priekšlikumus 42, 146, 147 (2 priekšl.), 150, 151,
152, 392, 502, 768, 873, 960, pārejas formulu 188.
par pārgroierosinājumu
Parakstījis likuma
zībām aptieku atvēršanas kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.

319

(lik.

99—102,

114—117.

320.

142.

,,.,_ ,_
jautājumu par lauksaimnieku ārkārtīgi
stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

grūto

.
Starpsaucieni 35, 688, 722, 723, 729, 756, 760, 916.

Petrevics, Andrejs (soc. dem. maz.).

ierosinājumiem:

priekšlikumiem
41-42, 502—503.
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un
nalu slimību gadīumos 769—770, 771—772.
dienas
kārtības 819—820, 907—908.

formulas

Parakstījis

ģimenes locekļu pensijas (lik.

Darba laika likuma pārgrozījums 390.

nodokli

Iesniedzis priekšlikumus 207, 316, 322, 873, 953, pārejas
formulu
_

chron. rād. Nr 10) 153 154.
'
telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 52) 929—931.
Pārgrozības aptieku atvēršanas kartība (lik. chron. rad.
Nr. 86) 91—93.

chron. rād.

Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 658—668.

sitates provizors.

L

noteikumos

chron. rād. Nr. 21) 263—268.

MoriCS, Ernests (SOC. dem.).

likuma

likumiem:

Valsts papildu Dudžets i923./24. gadam (lik.

Nr. 14) 204.
Pārgrozījums

Cietušo karavīru un viņu

(zemn. sav.).

1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

Dzimis

Dzimis 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, studējis kā brīvklausītājs Maskavas komercinstituta
ekonomiskā nodaļā no
1907.—1911. gadam, Latvijas Universitātes students.
Tautas Padomes loceklis un Satversmes Sapulces I. viceprezidents.
Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs.

Referents pie likuma par

tautas skaitīšanu (lik. chron.

Nr 2Q) 234—236, 238, 427.
lēmuma par valsts kontroles
nāšanu 234, 499.

rād

padomes locekļu

apstipri-

Rozentals, Miķelis.

Purgals, Jānis.

27

Runā

pie

likumiem:

Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 11) 157, 159—160,
162—164.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 13) 174—175.
Jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron.
rād Nr 30) 535 539
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rad.Nr. 48) 758—762.
Centrālā kriminālpolicija (lik. chron. rad. Nr. 49) 826—
834, 852, 861—864.
par uzbrukumu diviem Saeimas
pieprasījuma
putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 30—33, 61—66.

jautājuma

kara

ministra biedra

K. Ezeriņa

de-

Runā pie likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron.
rād. Nr. 48) 736—738.
priekšlikuma 630.
Iesniedzis priekšlikumus 428, 630.

Reinhards,

GuStaVS

(krist. nac. sav.).

1868. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-

Dzimis

tība, ārsts.
Satversmes Sapulces loceklis.

lietā

Referents pie likumiem-

(jaut. chron. rād. Nr. 1) 343—346.

Žūpības

notikumiem Matisa iela 11/13 632, 647.
priekšlikuma 441-443, 449—450.
,«,
.,.
,.»i
,«
t
17-i
159, ic?
167, i«e
168, 174,
Iesniedzis
priekšlikumus 155, ,=,
157, 158, iko

331, 441.
_
.

28

,
...
. . ,
T, tj ? u
Parakstījis jautājumu kara ministra biedra K. Ezeriņa l.eta (jaut. chron. rad. Nr. 1) 289.

chron. rād. Nr. 32) 427.

479^80,487—490,492^94,497,498.
Runa pie
likumiem:
1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu

„,.,_,

Starpsaucieni 33, 347, 853.

apkarošana (lik.

Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron'. rad.
Nr. 36) 437, 451^160, 466^68, 471, 472, 473, 474, 475, 476,

ražošan

apijkšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšana

(Hk_ chron rad Nn g) 81_82.
Cietušo karavīru un viņu

ģimenes locekļu pensijas

(lik.

chrom.rād. Nr. 10) 147—148, 154.
Laukstrādnieku

*

Dzimis

Žūpības apkarošana (lik. chron. rad. Nr. 32) 427—428.

1869. gada 6. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, notārs.

likuma

Muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšana (lik. chron. rad.
Nr- 50),
.SĪ;
,,
,. „,
4 ,
* atcelšana
* .«,„, nu.
Uik.
Michaila,
Vasilua d. Ņesterova testamenta
54)
963.
chron. rād. Nr.
Johana Gotharda un Marijas Henrietes Minus testamenta
noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 55) 964.
pielikumiem:

Pārgrozījums noteikumos par ienākuma
chron. rād. Nr. 21) 272, 274, 307—310.
Atlīdzības

nokārtošana valsts

formulas
. _,.,

Iesniedzis priekšlikumus

'

318
.„„

zemes

nodokli

fondā

(lik.

319.

,„„

,

,
cformulu

Starpsaucieni 491, 689, 767.

RoskOŠS,

,.
.
JT1
Dzimis 1891._ gada 1. novembrī, latvietis, vidusskolas īzglītība, valsts ierēdnis.
Ievēlēts
komisijās, finansu 329, publisko tiesību
al t pārvaldes iekārtas 142, saimniecības 668.
_
,. ? **„
Izstājies
no komisijām, finansu
669, publisko
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 329.
Runa pie likuma par centrālo kriminālpoliciju
Iesniedzis

Kara klausības

Politiskā apsardze (lik. chron. rād Nr. 11) 166.

Rozentals, Miķelis
r
Dzimis

281, 960.

likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku atvēršanas
(lik. chron. rād. Nr. 86) 91.
Starpsauciens 312.

,,
. _ . . r ..
. , ,
.
11. septembri, latvietis,
augstskolas iz-

Run.,

PJJ

"|_ par

laukstrādnieku

t^^^lS^^"^

darba laiku
^^

(lik.

^^

Parakstījis

likumprojektu

par kopganību sadalī-

sanu Kurzeme, Vidzeme un Zemgale (lik. chron. rad. Nr. 71)
j7g

likuma

Runā pie likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron.

rād. Nr. 48) 731—736.
.

. .

-r»
T
/T
(Latg. krist. zemn. sav.).
Rancans, Jezups

,

26. oktobrī, latvietis, Pēterpils garīizglītība, katoļu garīgā semināra rektors un

1886. gada

ierosinājumu

par

pārgrozībām

aptieku

priekšlikumus:

Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionalu slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstrādnie-

kiern 769

pieprasījumu
par uzbrukumu
putatiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 17.

diviem

Saeimas de-

jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.
chron. rād. Nr. 2) 713.

Tautas Padomes loceklis.
no kultūras

lik

atvēršaans kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 36) 91.

Satversmes Sapulces loceklis.

Izstājies

.

par telpu īri (lik. chron. rād. Nr.

Iesniedzis priekšlikumus 105, 119, 144, 222, 223, 281, 514,
623, 625, 768, 868, pārejas formulu 142.

Rainis-PHekŠanS, JaniS (soc. dem.).

gās akadēmijas
profesors.

(soc. dem.).

Satversmes Sapulces loceklis.

kārtībā

Dzimis

pārgrozījums

1887. gada 6. decembrī, latvietis, elementārā iz-

Referents pie likuma
52) 877—889, 953—954.

?3

„

likuma 35. panta 2 punkta

glītība, tautskolotājs.

Parakstījis likumprojektu par likuma par zvērinātiem
mērniekiem 2. panta papildinājumu (lik. chron. rad. Nr. 111)

1865.
glītība, dzejnieks.

669.

rād. Nr. 85) 240.

Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. un 7. pantu pargrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 2) 8.
Iesniedzis priekšlikumus

priekšlikumus 41, 500, 864, paziņojumus

(lik. chron. rād. Nr. 9) 53.
Kara klausības likuma 35, panta papildinājums (lik. chron.

Runā pie likumiem:

,
gada

(lik. chron.

Parakstījis likumprojektus:

(SOC. dem.).

Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidējā izglītība,
Komunaldarbinieks
_ .
„„
,
,
.,.
'
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

,„, _

JeZUpS (Latg. dem. frakc).

rād- Nr49> 859"

Atvaļinājums 2.

^ . .
Dzimis

aptieku

Iesniedzis priekšlikumus 38, 82, 93, 188, 322, 441.

ieskaitīto

188, 322, 428, pārejas

Radziņš, Eduards

'

pārgrozībām

priekšlikumiem 41, 320—321, 820—821.

zemju un muižu īpašniekiem (lik chron rad. Nr. 481 720— Iii.
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 52) 918—927.
pārejas

par

(lik. chron. rad. Nr. 86) 93.

valdības deklarācijas 140—141.
notikumiem Matisa ielā 11/13 642-643.

Referents pie likumiem:

142

ierosinājuma

atvēršanas kartība

Satversmes Sapulces loceklis.

Runā

darba laiks (lik. chron. rad. Nr. 47) 579

-583

Purgals, Jānis (krist. nac. sav.).

fonda 38—39 (noraida).

Starpsaucieni 587, 661, 691, 788, 955.

29

Rubulis, Jezups.

Rubulis,

Sanders, Visvaldis.
Likuma par zvērinātiem mērniekiem

JeZUpS (Latg. darba part.).

Dzim s 1898- gada L ianvarī, latvietis, augstskolas izglī-

pieprasījumu

komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

_
_,
- ._
KUOZltS, I COIllS

Referents pie pārgrozījuma likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu (lik. chron. rād. Nr. 31) 405, 422—423, 507,
509.
Runā pie likumiem:
Agrarās reformas _ likuma IV. daļas 5. un 7. pantu papil-

Nr. 2) 14.

Politiska apsardze (lik. chron. rad. Nr. 11) 165—166.
Pārgrozījumi likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
(lik. chron. rād. Nr. 31) 417—420.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rād.
Nr. 36) 464—466, 490.

Atlīdzības

nokārtošana valsts

zemes

fondā

ieskaitīto

zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 710—713.

(soc. dem. maz.).

Dzimis 1892. gada 13. oktobrī, latvietis, Latvijas universitates students, statistiķis,
Satversmes Sapulces loceklis.
_
,
__
.,
,_
Runa P'e Pārgrozījuma likuma par apriņķu
likvidēšanu (lik. chron. rad. Nr. 31) 407—409.

pašvaldību

Iesniedzis priekšlikumu 441
Parakstījis jautājumu kara ministra
lieta (jaut. chron. rād. Nr. l) 289.

biedra

K. Ezeriņa

Starpsaucieni 411, 515.

Iesniedzis priekšlikumus 41, 422 (3 priekšl.), 470, 490, 507,

pārejas formulu 508.

Atvaļinājums 669.

Parakstījis likumprojektu

klausības

par kara

likuma 35.

_

panta 2. punkta pārgrozījumu (lik. chron. rad. Nr. 9) 53.

Rubulis, Vladislavs

Prese (lik. chron. rad. Nr. 13) 173—174.

par

ienākuma

chron. rād. Nr. 21) 292—293.

cSnmrNr31)40^^
...
.

nodokli

PaŠV dībU
aI

(lik.

likvidēšanU

Iesniedzis priekšlikumus 39, 173.

Atvaļinājums 822.

'

RudeviCS,

(soc. dem.).

AnSlS

_

Dzimis 1886. gada 20. maijā, latvietis, augstskolas izglītība, statistiķis.

Runa pie likumiem:
noteikumos

_.

balnajs, Voldemārs (soc. dem. maz.).

(Latg. zemn. part.).

Dzimis 1887. gada 11. decembrī, latvietis, augstskolas izglītība, bij. iekšlietu ministra biedrs.

Pārgrozījums

diviem Saeimas de-

17.

Starpsauciens 583

valdes iekārtas 38.

(lik

par uzbrukumu

putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1)

dinājumi (lik chron. rād

2. panta papildinā-

jums (lik. chron. rād. Nr. 111) 773.

,
ļ +
mi.
tma, advokāts,

Ievēlēts

30

Referents pie likumiem-

Konvencija oficiālu žurnālu, kā ari anaļu un parlamentarisku dokumentu tiešai apmaiņai (lik. chron. rād. Nr. 5) 70.
Konvencija oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku
izdevumu starptautiskai apmaiņai (lik. chron. rād. Nr. 6) 71—
72 72
1920. gada 17. augusta likuma par akoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšana
(lik. chron. rād. Nr. 8) 77.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rād.Nr. 10) 145, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 189.
Kurināmā materiāla izsniegšana kara invalidiem, karā
cietušo un kara klausībā iesaukto ģimenēm (lik. chron. rād.

Nr. 41) 511.

Dzimis 1890. gada 6. janvārī, latvietis, pagastskolas un
0.-41-1
ie
R
['ku m> £m ? _
_una P'
pašizglītība, žurnalists-redaktors.
,, . gade
,,„
,
rad
\ alZSardzIbas
A (l,k
lldzek'u
- chron"
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
-SmŠS^
N
knminaIpollclJU (llk chron°
Latvijas
teritorijas
iedalīšana
'
apriņķos (lik. chron. rād.
-a S,Pie0
,.„
rad.
Nr. 49) 836—837.
N
'-' T"* pieprasījuma par uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem ?
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 24—27, 57—61.
pieprasījuma
par uzbrukumu diviem Saeimas dejautājuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut.
putatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 28—30.
K.
_.
chron. rad. Nr. 1) 347—348.
.
...
...
»? Ezeriņa
.
,
»•.
«
*lieta
'au *a ulm a ^ra ministra biedra
valdības deklarācijas 120-122.
cnron.
rad.
Nr.
1)
289—290,
331—334.
"autprezidenta, par pastiprinātas apsar-

iiT,7C

paziņojuma, ministru

dzības stāvokļa pagarināšanu 280.
notikumiem Matisa iela 11/13 634—635.

priekšlikuma 446^47.
dienas kārtības 514.
...
. . ,..,
?

priekšlikuma 284—286.
Iesniedzis priekšlikumus 105, 119, 281, 470, 499, 514, 766,
767, (3 priekšl.), 768 (2 priekšl.), 854, 866, 873, 960, pārejas
formulas 69, 142.
Parakstījis likumprojektu

par kopganību

,„. ... „_
Iesniedzis priekšlikumus 331, 441, 487.

.

_ Parakstījis jautājumu kara ministra
'ieta (iaut- chron. rad. Nr. 1) 289.

biedra

;
Ezeriņa

K.

Starpsaucieni 71, 533.

sadalīšanu Kur-

zemē, Vidzemē un Zemgalē (lik. chron. rād. Nr. 71) 178.

(piepSnTādU i)Umu
jautājumu par Liepājas

diviem SaeimaS deputatiem

drāšu

fabrikas

slēgšanu

chron. rad. Nr. 2) 713.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 2 (2 lietas), 595 (2 lietas).
Atvaļinājums 2.

Dzimis

JaniS (SOC. dem.).

1896. gada 31. maijā, latvietis, pilsētas skolas iz-

glītība, Latvijas sociāldemokrātiskas
galēs apgabala sekretārs.
Runā

pie likuma

par

partijas

Lat-

darba laiku

(lik.

strādnieku

laukstrādnieku

chron. rād. Nr. 47) 596—599, 627—628.

Jikumprojekta par kopganību sadalīšanu Kurzemē, Vidzeme un Zemgale (l.k chron. rad. Nr. 71) 183.
priekšlikumiem 288, 869.
...
. , -,.,
-n „-,-,
~, n,
281, 628, .768,
868, 873.
Iesniedzis priekšlikumus ~,™

Parakstījis
Kopganību

likumprojektus:
sadalīšana Kurzemē, Vidzemē un

(lik. chron. rād. Nr. 71) 178.

Dzjmis lg77

gada

,

1Q

M

sh

seminara

izglītība, skolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Izstājies
no
komisijām, budžeta 2,
bas un rūpniecības 178.

_

KUdZlS,

Sainis, Hermanis (zemn. sav.).

(jaut.

Zemgalē

Parakstījis jautājumu par lauksaimnieku
stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

tirdzniecī-

ārkārtīgi grūto

Atvaļinājums 38, 367.
„

_.

,

...

.

isanders, xVisvaldis (krist. nac. sav.).
Dzimis lg85
glItīb

_

novembrī, lavietis, augstskolas iz-

macItājs lļn vldusskoIas

skoiotājs.

Referents pie likumiem:
pilsĒtu naudas zīmcs (ljk

52.
Dažu apriņķu
34) 435.

dlron

rād

Nf_ 4)

^^^gļ

robežu pārgrozīšana (lik. chron.

rād. Nr.

31

Trasuns, Jezups.

Siecenieks, Pēteris.

Prese (lik. chron. rād. Nr. 13) 176.

SieceniekS, Pēteris (zemn. sav.).
1865. gada 29. janvārī, latvietis, apriņķa

Dzimis

Atlīdzības
skolas

zemju

izglītība, kooperators.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts

komisijā,

deklarācijas

Iesniedzis priekšlikumus

Referents pie likumiem:
Pārgrozījums ievedmuitas

Starpsauciens

tarifā (lik. chron. rād. Nr. 40)

510—511.

*

(lik.

141.
178, 188, 424, 428, 548, 631.

nfo- rl^m
1
Franci* (1
rrancīt»
(Latg.
ctem. iroh-o
liaKCJ.

Dzimis 1864. gada 4. oktobrī, latvietis, garīgās akademi-

Iesniedzis priekšlikumus 38, 188, 331, 780, 961, 968, pār-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
,
-, _ , , ,,
.
.
_./;
,%
TIevelēts
kultūras fonda dome-—,
38—39 (neievēl).
.
,.,
r» Runa _ p i e likumiem:
Agrāras reformas llkuma IV. daļas 5. un 7. pantu papil-

ierosinājumus:

Darba laika likuma pārgrozījums 390.
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron. rād.
Nr. 67) 393.

dinajumi (lik. chron. rad. Nr. 2)

jautājuma par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto-stāvokli
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.

J^nT^ «
cnr
cnr°V

Andrejs

(zemn. sav.).

Dzimis 1867. gada 3. janvārī, latvietis, augstskolas izglītība, senators.

Satversmes Sapulces loceklis.
„ _' .
...
T , ..
Runa pie

riņķos

likuma

par Latvijas

... teritorijas

, ,-.
iedalīšanu ap-

(lik. chron. rād. Nr. 36) 472—473.
priekšlikuma 42
Iesniedzis priekšlikumus 331, 428, 473.
Atvaļinājums

1879. gada 8. novembri,
tautskolotājs, rakstnieks.

latvietis,

lautas Padomes un Satversmes °

Nr. 36) 461—462, 481—482,
Laukstrādnieku darba laiks (lik. chron. rād. Nr. 47) 568—
572, 613—614, 615—616, 617.
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 704—710,
,, _,,
'
'
7
io£—ioč
,_- , ' .,,,
.,.,
,
Centrāla kriminālpolicija (lik. chron. rad. Nr. 49) 843—
844.
Telpu ire (ļik. chrori. rād. Nr. 52) 927-929.

('ik- chron. rād. Nr. 31) 406—407.
pašizglītīL.i,

-ilces loceklis.

Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem 326, 326—
Runa pie jautājuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā
(jaut. chron. rād. Nr. 1) 346—347.
notikumiem Matisa ielā 11/13 635—637.
.,
„_
x,
, ....
,.,
. , .
,
,,
,.,
Parakstījis likumprojektu par _ kara klausības likuma 35.
panta papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 85) 240.
»«?

«si
*
Marģers
Skuemeks,

,

1

\

(soc. dem. maz.).

Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.

no

Kara klausības likuma 35. panta papildinājums (lik. chron.

teritorijas

iedalīšana apriņķos

(lik. chron. rād.

Parakstījis likumprojektus:
Kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījums
(lik. chron. rād. Nr. 9) 53.

Kara klausIbas likuma 35 panta papiIdinājums
rad - Nn 85

paziņojuma, ministru
Iesniedzis priekšlikumus

prezidenta

T«a««^~
1rasuns,
Dzimis

Paulis

Sīmanis,
Dzimis

1876. gada 30. martā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, redaktors.

„,
t
c .
01
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces

Runā

pie

iloceklis.
ii-

un viņu

chron. rād. Nr. 10) 188.

Izstājies
no komisijas,
valsts pārvaldes iekārtas 38.
pie

ģimenes locekļu

pensijas (lik.

students-taut-

publisko

tiesību

un

likumiem:

fflļļļlļjļ**'*

iedalIšana apri»kos

(lik

'

chron

-

rad

"

Laukstrādnieku darba laiks (lik. chron. rād. Nr. 47) 577—
579, 607, 612—613, 614.
Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 741—745.
valdības

deklarācijas

130

134

paziņojuma, ministru prezidenta
Iesniedzis priekšlikumus

likumiem:

Cietušo karaviru

19. janvārī, latvietis,,

„
„
lautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Nr

(vāCU balt. part.).

1898. gada

j

T„»..^.c n
j.\
1
u
(Latg.
Jezups
darba
part).

saimnieks, redaktors.
_ ,
„

Runā

Starpsauciens 849.

^-

Atvaļinājums 329.

97—99.

238, 331, 475, 492.

(lik cnron.

Priekšsēdētaja aizrādījums 288.

36) 474.

jautājuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut.
chron. rād. Nr. 2) 336—337.

_,,
grūto stāvokli

valdības
deklarācijas 134 138
'
notikumiem Matisa ielā 11/13 638.
priekšlikumiem 240—241, 287—288, 288—289
,
,
...
Iesniedzis priekšlikumus 41, 105, 119, 142, 487, 617, pārejas formulu 142, paziņojumus 424, 669.

ko m i s i j as, tirdzniezības un rūpnie-

Runā pie
likumiem:
Tautas skaitīšana (lik. chron. rād. Nr. 20) 237—238.

pašvaldību likvidēšanu

rād. Nr. 85) 240.
_,__
. _,
,,...
jautājuma par lauksaimnieku ārkārtīgi
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 795 797.

Tautas Padomes I. viceprezidents un Satversmes Sapulces loceklis.

Latvijas

"°°i«-

, , , ,
, , .,, ? ,
Papildinājums 7-7
likuma- par obligatonsko skolu skolotāju
algošanu (lik. chron. rād. Nr. 28) 373—374.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rād.

Pārgrozījums likumā par apriņķu

328, 424, 426, 427, 549, 595, 822, 867-868, 872, 875.

Nr

iellākuma

likumprojektiem:

Dzimis

Izstājies

11—12.

i^^
,

547.

Skalbe, Kārlis (dem. centrs).

čības 329.

ieskaitīto

jas izglītība, prelats.

ejas formulu 142.

Sīmanis ,

fondā

178.

Trasiitis
r«ts»uns>,

chron. rād. Nr. 58) 971-972.

Runā pie likuma par mākslīgo mēslu tirdzniezību
chron. rad. Nr. 57) 966—967.

zemes

Atvaļinājums 631.

Pārgrozījumi likuma par eksportsviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm (lik. chron. rad. Nr. 53) 962
^ stāšanas
^
(lik.
Ievedmuitas tarifa pārgrozījuma spēka

likuma

valsts

paziņojuma, ministru prezidenta 117—118.

l78-

Parakstījis

nokārtošana

un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād. Nr. 48) 763.
Centrālā kriminālpolicija (lik. chron. rād. Nr. 49) 849.

valdības

rūpniecības

tirdzniecības un

32

Parakstījis

likumprojektu

panta 2. punkta pārgrozījumu

119.

41, 119, 470, 487, 499, 608, 614.

par kara klausības

likuma 35.

(lik. chron. rād. Nr. 9) 53.

Ulmanis, Kārlis.

33

Višņa, Jānis.

Ulmanis, Kārlis (zemn. sav.).

Vegezaks, Manfrēds (vācu balt. part.).

Dzimis 1877. gada 4. septembri, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms.

noteikumos

par

ienākuma

nodokli

(lik.

chron. rād. Nr. 21) 245, 316, 324—325.
Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron. rād.
Nr 33) 429 432 434
Pārgrozījums ievedmuitas tarifā (lik. chron. rād. Nr. 40)
510.

Ievedmuitas

tarifa

pārgrozījuma

spēkā stāšanās

(lik.

chron. rad. Nr. 58) 971.

par

lauksaimnieku

ārkārtīgi

grūto

stāvokli

(lik. chron. rād. Nr. 3) 785-795, 806—813.
,
...
. , .,., „
,., „,
._„
Iesmedzis priekšlikumus
316, 331, 470.

jautājumu par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 714.
f.oA 625,
f.OK 674,
iia ofio
«n 070
«74
e*
Starpsaucieni• ift=
105, 214,
268, 269,
270, ™a
303, 624,
687, 777, 797, 801, 812, 857, 903, 953.

komisijas,

un

lauksaim-

agrarpolitikas un lauk-

241, 877.

Runā pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 52) 917.

Velkme,

AntOUS

(Latg. krist. zemn. sav.).

Dzimis 1887. gada 27. jūnijā, latvietis, vidusskolas izglītība, zemkopības ministra biedrs.
Tailh
9rtnmK „„
satversmes Sapulces
Sannlces loceklis.
loceklis
lautas, p
™aomes
un satversmes
Ievelēts

Darba laika likuma pārgrozījums 390.
- Ievedmuitas tarifa 62. panta grozīšana (lik. chron. rad.
Nr- 67) 393-

agrarpolitikas

Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem

centrāla

ygj\ jqq

Parakstījis likuma ierosinājumus:

zemes ierīcības

komiteja

(neie-

Iesniedzis priekšlikumu 630.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 91.
Atvaļinājums 424.
v«.
» . T—
/,
\
VerZDlCKlS , JaniS (pO U Sav.).
'
Dzimis 1888. gada 18. aprilī, polis, augstskolas izglītība,
Daugavpils pilsētas valdes
loceklis un zvērināta
advokāta
xr

palIgs

Ulpe, Pēteris (soc. dem.).

*
Dzimis 1882. gada 26. aprilī, latvietis, augstsskolas izglī-

tība, statistiķis.
Tautas Padomes un Satversme* Sapulces loceklis.

i;

Runa pie likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes

fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād.
Nr. 48) 753—755.

Iesniedzis priekšlikumus 144, 151 (2 priekšl.).

Referents pie likuma par Rīgas pilsētas administratīvām
robežām (lik. chron. rād. Nr. 3) 42—47.
_ _
.
...
.

Runa

Izstājies
no
saimniecības lietu 548.

'

Runā pie likuma par pārgrozījumu noteikumos par ienākuma nodokli (lik. chron. rād. Nr. 21) 310—313.
jautājuma

Dzimis 1879. gada 23. augustā, vācietis, augstskolas izglītība, Vidzemes muižnieku kredītbiedrības darbinieks.
Ievēlēts
komisijā,
niecības lietu 424.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
_ ,
, ,
Referents pielikumiem:

Pārgrozījums

34

pielikumiem:

Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. un 7. pantu papildinājumi (lik. chron. rād Nr. 2) 13—14.
Pārgrozījums
noteikumos par ienākuma nodokli (.lik.
chron. rād. Nr. 21) 303—304.
Pārgrozījums likuma par apriņķu pašvaldību likvidēšanu
(lik. chron. rād. Nr. 31) 411—415.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.
Nr. 36) 464, 474—475, 476—477, 478^79.

__

Iesniedzis priekšlikumus 105, 422, 479, 766, 767, 768, 854,
868, 873, pārejas formulu 508.
likumprojektu
par kopganību sadalīsanu Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē (lik. chron. rād. Nr. 71)
178.
ļļ
ļ p ļr- cl ļ k 11 TT1 11
*
^*
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionalu slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstrādniekiem 769.

Parakstījis

pieprasījumu par uzbrukumu diviem Saeimas deputatiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17.

Parakstījis likumprojektu par poļu tautības apvienības
nacionali-kulturelrj pašvaldību un poļu valodas lietošanu Latvija (lik. chron. rad. Nr. 95) 549.

Vesmanis Fridrichs
Dzimis

(soc. dem.).

1875. gada 15. aprilī, latvietis,

glītība.
_

augstskolas

iz-

„

.
...
,
satversmes sapulces loceKiis.

Saeimas priekšsēdētājs.

Runā sakarā ar notikumiem Matisa ielā 11/13 632.
Kart!bas ruļļa tulkūšana 41> 22fJ
',
.
n
Paskaidrojumi
pie balsošanas 142, «,

392.

Aizrādījumi
Atvaļinājums

deputātiem 288, 491.
594.

Vpemflnis
T«tii« /HPm
^on+rel
V esmaūli» , oa.aii>
ļaem. centrs;.
Dzimis 1878. gada 3. maijā, latvietis, augstskolas izglītība,
valdības pilnvarotais līgumu slēgšanai ar ārvalstīm, bij. ārkār-

tējs sūtnis un pilnvarots ministrs.
Saeimas sekretārs.

Veckalns, Andrejs

(SOC. dem.).

1879. gada 14. aprilī, latvietis, techniskas buvskolas izglītība, buvtechniķis-zīmetajs.
Dzimis

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
u?i;u„rv,,,c irm
iIesniedzis
s a ,. „,iQ
105, 9»1
281.
priekšlikumus

Parakstījis likuma ierosinājumu par pārgrozībām aptieku
atvēršanas kārtībā (lik. chron. rad. Nr. 86) 91.
priekšlikumus:

apdrošināšana nelaimes un profesioslimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstrad-

Algoto darbinieku

nalu

niekiem 769.

Izstājies

n o k o m i s i ] a s, budžeta 669.

Referents pie valsts papildu budžeta 1923./24. gadam (lik.

chron. rād. Nr. 14) 189—195, 198, 205—206, 215, 216, 217.
budžeta komisijas priekšlikuma 393—397, 401, 403—404.
Runā piejautājuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā
(jaut. chron. rād. Nr. 1) 338—340.
valdības dek]aracjjas i22—125.

paziņojuma, ministru

prezidenta 96—97, 108—113.

notikumiem Matisa ielā 11/13 647—648.
priekšlikumiem 443-^46, 447-448, 548—549.
Iesniedzis priekšlikumu 548, pārejas formulu
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 502, 548.

Visņa, Jānis

142.

(soc. dem.).

pieprasījumu _ par, uzbrukumu diviem Saeimas depurātiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 17.

Dzimis 1891. gada 28. augustā, latvietis, vidusskolas izglītība, elektrotechniķis.

jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.
chron. rād. Nr. 2) 713.
,„„ ,^ ,« ,„Starpsaucieni 4, 7, 26, 42, 55, 56, 70, 128 139 155 18/,
272, 295, 311, 403, 525, 582, 584, 585, 612, 635, 674, 722, 7/5,
792, 803, 806, 849, 921, 923, 925, 926, 934, 936, 942, 948, 953, 961.

_
,_,
._ .
„.
.._ .
....
. .jautājuma
par Liepājas
Runa pie
drasu fabrikas slēgšanu
*
(jaut. chronrād. Nr. 2) 713-714.

Satversmes Sapulces

loceklis,

'
Iesniedzis priekšlikumus 105, 768, 873.

Vittenbergs, Ruvins.

35

Zemgals, Gustavs.

Parakstījis priekšlikumus:
'
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālu
slimību gadījumos 769.
Noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
attiecināšana uz laukstrādniekiem 769.
jautājumu par Liepājas drāšu fabrikas slēgšanu (jaut.

chron. rad. Nr. 2) 713.

Atvaļinājums 143.

(Agudas Izrael).

Dzimis 1868. gada 17. janvārī, žīds, pašizglītība, tirgotājs.
i
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tatiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 17.
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ar°dn'eC1Ska

komisija, sociālas likumdošanas 469.

Iesniedzis priekšlikumus 281, 768, 868.

„....,,,
Parakstījis 11 k u m a i e r o s i n aj u mu par pārgrozībām

aptieku atvēršanas kārtībā (lik. chron. rād. Nr. 86) 91.
priekšlikumus:
Algotu darbinieku apdrošināšana
nalu slimību gadījumos 769.

aab^mi'^SJS:"T

'atvietiS ' augstskolas iz "

Taut as Padomes II. viceprezidents.

Referents pie likumiem:

?
\
(SOC. dem.).

Satversmes Sapulces loceklis.

Ievelēts

citu algotu darbinieku no-

drošināšanu slimības gadījumos attiecināšana uz laukstrādnie-

Zemgals, Gustavs (dem. centrs).

Vittenbergs, Ruvins
i*
ZreiDOltS,

Noteikumu par strādnieku nu

36

nelaimes un profesio-

Kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījums
(lik- chron- rad- Nr- 9) 143—144.
žūpības apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 32) 427.
"^
'°"
c^t^^^^^T*^
jauīajuma kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut.
chron\Ņ- !) ,335—336 dienas kartības 514.
,
, .,
.,-,.,
.„„ .,
.
Iesniedzis priekšlikumus 105, 119, 428, pārejas formulu 142.
Parakstījis likumprojektu par kara klausības
panta Papildinājumu (lik. chron. rad. Nr. 85) 240.

likuma 35.

Starpsaucieni 98, 126, 337, 345, 346.

-
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Administratīvās

Deklarācija

38

Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvās robežas, Rīgas pilsētas (lik. chron.
rād. Nr. 3) (skat. «Rīgas").
Agrārās reformas likuma (1920. gada 16. septembra)
I. dalās papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 7)
75—77, 143.
Agrārās reformas likuma IV. dalās 5. un 7. pantu
pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 2) 5—17,
222--224.
Agrarbanku, bijušo Krievijas, aizdevumi Latvijā —
papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 39) 2,
439—440, 451.
Aizklāta balsošana (skat. „Balsošana, aizklāta").
Aizrādījumi
deputātiem, Saeimas priekšsēdētāja
(skat. „Deputatiem").
Aizsardzības līdzekļu, jūras krastu, iegāde (lik.
chron. rād. Nr. 30) (skat. „Jūras").
Akcize no naftas produktiem — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 27) 369—370, 405.
Akcīzes nodoklis uz tabaku un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem — pārgrozījums
1922. gada 10. februāra likumā (lik. chron. rād.
Nr. 26) (skat. «Nodoklis, akcizes").
Algoto darbinieku apdrošināšana nelaimes un profesionālos slimības gadījumos (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus").
Algotu darbinieku un viņu ģimenes locekļu agrākpiešķirtās pensijas un atlīdzība profesionālos slimības gadījumos (skat. „Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus").
Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar nodokļiem un pārdošana— 1920. gada 17. augusta likuma papildināšana (lik. chron. rād. Nr. 8)
77—90, 326, 328, 821—822L
Alūksnes pilsētas administratīvās robežas (nk. chron.
rād. Nr. 59) 2.
Apgāde un darbi, valsts (skat. .. Valdībai uzdod pārstrādāt"). _
Apkarošana, žūpības (lik. chron. rad. Nr. 32) (skat.
«Žūpības").
Apriņķos iedalīšana, Latvijas teritorijas (lik. chron.
rād. Nr. 36) (skat. «Teritorijas").
Apriņķu pašvaldību iekārta un vēlēšanas — priekšlikums pašvaldības komisijai 508—510.
Apriņķu pašvaldību likvidēšana — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 31) 405—424,507—510.
Apriņķu robežu, dažu, pārgrozīšana (lik. chron. rād.
Nr. 34) 3, 435—436, 451.
Apsardzības, pastiprinātas, stāvokļa pagarināšana
277—281.
Aptieku atvēršanas kārtībā dažas pārgrozības (lik.
chron. rād. Nr. 86) (skat. «Ierosinājumi").
Arķivs, valsts vēsturiskais (lik. chron. rād. Nr. 109) 2.
Ārlaulībā dzimušobērnu leģitimēšana (lik. chron. rād.
Nr. 16) (skat. „Leģitimēšana").

Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fonda ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem (lik. chron. rād.
Nr. 48) 3, 648—668,669—713, 715—768, 960—961.
Atsevišķu lauku centrāļu elektrisko tīklu saskaņošana (skat. „Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus").
Atvaļinājumi deputātiem (skat. «Deputātu").
Atvaļinājumu pagarināšana deputātiem (skat. «Deputatu").
Autogaražu, valsts, un izglītības ministrijas mācības
līdzekļu biroju uzdod likvidēt valdībai (skat.
„Valdībai_ uzdod").
Autonoma stāvokli atstājot, valdībai uzdod iesniegt
sevišķu satutu projektu par kuģu eksploataciju,
telegrāfa aģentūru, Liepājas kara ostas darbnīcām, Nacionālo operu, Nacionālo teātri un Juglas elektriskiem uzņēmumiem (skat. „Valdībai
uzdod").
Autonomie valsts uzņēmumi —? pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 89) 2.

Armijas pasargāšanai no mūsu valsts demokrātisko
iekārtu graujošas propagandas uzdod valdībai
spert noteiktus soļus, kā ari disciplīnas uzturē-

Darba laiks dzelzceļu darbiniekiem — papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 81) 2.
Darba laiks laukstrādniekiem (lik. chron. rād. Nr. 47)
281—289. 552—594, 595—630.
Darba laika likuma pārgrozījums (skat. «Ierosinājumi").
Darbi un apgāde, valsts (skat. «Valdībai uzdod pārstrādāt").
Deklarācija, ministru kabineta (skat. «Ministru kabineta").

šanai virsniekos un kareivjos ari ārpus armijas
aprindām (skat. „Valdībai uzdod").
Ārvalstu preču kredīta izmantošana (rīk. chron. rād.
Nr. 60) 769.
Ārvalstu tiesu spriedumu atzīšana un izpildīšana —
pārgrozījumi likumos (lik. chron. rād. Nr. 1)
(skat. «Tiesu, ārvalstu").

Balsošana, aizklāta 38—39, 188, 388, 428, 514, 542, 766, 767,
768, 873, 960—961, 961.

„

izejot caur durvīm 176.

„
„

izsaucot pēc vārdiem 316—317.
paskaidrojumi pie balsošanas, Saeimas priekšsēdētāja 70, 142, 167, 168, 171, 175, 176, 206, 316,
325, 386, 489, 494, 500, 507, 609, 615, 617, 623,
627, 766, 865, 968.

Barona, Krišjāņa, prēmijas (lik. chron. rād. Nr. 42)
511—513, 549.
Budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 104)
142, 441—451, 548—549.
Papildinājums 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 103) 908.
Papildu 1923.124._ gadam (lik. chron. rād. Nr. 14) 189—217.

ieņēmumi, ārkārtējie 198, 217.

kārtējie 195—198, 216.
izdevumi, ārkārtējie 209—216, 217.
kārtējie 198—208, 217.
Pārejas formulas 217—218.
II. papildu 1923./24. gadam (lik. chron. rād. Nr. 105) 594.

Centrālā kriminālpolicija (lik. chron. rād. Nr. 49) 367,
823—865, 867—868.
Centrāla zemes ierīcības komiteja.
locekļu (3) ievēlēšana 499—500.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas
(lik. chron. rād. Nr. 10) (skat. «Pensijas").
Civillikumu, vietējo, III. daļas 992. panta piezīmes
pārgrozīšana un 995. panta atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 110) 276.
Civilprocesa likumu, 1923. gada izdevuma, 117. panta
un 1914. gada izdevuma 372. panta pārgrozījums
(lik. chron. rād. Nr. 18) 229, 241.
Čaulīšu un sērkociņu, tabakas un tabakas izstrādājumu akcizes nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 26)
(skat. „Nodoklis, akcizes") .

39

Demisija

Demisija, ministru kabineta (skat. «Ministru kabineta"). .
Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 288,
719, 758, 771, 776.
Deputātu
„

atvaļinājumi 2, 38, 143, 239, 276, 329, 389, 424, 441,
547—548, 594, 631, 669, 822.
atvaļinājumu pagarināšana 367, 469.
saukšana pie kārtības, Saeimas priekšsēdētāja,
491, 527.
saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas pieprasījumi) 2, 91, 220, 276, 502, 548, 595, 631, 668.

Dienas kārtības grozīšana 184, 220, 367, 470, 499, 502,
769, 819—820, 873—874, 957—959,
960, 961—962.
„
papildināšana 143.
Disciplināra reglamenta 73. panta atcelšana (lik.
chron. rad. Nr. 62) 594.
Dzelzceļa būve Rīga-Rūjiena un izmantošana (lik.
chron. rad. Nr. 96) _ (skat. «Rīgas-Rūjienas").
Dzelzceļa buvem un izbūvei, 1914.—1918. gada kara
laika, aizņemto nekustamo mantu piespiedu atsavināšana (lik. chron. rād. Nr. 65) 389.
Dzelzceļu darbinieku darba laiks — papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 81) (skat. «Darba
laiks").
Dzelzceļu tarifs un preču saraksti (lik. chron. rād.
Nr. 63) 821.
Eksporta kontrole, olu, (lik. chron. rād. Nr. 79) 2.
Eksporta sviesta kontrole un izvešana uz ārzemēm—
pārgrozījumi likuma (lik. chron. rād. Nr. '53) 220,
962—963.
Eksportējamas gaļas un tās pārstrādājumu kontrole
—pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
91)2.
Elektrisko liniju būvēšana uz laukiem, (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus").
Fideikomisu, _ muižnieku ģimenes, atcelšana (lik.
chron. rād. Nr. 50) (skat. «Muižnieku").
Frakciju biroja sēdes 17, 90, 274, 388, 440, 500, 702,
768, 956, 960.

Gaļas, eksportējamās, un tās pārstrādājumu kontrole
_ (lik. chron. rad. Nr. 91) (skat. «Eksportējamās").

Glābšanas staciju uzturēšanai kuģu nodoklis (lik.
chron. rad. Nr. 43) (skat. «Nodoklis no kuģiem").
Gotharda Johana un Marijas Henrietes Minus testamenta noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr.
55) (skat. «Testamenta").
Igauņu Riigikogu prezidenta atbildes telegrama Saeimas priekšsēdētajām 469—470.
Ienākuma nodokļa pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 21) (skat. «Nodokļa, ienākuma").
Ienākuma nodoklis (skat. «Valdībai uzdod pārstrādāt").
Ierosinājumi.
Aptieku

atvēršanas kārtībā dažas pārgrozības (lik.
chron. rad. Nr. 86) 91—93.
Darba laiks laukstrādniekiem (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat.
„Darba laiks") .
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron. rād.
Nr. 76) 392—393.

Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron. rād.
Nr. 33) (skat. «Muita").
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron.
. rad. Nr. 67) (skat. «Ierosinājumi").
Ievedmuitastarifa pārgrozījuma spēkā stāšanās (lik.'
chron. rād. Nr. 58) (skat. «Muita").
Ievedmuitas tarifa pārgrozījums (lik. chron. rād.
Nr. 40) (skat. «Muita").
Invalidiem, pieprasot darbu valsts un pašvaldības iestādes, pie citiem līdzīgiem noteikumiem dot
priekšrocību (skat. «Valdībai uzdod").

Konvencijas

40

īpašumu tiesību noteikšana uz piešķirtam šņoru zemēm — juridiskās komisijas priekšlikums (skat.
„Komisijas")39—40, 240—241.
Izglītība, tautas (lik. chron. rad. Nr. 99) (skat. «Tautas izglītība").
Jautājumi.
Kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 289—290, _329—249.
Lauksaimnieku ārkārtīgi grūtais stāvoklis (jaut. chron. rād.
Nr. 3) 714—716, 774—818.
Liepājas drāšu fabrikas slēgšana (jaut. chron. " rād. Nr. 2)

713—714, 773—774.

Juras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik. chron.
rād. Nr. 30) 386—388, 513—547, 822, 870—873.

Kabinets, ministru (skat. «Ministru kabinets").
Kanclejas nodokļa un dažu muitas sodu atlaišana (lik.
chron. rad. Nr. 24) (skat. «Nodokļa, kanclejas") .
Kara invalidiem, kara cietušo un kara klausībā iesaukto ģimenēm kurināmā materiāla izsniegšana
(lik. chron. rād. Nr. 41) (skat. « Kurināmā").
Kara klausības likuma 35. panta papildinājums (lik.
chron. rad. Nr. 85) 240.
Kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 9) 41, 53—54, 143—144,
186.
Kara klausības likuma papildinājumi un pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 83) 502.
Kara tiesas likuma dažu pantu grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 68) 631.
Kārtības ruļļa tulkošana, Saeimas priekšsēdētāja 41,
956.
Kartupeļu ievešanas un izvešanas kontrole (lik.
chron. rād. Nr. 57) 2, 631, 969—971.
Kases zīmju, valsts, izņemšana no apgrozības (lik.
chron. rād. Nr. 106) (skat. «Valsts kases").
Ķīļu zīmju procenti, valsts zemes bankas (lik. chron.
rād. Nr. 23) 357, 367.
Kinematogrāfi (lik. chron. rād. Nr. 69) 2.
Kļūdu izlabošana Latvijas-Lielbritanijas tirdzniecības un kuģniecības līguma teksta tulkojumā
(skat. «Lēmumi").
Koku pludināšana pa upēm Kurzemē (lik. chron. rād.
Nr. 70) 2.
Komisijas.
Agrarpolitikas un lauksaimniecības
_ pārmaiņas 424, 548.

lietu

(16

locekļi)

Ārlietu (11 locekļi)
pārmaiņas 142.
Budžeta (16 locekļi)

pārmaiņas 2, 142, 669.
priekšlikumi 393—405, 548—549.
Finansu (11 locekļi)
pārmaiņas 329, 668—669.
Juridiskā (13 locekļi)
priekšlikums atcelt noteikto termiņu likumā par īpašuma tiesību noteikšanu uz piešķirtām šņoru ze-

mēm 240—241.
Publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas (13 locekļi)
pārmaiņas 38, 142, 329, 393, 502.
Redakcijas (5 locekļi)
ziņojumi 54, 74—75, 143, 167, 184—186, 220—221, 224,
241, 326, 326—328, 367, 405, 424, 426, 427, 451,
503—504, 505, 507, 508, 510, 548, 549, 595, 822,

867—868, 872, 875, 877, 960.
Saimniecības (5 locekļi)
pārmaiņas 668.
Sociālās likumdošanas (13 locekļi)
pārmaiņas 469.
priekšlikums 821—822.
Tirdzniecības un rūpniecības (8 locekļi)
pārmaiņas 178, 329.

Kontrole, valsts (skat. «Valsts kontrole").
Konvencijas.
Oficiālu

dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevuma
starptautiskai apmaiņai (lik. chron. rād. Nr. 6) 71—75.
Oficiālu žurnālu, anaļu un parlamentarisku dokumentu
tiešai apmaiņai (lik. chron. rād. Nr. 5) 70—71, 74.

M

Kopganību

Kopganību sadalīšana Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē
(lik. chron. rād. Nr. 71) 178—184.
Kredita, ārvalstu preču, izmantošana (lik. chron. rād.
Nr. 60) (skat «Ārvalstu").
Kredita likuma pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 87)
2.
Krievijas bijušo agrarbanku aizdevumi Latvijā— papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 39) (skat.

«Agrarbanku").

Kriminālpolicija, centrālā (lik. chron. rād. Nr. 49)
(skat. «Centrālā").
Krišjāņa Barona prēmijas (lik. chron. rād. Nr. 42)
(skat. « Barona").
Kultūras fonda domē pārmaiņas 38—39.
Kurināmā materiāla izsniegšana kara invalidiem, kara cietušo un kara klausībā iesaukto ģimenēm
(lik. chron. rād. Nr. 41) 511.
Kursu moments un lai ārvalstu priekšstāvniecībās ieņemtā nauda ilgi negulētu konsulātu kasēs (skat.
«Valdībai uzdod izstrādāt noteikumus").
Kvoruma trūkuma dēļ pārtrauc sēdi 908, 956.

Nodoklis
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Mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevas (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Nodevas").
Mežsargu mājas, bijušās Vidzemes kroņu — 1869.
gada 10. marta likuma attiecināšana (lik. chron.
rād. Nr. 66) 276.
Ministru kabinets.
Deklarācija 120—142.
Demisija 3—4.

Sastādīšana uzdota V. Zamuelim — Valsts Prezidenta paziņojums 120.
Sastāva pārmaiņas 143, 865—866.

Sastāvs 120.

Ministru prezidenta lūgums pagarināt termiņu likumprojekta par pilsētu pašvaldībām iesniegšanai
Saeimai 220.
Ministru prezidenta paziņojumi, ka
galvenais valsts kontroliers Fr. Ozoliņš noņem savu kandidatūru uz valsts kontroles padomes locekļa amatu 219.
lūdzis kara ministri turpināt savu pienākumu izpildīšanu

līdz jaunā ministru kabineta darbā stāšanos 94.

Ministru prezidenta runas 102—104, 120.
Ministru priekšlikumi.
Kara 472 (2 priekšl.), 473, 474, 475—476, 476, 515, 545.

Ministru runas.
Latgales zemes grāmatu lietās daži pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 61) (skat. «Zemes grāmatu").
Latgales apgabaltiesas vecākā notāra palīgi un kancleja (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Notāra").
Latgales demokrātu frakcijas nodibināšanās 669.
Latgaliešu demokrātu bloka nodibināšanās 669.
Lati. Dažos likumos minēto sumu pārrēķināšana latos (lik. chron. rād. Nr. 46) (skat. «Sumu").
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron.
rād. Nr. 36) (skat. «Teritorijas").
Latvijas-Ungarijas tirdzniecības un kuģniecības līgums (lik. chron. rād. Nr. 73) (skat. «Līgums") .
Laukstrādnieku darba laiks (lik. chron. rād. Nr. 47)
(skat. «Darba laiks").
Lauku nekustamās mantas nodoklis (lik. chron. rād.
Nr. _76) (skat. «Nodoklis, lauku").
Leģitimešana, ārlaulība dzimušo bērnu (lik. chronrād. Nr. 16) 224—226, 424—425.
Lēmums. Kludu izlabošana Latvijas-Lielbritanijas
tirdzniecības un kuģniecības teksta tulkojuma
631.
Līdzjūtības izteikšana Saeimas priekšsēdētajām sakarā ar notikumiem Matīsa ielā 632.
Līgums, tirdzniecības un kuģniecības, ar Ungāriju
(lik. chron. rād. Nr.- 73) 39.
Lietvedības vienkāršojams pagastu tiesas (lik. chron.
rād. Nr. 74) (skat. «Pagastu").
Likumu, pieņemto, rediģēšanu uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 963, 964, 969, 971.
Likvidēšana, apriņķu pašvaldību — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. « Apriņķu").
Linu pieņemšanas zīmju un aktu atsvabināšana no zīmognodokļa (lik. chron. rād. Nr. 75) 631.
Lopu sērgu apkarošanai vajadzīgos serumus pēc iespējas izgatavot iekšzemē (skat. «Valdībai uzdod").
Mācības līdzekļu biroju, izglītības ministrijas, un
valsts auto garāžu likvidēt valdībai uzdod (skat.
«Valdībai uzdod").
Mākslas akadēmijas satversme (lik. chron. rād.
Nr. 12) 167.
Mākslas muzejs, valsts (lik. chron. rad. Nr. 108) skat.
«Muzejs").
Mākslīgo mēslu tirdzniecība (lik. chron. rād. Nr. 56)
2, 964—969.
Mērnieki, zvērinātie — likuma 2. panta papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 111) 773, 818.
Mēru un svaru likuma izstrādāšanu paātrināt (skat.
«Valdībai uzdod") .

Darba 773—774.
Iekšlietu 200—201, 277—280, 632—634, 859—860.

Finansu

186—187, 778—780.

Kara 19, 54—57, 330—331, 460—461, 514, 515, 517—520,
533—535.

Zemkopības 774—778.

Minus, Marijas Henrietes, un Johana Gotharda testamenta noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr.
55) (skat. «Testamenta").
Muita.
Dažu muitas

sodu un kanclejas nodokļa atlaišana (lik.

chron. rād. Nr. 24) 258—360, 505.
Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron. rad.

Nr. 33) 429—435.
Ievedumutas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 67) (skat. „Ierosinājumi").
Ievedmuitas tarifa pārgrozījuma spēkā stāšanās (lik.
chron. rād. Nr. 58) 668, 971—972.
Ievedmuitas tarifa pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 40)
510—511.
Likuma papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 22) 349—357, 503—505.

Muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 50) 874—875.
Muzejs, valsts mākslas (lik. chron. rād. Nr. 108) 2.
Muzejs, valsts vēsturiskais (lik. chron. rād. Nr. 45) 2,
549—551, 822—823.
Naftas produktu akcize — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 27) (skat. «Akcize").
Nauda — pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād.
Nr. 91) 631.
Naudas zīmes, pilsētu (lik. chron. rad. Nr. 4) (skat.
«Pilsētu").
Nekustamas mantas nodoklis pilsētas un miestos (lik.
chron. rād. Nr. 78) (skat. «Nodoklis, nekustamas").

Nekustamas mantas nodoklis uz laukiem (lik. chron.
rād. Nr. 76) (skat. «Nodoklis, lauku")
^
Nekustamu īpašumu atsavināšana un apgrūtināšana—
pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 93) 2.
Nesterova, Michaila Vasilija dēla, testamenta noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 54) (skat.

«Testamenta").

Nodevas, mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas (lik. chron. rād. Nr. 17) 226—229, 241.
Nodokļa

Nodoklis,

ienākuma, pārgrozījumi (lik.
242—274, 290—326.

chron. rād.

Nr. 21)

kanclejas, un dažu muitas sodu atlaišana (lik.
chron. rād. Nr. 24) 350—360, 505.
akcizes, uz tabaku un tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem — pārgrozījums 1922.
gada 10. februāra likumā (lik. chron. rād. Nr. 26)
367—369, 405.

ienākuma (skat. „Valdībai uzdod pārstrādāt") .
„

lauku

nekustamas mantas

(lik. chron. rād. Nr.
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Svaru un mēru

Nodokļu nomaksas

76) 502.
nekustamas mantas, pilsētas un miestos (lik. chron.
rād. Nr. 78) 502.
(lik.
no kuģiem glābšanas staciju uzturēšanai

chron. rād. Nr. 43) 548„
no mantas, kura pāriet uz citam personām pret atlīdzību (lik. chron. rād. Nr. 77) 821.
„

svaru, no _ precēm, kuras ieved vai izved no Latvijas ostām (lik. chron. rād. Nr. 44) 548.

Nodokļu nomaksas pagarināšana (lik. chron. rād. Nr.
29) 375—386.
Notāra, vecāka, Latgales apgabaltiesas, palīgi un
kancleja (lik. chron. rād. Nr. 38) 438—439, 451.
Notikumi Matīsa ielā 632—648.
Obligatorisko skolu skolotāju algošana — papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. «Skolotāju").
Olu eksporta kontrole (lik. chron. rād. Nr. 79) (skat.

«Eksporta").
Ordeņa, triju zvaigžņu, statūti (lik. chron. rād. Nr. 25)
360—366, 505—507.
Pagastu pašvaldības — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 88) 548.
Pagastu tiesas lietvedības vienkāršojums (lik. chron.
rād. Nr. 74) 502.
Pārejas formulas 69—70, 142 (skat. «Valdībai uzdod,
uzdod izstrādāt un pārstrādāt").
pie valsts papildu budžeta 1923./24.
gadam 217—218.
Pārmaiņas centralazemes ierīcības komitejā ( skat.
«Centrālā zemes"),
komisiju sastāvā (skat. «Komisijas") ,
kultūras fonda domē (skat. «Kultūras
fonda").
ministru kabineta sastāvā (skat. « Ministru kabinets").
Pārskats, IV. sesijas darbības 972.
Pārvērst no autonomiem valsts uzņēmumiem par
valsts uzņēmumiem vai iestādēm valsts papira
spiestuvi, valsts tipogrāfiju, kara ministrijas
drukātavu, Baldones un Kemeru sēravotus, un
lauksaimniecības departalenta uzņēmumus (skat.
«Valdībai uzdod").
Pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarināšana
277—281.
Pensijas algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus").
Pensijas, cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
(lik. chron. rād. Nr. 10) 144—155, 186—188, 276.
Pensijas, skolotāju (lik. chron. rad. Nr. 97) 502.
Pieprasījumi saukt pie tiesas atbildības deputātus
(skat. «Deputātu").
Pieprasījums par uzbrukumu diviem Saeimas deputātiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 17—38, 54—70.
Piezīmes deputātiem (skat. «Deputātiem").
Pilsētu naudas zīmes (lik. chron. rād. Nr. 4) 48—52,
_54.
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rad. Nr. 94) 220, 668.
Poligrāfiskās iestādes (lik. chron. rād. Nr. 19)
229—234, 425—427.
Politechniska institūta, bijuša Rīgas, pārņemšana

valsts īpašumā (lik. chron. rād. Nr. 35) 436—437,
510.
Politiska apsardze (lik. chron. rad. Nr. 11) 155—167,
184, 189.
Polu tautības apvienības nacionali-kulturela pašvaldība un poļu valodas ievešana Latvijā (lik. chron.
rād. Nr. 95) 549.
Preču kredita, ārvalstu, izmantošana (lik. chron. rād.
Nr. 60) (skat. «Ārvalstu").
Preču saraksti un dzelzceļu tarifi (lik. chron. rād. Nr.
63) (skat. «Dzelzceļu").
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Prēmijas, Krišjāņa Barona (lik. chron. rad. Nr. 42)
(skat. «Barona").
Preses likuma pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 51)
875—877.
Preses likums (lik. chron. rād. Nr. 13) 167—178,
184—185, 189.
Priekšlikumi, komisiju (skat. «Komisijas"),
ministru (skat. «Ministru").

Rediģēšanu, pieņemto likumu, uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 963, 964, 969, 971.
Rīgas pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 3) 42-48, 326.
Rīgas politechniska institūta pārņemšana valsts rīcībā (lik. chron. rād. Nr. 35) (skat. «Politechniska").
Rigas-Rujienas dzelzceļa būve un izmantošana (lik.
chron. rād. Nr. 96) 276.
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieka
palīga amata nodibināšana (lik. chron. rād. Nr.
37) (skat. «Zemes grāmatu").
Runas, ministru (skat. «Ministru").
Saeimas priekšsēdētāja (skat. « Saeima").
Rūpniecības likuma papildinājumi (lik. chron. rād. Nr.
82) 908.
Saeima.
Frakciju sastāvā pārmaiņas 424, 669.
Priekšsēdētāja aizrādījums deputātiem
771, 776.

„

„

288,

719,

758,

paskaidrojumi pie balsošanas 70, 142, 167,
168, 171, 175, 176, 206, 316, 325, 386, 489,
494, 500, 507, 609, 615, 617, 623, 627, 766,
865, 968.
runa sakara ar notikumiem
632.

Matīsa

iela

Priekšsēdētājs sauc pie kartības deputātus 491, 527.
IV. sesijas darbības pārskats 972.

Saistību nodrošināšana, valstij izdodamo (lik. chron.
rād. Nr. 102) 769.
Satversme, mākslas akadēmijas (lik. chron. rād. Nr.
12) (skat. « Mākslas").
Satversmes 59. panta tulkošana 94—120.
Sērkociņu un čaulīšu, tabakas un tabakas izstrādājumu akcizes nodoklis — pārgrozījums 1922. gada
10. februāra likumā (lik. chron. rād. Nr. 26) (skat.
«Nodoklis, akcizes").
Slēgta sēde 234, 499.
Skaitīšana, tautas (lik. chron. rād. Nr. 20) (skat. «Tautas skaitīšana").
Skolotāju pensijas (lik. chron. rād. Nr. 97) (skat. «Pensijas, skolotāju").
Skolotāju, obligatorisko skolu, algošana — papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 28) 370—375, 405.
Sodu likumu turpinājums (II.—VIII. nodaļas) (lik.
chron. rād. Nr. 98) 54.
Starptautiskās tiesas, pastāvīgās, parakstīšanas protokola, fakultatīvais noteikums (lik. chron. rād.
Nr. 64) (skat. «Tiesas").
Statūti, triju zvaigžņu ordeņa (lik. chron. rād. Nr. 25)
(skat. «Ordeņa").
Statūtu projektu par kuģu eksploataciju, telegrāfa
aģentūru, Liepājas kara ostas darbnīcām, Nacionālo operu . Nacionālo teātri un Juglas elektriskiem uzņēmumiem valdībai uzdod iesniegt, atstājot viņus autonomā stāvoklī (skat. «Valdībai
uzdod iesniegt").
Sumu, dažos likumos minēto, pārrēķināšana latos (lik.
chron. rād. Nr. 46) 551—552, 595.
Svaru nodoklis (lik. chron. rād. Nr. 44) (skat. «No-

doklis, svaru").

Svaru un mēru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevas (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Nodevas").
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Sviesta

Žūpības

Sviesta, eksporta, kontrole un izvešana uz ārzemēm
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 53)
(skat. «Eksporta").
Šņoru zemēm, piešķirtām, īpašuma tiesību noteikšana
39—40, 868—870.
Tabakas un tabakas preču, čaulīšu un sērkociņu akcizes nodoklis — pārgrozījums 1922. gada 10.
februāra likumā (lik. chron. rād. Nr. 26) (skat.
«Nodoklis, akcizes").
Tarifs.
tarifs un preču saraksti (lik. chron. rad. Nr.
63) (skat. ..Dzelzceļu") .
Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron. rad.
Nr. 33) (skat. „Muita").
Ievedmuitas tarifa 62. panta pārgrozījums (lik. chron. rad.
Nr. 67) (skat. ,.Ierosinājumi").
(lik.
Ievedmuitas tarifa pārgrozījumļa spēkā stāšanās
chron. rād. Nr. 58) (skat. „Muita").
Ievedmuitas tarifa pārgrozījums (lik. chron. rad. Nr. 40)

Dzelzceļu

(skat. „Muita").

Tautas izglītība (lik. chron. rād. Nr. 99) 441.
Tautas skaitīšana (lik. chron. rād. Nr. 20) 234—240,
427.
Telefona līniju, stratēģiskos un valsts drošības nolūkos būvēto, vispārēju lietošanu pielaist, cik tālu
to atļauj kontrabandas apkarošanas apstākļi
(skat. «Valdībai. uzdod").
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 52) 41—42, 877—908,
908—956, 961.
Teritorijas, Latvijas, iedalīšana apriņķos (lik. chron.
rād. Nr. 36) 437-438, 451—468, 470—499, 631.
Testamenta noteikumu, Johana Gotharda un Marijas
Henrietes Minus, atcelšana (lik. chron. rād. Nr.
55) 964.
Testamenta noteikumu, Michaila Vasilija dēla Nesterova, atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 54) 963.
Tiesas, pastāvīgās starptautiskās, statūtu parakstīšanas protokola fakultatīvais noteikums (lik. chron.
rād, Nr. 64) 39.
Tiesu,_ ārvalstu, spriedumu atzīšana un izpildīšana —
pārgrozījumi likumos (lik. chron. rād. Nr. 1) 4—5,
221—222.
Tirdzniecība, mākslīgo mēslu (lik. chron. rād. Nr. 56)
(skat. «Mākslīgo").
Triju zvaigžņu ordeņa statūti (lik. chron. rād. Nr. 25)
skat. «Ordeņa).

Ugunsdzēsība (lik. chron. rād. Nr. 100) 469.
Vācu tautības apvienības nacionali-kulturelā pašvaldība un vācu valodas lietošana Latvijā (lik. chron
rād. Nr. 101) 39.
Valdībai uzdod (pārejas formulas)
armijas pasargāšanai no mūsu valsts demokrātisko iekārtu graujošas propagandas un disciplīnas uzturēšanai
virsniekos un kareivjos ari ārpus armijas aprindām
spert noteiktus soļus 69—70.

autogaražu, valsts, un izglītības ministrijas

mācības lī-

dzekļu biroju likvidēt 401, 470.
iesniegt sevišķu statūtu projektu par kuģu ekspluatāciju,
telegrāfa aģentūru, Liepājas kara ostas darbnīcām, Nacionālo operu, Nacionālo teātri un Juglas elektriskiem
uzņēmumiem, atstājot viņus autonomā stāvoklī 404.

mēru un svaru likuma izstrādāšanu paātrināt 228—229.
no autonomiem valsts uzņēmumiem par valsts uzņēmumumiem vai iestādēm pārvērst valsts papīra spiestuvi,
valsts tipogrāfiju, kara ministrijas drukātavu, Baldones
un Kerneru sēravotus un lauksaimniecības departamenta uzņēmumus 404.
rūpēties, lai invalidiem, pieprasot darbu valsts un pašvaldības iestādes, pie citiem līdzīgiem noteikumiem tiktu
dota priekšrocība 188—189.
rūpēties, lai lopu sērgu apkarošanai vajadzīgos serumus
pec iespējas izgatavotu iekšzemē 218.
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telefona liniju, stratēģiskos

un valsts drošības nolūkos
būvēto, vispārēju lietošanu pielaist, cik tālu to atļauj
kontrabandas apkarošanas apstākļi 218.

Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus.
Algoto darbinieku

apdrošināšana nelaimes

un

profesio- '

Dalos slimības gadījumos 769—773.
Algotu darbinieku un viņu- ģimenes locekļu agrākpiešķirtas pensijas un atlīdzība profesionālos slimības gadījumos 502—503.
Atsevišķu lauku centrāļu elektrisko tīklu saskaņošana 405.
Elektrisko liniju būvēšana uz laukiem 405.
Valdības iestāžu speciālie līdzekļi, viņu iekasēšana, uzglabāšana, izlietošanas kārtība un norēķināšanās ar tiem

218.
Valsts zemes
tība 404.

fonda ieskaitīto

muižu

iznomāšanas kār-

Valdībai uzdod izstrādāt noteikumus par kursu noteikšanas momentu un lai ārvalstu priekšstāvniecibas ieņemtā nauda ilgi negulētu konsulātu
kasēs 218.
Valdība.! uzdod pārstrādāt likumus.
Ienākuma nodoklis 325—326.
Valsts darbi un apgāde 218.

Valstij izdodamo saistību nodrošināšana (lik. chron.
rād. Nr. 102) (skat. «Saistību").
Valsts budžets (skat. «Budžets).
Valsts kases zīmju izņemšana no apgrozības (lik.
chron. rād. Nr. 106) 178, 220, 631.
Valsts kontrole.
Kolēģijas locekļu apstiprināšana 548.
Kontroliers Fr. Ozoliņš noņem savu kandidatūru uz valsts

kontroles padomes locekļa amatu 219.
Padomes locekļu apstiprināšana 234, 390, 499.
Pārskats par budžeta izpildīšanu 389.
Štati (lik. chron. rād: Nr. 107) 631.

Valsts Prezidents.
Paziņo, ka ministru kabineta sastādīšana uzdota V. Za„

muelam 120.
par ministru kabineta

demisiju 3.

Tautas ierosinātu likumprojektu par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fonda ieskaitīto zemju un muižu
īpašniekiem nodod. Saeimas apspriešanai (lik. chron.
rād. Nr. 48) 3.

Valsts vēsturiskais arķivs (lik. chron. rād. Nr. 109)
(skat. «Arķivs").
Valsts vēsturiskais muzejs (lik. chron. rād. Nr. 45)
(skat. «Muzejs").
Valsts zemes bankas ķīlu zīmju procenti (lik. chron.
rād. Nr. 23) (skat. „Kīlu").
Valsts zemes bankas statūtu papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 84) (skat. «Zemes bankas") .
Valsts zemes fonds.
Atlīdzības
nokārtošana valsts zemes fondā
ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 48)
(skat. ..Atlīdzības").
Ieskaitīto muižu iznomāšanas kārtība (skat. „Valdībai
uzdod izstrādāt likumprojektus") .

Zemes bankas ķīlu zīmju procenti (lik. chron. rād. Nr.
23) (skat. „Kīlu).
Zemes bankas statūtu papildinājumi un pārgrozījumi
(lik. chron. rād.Nr. 84) 220.
Zemes grāmatu lietas Latgale daži pārgrozījumi (lik.
chron. rād. Nr. 61) 469.
Zemes grāmatu nodaļas, Rīgas-Valmieras, priekšnieku palīga amata nodibināšana (lik. chron. rād.
Nr. 37) 438, 451.
Zemes lietošanas pagaidu noteikumi (lik. chron. rad.
Nr. 80) 631.
Zīmognodoklis — pārgrozījumi rīkojuma (lik. chron.
rād. Nr. 92) 821.
i
Ziņojumi, redakcijas komisijas (skat. «Komisijas").
Zvērinātie mērnieki — likuma 2. panta papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 111) (skat. «Mērnieki").

Žūpības apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 32) 427—429.

.

47

48

Likumprojektu chro
I.
Tek.
Likuma

X1KI
Nr.Nr.

virsraksts

Kas iesniedzis

Pieņemtie

No kādas komisijas
_ .
nācis

1

Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu
atzīšanu un izpildīšanu (Ref. N. Kalniņš)

ministru
kabinets
(skat. I. ses. lik.
chron. rād. Nr. 40)

juridiskās

2

Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. un 7.p. pārgrozījumi (ref. A. Alberings)

ministru
kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rad. Nr. 33)

agrarpolitikas
un
lauksaimniecības
lietu

3

Rīgas pilsētas adminstrativās robešas (ref. P. Ulpe)

ministru
kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 34)

pašvaldības

4

Pilsētas naudas zīmes (ref. V. Sanders, P. Lejitļš)

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 35)

pašvaldības,

Konvencija par oficiālu žurnālu, kā ari anaļu un
parlamentarisku dokumentu tiešu apmaiņu (ref.
V. Salnajs).

ministru kabinets
skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 62)

ārlietu

6

Konvencija par oficiālu dokumentu, zinātnisku un
literarisko izdevumu starptautisku apmaiņu (ref.
V. Salnājs)

ministru
kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 61)

ārlietu

7

Papildinājums pie 1920. gada 16. septembra agraras reformas likuma I. daļas (ref. St. Jubulis)

ministru

agrarpolitikas
un
lauksaimniecības
lietu

8

1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu ministru
kabinets
vielu ražošanu,_ aplikšanu ar nodokļiem un par(skat. II. ses. lik.
uošanu papildināšana (ref. K. Lorencs, V. Salnājs,
chron. rād. Nr. 79)

tirdzniecības
rūpniecības,
finansu

9

Kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījums (ref. G. Zemgals)

kara lietu

10

Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas
(ref. K. Būmeisters, Br. Kalniņš, V. Salnājs)

(Skat. Saeimas III

sesiju

11

Politiskā apsardze (ref. 0. Nonācs)

(Skat. Saeimas

sesiju

12

Latvijas

13

Preses likums (ref. Br. Kalniņš)

14

Valsts papildu
Vesmanis)

15

Valsts kases zīmes

5

mākslas

akadēmijas

budžets

satversme (ref.

1923./24. gadam

ref.

K.

kabinets

deputāti (P.
tans u. c.)

Ko41,

*

III.

(Skat . Saeimas

III. sesiju

(Skat. Saeimas

III. sesiju

J. ministru
kabinets
(skat. IL ses. lik.
chron. rād. Nr. 77)

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.

ļ

finansu

un

budžeta

finansu

chron. rad. Nr. 96)
16

Ārlaulībā
dzimušo
Kalniņš)

17

Mēru un svaru pārbaudīšanas un _ apzīmogošanas
nodevas (ref. J. Celms, E. Birkhāns)

bērnu

leģitimēšana (ref.

N.

ministru kabinets
(skat. IL ses. lik.
chron. rad. Nr. 54)

juridiskās

ministru

tirdzniecības un
rūpniecības, finansu

kabinets

49

neloģiskais radītājs
likumi
Ā PSpriešana
L las-

H- las -

Redakcijas
komisijas ziņojums

"I- las.

p-as

*™T
(f0rmulas

Izsludināts
Iespiests „Lik.
Valdības
Vēstun min. kab.
«
nesi"
.not krāj. 1924. g.
-

_

—

Nr. 38

Nr. 26

326

-

Nr. 42

Nr. 28

54

-

Nr. 21

Nr. 18

74

—

Nr. 20

Nr.

16

-

74-75

-

Nr.

Nr.

17

76-77

-

143

-

Nr. 25

77-80

80-90

326, 328

326-328

338

143-144

144

186

-

Nr. 28

Nr.

185—186

188—189

Nr. 42

Nr. 27

4

4—5

221-222

5-16

16-17

222-224

224

42-47

47-48

326

48-50

50-52

-

70

70~71

71-72

72-74

75-76

lik. chron. rād. Nr.

16)

144—155

(Nodod finansu komisijai)

;

Nr.

20

50

Nr. 19

?

186-188

Nr. 36

26

276

lik. chron. rād. Nr. 19)

155—167

184

lik. chron.rād. Nr. 26)

167

167

—

Nr. 3i

Nr. 21

lik. chron. rād. Nr. 25)

167—178

184—185

—

Nr 35

Nr 60
. ? .

220-221

217-218

Nr. 33

Nr. 23

189-195

189

189

195-217

173 > 320

(Nodod

224-225

225-226

226-227

227-228

424-425

atpakaļ

(Noraida)

ministru

kabinetam)

424

—

Nr. 58

Nr. 42

241

228-229

Nr. 35

Nr. 25

52

51

ļ-gļj

'
„
Nr.Nr.

Likuma

Kas iesniedzis

virsraksts

18

Civilprocesa likumu, 1923. gada izdevuma 117. ministru kabinets
^
(skat. III. ses. lik.
panta un 1914. gada izdevuma, 372. panta pārgrochron. rad. Nr. 44)
zījums (ref. V. Holcmanis)

19

Poligrāfiskās iestādes (ref. Br. Kalniņš)

20

21

publisko tiesību un
pārvaldes
iekārtas komisija.
valsts

Tautas skaitīšana (ref. A. Petrevics)

ministru

kabinets

(skat. II. ses. lik.
chron. rād. Nr. 83)

Pārgrozījums noteikumos par ienākuma nodokli
(ref. A. Alberings K. Ulmanis, J.Celms)

deputāti (A. Klīve
u. c.) (skati, ses.

lik. chron. rad. Nr.

No kādas komisijas
nacis

juridiskās

publisko tiesību un
pārvaldes
valsts

iekārtas
publisko tiesību un
valsts

pārvaldes

iekārtas
agrarpolitikas un
lauksaimniecības
lietu, finansu

55)

22

Muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi (ref.
J. Hans)

ministru

23

Valsts zemes bankas ķīlu zīmju procenti (ref. P.

kabinets

finansu

ministru

kabinets
(skat. II. ses. lik.
chron. rad. Nr. 87)

finansu

Dažu muitas sodu un kanclejas nodokļu atlaišana ministru

finansu

Lejiņš)
24

kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rad. Nr. 49)

(ref.J. Hans)

25

Triju žvaigšņu ordeņa statūti (ref. P. Gailits)

ministru kabinets
(skat. II. ses. lik.

chron. rād. Nr. 85)

publisko tiesību un
valsts pārvaldes

iekārtas

Pārgrozījums 1922. gada 10. februāra likumā par
akcizes nodokli uz tabaku tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem (ref. K. Lorencs, J. Hans)

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 77)

tirdzniecības

27

Pārgrozījumus likumā par akcizi no naftas pro! Hans)
dūktiem (ref. K. Lorencs,

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rad. Nr. 79)

tirdzniecības
rūpniecības,
finansu

28

Papildinājums likumam par obligatorisko skolu skolotāju algošanu (ref. K. T<ellers)

ministru

izglītības

26

29

Dažu nodokļu
Celms)

30

Jūras krastu

nomaksas

aizsardzības

Goldmanis, J. Ducens)

pagarināšana (ref.

kabinets

un

rūpniecības,
finansu
un

(skat. III. ses. lik.
chron. rad. Nr. 71)

J. ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 50)

līdzekļu iegāde (ref. J. ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.

budžeta

budžeta, kara lietu

chron. rād. Nr. 18)
31

Pārgrozījums likumā par apriņķu
dēšanu (ref. J. Rubulis)

pašvaldību likvi-

32

Žūpības apkarošana (ref. G. Reinhards, G. Zemgals, ministru
R. Kalnings)

grozīšana (ref.

K.

33

Ievedmuitas tarifa 33. panta
UJmanis, Arv. Kalniņš)

34

Dažu apriņķu robežu pārgrozīšana (ref. V. Sanders)

deputāti (Fr. Trasuns u. c.) (skat.
III. ses. lik. chron.
rād. Nr. 38)
kabinets

pašvaldības

sociālās likumdoša-

nas, budžeta,

tirdzniecības un
rūpniecības

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rad. Nr. 54)

finansu.

ministru

pašvaldības

kabinets

tirdzniečības un rupniecības

54

53

Apspriešana

_

,

pare.
J-

Iespiests „Lik.
Izsludināts
Valdības Vēst- un min. kab.
^
not. krāj."
nesi"

I. 1as.

II. 1as.

III. 1as.

Redakcijas
komisijas zinojums

229

229

-

241

-

Nr. 33

Nr. 24

229—231

231—234

425—427

426

—

Nr.

58

Nr. 44

234—236

236—240

427

427

—

Nr. 58

Nr. 43

317—326

—

—

(Noraida)

242—274
290—317

68

Nr. 50

Nr. 44

Nr. 29

Nr. 68

Nr. 51

—

Nr. 70

Nr. 53

405

-

Nr. 47

Nr.

405

-

Nr.

Nr. 32

—

405

—

Nr. 46

Nr.

—

405

—

Nr.

47

Nr. 31

-

Nr. 90

Nr. 68

508-510

Nr. 70

Nr.

349—351

351—357

503,504-505

503—504

357

357

-

367

357—359

359-360

505

505

360-363

363-366

505-507

507

367-369

369

369-370

370

370—375

375

375—377

377—386

386—388
513—542

(Noņem no dienas
822,870-873
542-547

405—422

422—424

427—429

%

507-508

kārtības)
872

.

508

Nr.

-

(Nodod tirdzniecības un rūpniecības komisijai)

429-433

433-435

435-436

436

—

47

—

33

30

54

—

451

—

Nr.

52

Nr. 40

451

-

Nr.

52

Nr. 39

55

56

Tek.

XTT.Likuma
Nr.Nr.

35

virsraksts

Bijušā

Rīgas politec^ skā institūta
valsts īpašumā (ref. P. Gailits)

Kas iesniedzis

pārņemšana ministru kabinets
(skat. II. ses. lik.
chron. rād. Nr. 60
un III. ses. lik.

No kādas komisijas

nācis

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas

chron. rād. Nr. 76)
36

Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos
Reinhards)

37

Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka
palīga amata nodibināšana (ref. A. Bočagovs)

ministru

kabinets

juridiskās

38

Latgales apgabaltiesas vecākā
kancleja (ref. A. Bočagovs)

ministru kabinets
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr. 64)

juridiskās

39

Papildinājums likumā par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvija (ref. P. Lejiņš)

ministru

kabinets

finansu

Pārgrozījums ievedmuitas tarifā (1922. g. 23. maija)
(ref. K. Ulmanis, J. Celms, P. Siecenieks)

ministru

kabinets

finansu, tirdzniēcī-

40

41

(ref.

notāra palīgi

G. pašvaldības komisija

un

pašvaldības

2

bas un rūpniecības

Kurināmā materiāla izsniegšana kara invalidiem, ministru
kabinets
kara cietušo un kara klausība iesaukto ģimenēm
(ref. E. Morics, Br. Kalniņš, V. Salnājs)
K.
Kr^iāBarona prēmijas (ref.
Kasparsons, K. deputāti (K. KasDeķens)
parsons
u. c.)
(skat. I. ses. lik.
chron. rad. Nr. 41)

budžeta, kara lietu,

43

Nodoklis no kuģiem glābšanas staciju uzturēšanai ministru kabinets
(skat. II. ses. lik.
chron. rad. Nr. 74)

finansu

44

Svaru nodoklis no precēm, kuras ieved vai izved
no Latvijas ostām

tirdzniecības un

42

*

ministru

kabinets

(skat In ses_ lik-

sociālās likumdošanas

budžeta, izglītības

rūpniecības,

chron. rad. Nr. 91)

finansu

ministru kabinets 2

izglītības

45

Valsts vēsturiskais muzejs (ref. K. Kasparsons)

46

Dažos likumos minēto sumu pārrēķināšana latos ministru kabinets
(ref. A. Bočagovs)
(skat. II. ses. lik.

*

*

juridiskās

chron. rad. Nr. 63)

47

Lauksaimnieku darba laiks (ref
Briedis)

V. Barkans, A.

deputāti (T. Rudzīts agrarpolitikas un
u, c)
lauksaimniecības
lietu, sociālās likumdošanas

48

49

Atlīdzības nokārtošana valsts zemes fondā ieskai- Valsts Prezidents 3
tīto zemju un muižu īpašniekiem (ref. A. Alberings,
A.Kalniņš)

agrarpolitikas un
lauksaimniecības
lietu, budžeta

Centrālā

budžeta,

kriminālpolicija

Bīlmanis)
p-rv

Muižnieku
Purgals)

(ref.

0.

Nonācs,

R.

ģimenes fideikomisu atcelšana (ref. J.

ministru
367

kabinets

publisko
tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas

ministru kabinets
(skat. II. ses. lik.
chron. rād. Nr. 61)

juridiskās

51

Pārgrozījumi preses likumā (ref. Br. Kalniņš)

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas komisija

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas.

52

Telpu īre (ref. M. Rozentals, E. Knopps)

ministru

juridiskās, sociālās

kabinets

likumdošanas

i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

a

,

1

57

58

Apspriešana

__ .
,
Pārejas for.
roulas

—

I. 1as.

II. 1as.

III. 1as.

Redakciias
,
...
.
komisnas zinojums

436-437

437

510

510

437—438
451—468

470-499

438

438

—

451

—

Nr. 52

Nr. 37

438-439

439

—

451

-

Nr.

52

Nr.

439-440

440

451

Nr.

52

Nr. 41

510—511

511

548

Nr.

61

Nr. 45

—

Saeimas

nesi"

Nr.

V.

Iespiests ... Lik.
. f ,
un 'min. kab.
not. krāj."

66

Nr.

49

sesiju)

38

(Nodod budžeta, kara lietu un sociālās likumdošanas komisijām)

511

511—512

(Skat.

Izsludināts

,,,,.,
,.
..Valdības Vest-

512-513

—

548

(Nodod

548

(Nodod

822-823

549

atpakaļ

atpakaļ

549-550

550-551

551

551-552

552-594
595—604

604-630

648-668
669-713

766-768

960-961

960

823-854

854-865

—

874

874—975

875-876

876—877

—

ministru

ministru

Nr. 66

Nr.

48

kabinetam)

kabinetam)

822

—

Nr. 93

Nr. 72

595

—

Nr. 68

Nr. 52

—

Nr. 97

Nr. 73

867-868

—

Nr. 93

Nr. 71

—

875

—

Nr. 86

Nr. 62

—

877

—

Nr. 86

Nr. 61

(Noraida)

715-766

877—907

908-956

961

(S k a t. S a e i m a s V. s e s i j u)

j^^^^^^^^^^

"
TekNrNr

53

_". ,
Llkuma

.

,

virsraksts

.

.

Kas iesniedzis

H

« I

No kādas komisijas
_ .
nācis

1

Pārgrozījumi likuma par eksporta sviesta kontroli
un izvešanu uz arzemern (ref. P. Siecenieks)

ministru

54

Michaila Vasilija dēla Nesterova testamenta noteikurnu atcelšana (ref. J. Purgals)

kabinets

tirdzniecības
rūpniecības

ministru

kabinets

juridiskās

55

Johana Gotharda un Marijis Henrietes Mīnus tes- ministru
tamenta noteikumu atcelšana (ref. J. Purgals)
.

kabinets

juridiskās

56

Mākslīgo mēslu tirdzniecība (ref. A. Alberings, Arv.
Kalniņš)

220

ministru kabinets 2

un

agrarpolitikas

un
lauksaimniecībtas

lietu.tirdzniecības
un rūpniecības

57

Kartupeļu ievešanas un izvešanas kontrole (ref.
Arv. Kalniņš, V. Firkss)

ministru
2, 631

kabinets

agrarpolitikas
lauksaimniecības

un

lietu,tirdzniecības
un rūpniecības
58

Ievedmuitas tarifa pārgrozījuma spēkā stāšanās (ref.
P. Siecenieks, K. Ulmanis)

i

ministru

668

kabinets

finansu tirdzniecības un rūpniecības

81

62

Apspriešana
II. 1as.

III. 1as.

Redakcijas
komisijas ziņojums

962

962-963

-

—

—

Nr. 89

Nr.

65

963

963

—

—

-

Nr.

Nr.

66

964

964

—

—

—

Nr. 89

Nr. 67

964—966

966-969

—

—

-

Nr. 89

Nr. 63

969-970

970—971

—

—

—

Nr. 89

Nr. 64

971—972

(Noraida)

—

—

—

—

—

I

1as.

r

pi

Izsludināts
Iespiests » Lik.
„ Valdības Vēst- un min. kab.
nēsī"
not. krāj."

89

63

64

II.

*n

Komisijām nodotie likumprojekti
Likumprojekti

/" ol

Kas iesniedzis

H'

Komisijām

59

Alūksnes pilsētas administratīvās robežas

ministru kabinets

pašvaldības 2

60

Ārvalstu preču kredita izmantošana

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības 769

61

Daži pārgrozījumi zemes grāmatu lietās Latgalē

ministru kabinets

juridiskai 469

62

Disciplinārā reglamenta 73. panta atcelšana

ministru kabinets

kara lietu 594

63

Dzelzceļu tarifi un preču saraksti

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības, finansu 821

64

Fakultatīvais noteikums pie pastāvīgās starptautiskas tiesas statūtu parakstīšanas protokola

ministru kabinets

ārlietu 39

65

1914.—1918. gada kara laika dzelzceļa būvēm un
izbuvei _ aizņemto nekustamo mantu piespiedu
atsavināšana

ministru kabinets

juridiskai, budžeta 389

66

1869. gada 10._ marta likuma attiecināšana uz Vidzemes bijušam kroņa mežsargu mājām

ministru kabinets

agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu, juridiskai 276

Ievedmuitas

deputāti

tirdzniecības

67
tarifa 62. panta

Siecenieks u. c.)

pārgrozījums

(P.

niecības

un

rup-

392—393, fi-

nansu 424
68

Kara tiesas likumu dažu:pantu grozīšana

ministru kabinets

kara lietu, juridiskai 631

Jt

69

Kinematogrāfi

ministru kabinets

publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekārtas 2

70

Koku plūdināšana pa upēm Kurzemē

ministru kabinets

tirdzniecības
niecības 2

71

Kopganību sadalīšana Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē (J. Rūdzis u. c.)

deputāti

juridiskai 178—184

72

Latvijas dzelzceļi

ministru kabinets

ari finansu 424

73

Latvijas-Ungarijas
līgums

ministru kabinets

ārlietu, tirdzniecības un

tirdzniecības

un kuģniecības

un

rūp-

rūpniecības 39

74

Lietvedības vienkāršojums pagastu tiesās

ministru kabinets

juridiskai 502

75

Linu pieņemšanas zīmju un aktu atsvabināšana no
zirnognodokļa

ministru kabinets

finansu, juridiskai 631

76

Nodoklis no lauku nekustamās mantas

ministru kabinets

finansu, agrarpolitikas
un lauksaimniecības
lietu 502

77

Nodoklis no mantas, kura pāriet
nam pret atlīdzību

78

Nodoklis no
miestos

79

ministru kabinets

finansu 821

ministru kabinets

finansu 502

Olu eksporta kontrole

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības 2

80

Pagaidu noteikumi par zemes lietošanu

ministru kabinets

ari juridiskai! 631

81

Papildinājuma noteikumi par darba laiku dzelzceļa darbiniekiem

ministru kabinets

sociālās likumdošanas,
budžeta 2

nekustamas

uz citām perso-

mantas

pilsētās un

65

66

•«S!

{

Likumprojekti

P,ei

82

Papildinājumi rūpniecības likumā

83

Papildinājumi

Kas iesniedzis

Komisijām

ministru kabinets

juridiskai, tirdzniecības
un rūpniecības 908

klausības

ministru kabinets

kara lietu 502

Papildinājumi un pārgrozījumi valsts zemes bankas

ministru kabinets

finansu 220

un pārgrozījumi

kara

likumā

84

statūtos
85

Papildinājums kara klausības likumā (Fr, Trasuns
u. c.)

deputāti

kara lietu 240

86

Pārgrozības aptieku atvēršanas kārtībā (E. Morics
u. c.)

deputāti

sacialās

87

Pārgrozījumi kredita likumā

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpnie-

likumdošanas,
juridiskai 91—93

cības 2
88

Pārgrozījumi likumā par pagasta pašvaldību

ministru kabinets

pašvaldības, finansu 548

89

Pārgrozījumi noteikumos par autonomiem valsts
uzņēmumiem

ministru kabinets

budžeta 2

90

Pārgrozījumi noteikumos par eksportējamās gaļas

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniečības 2

un tās pārstrādājumu kontroli

91

Pārgrozījumi noteikumos par naudu

ministru kabinets

finansu 631

92

Pārgrozījumi rīkojumā par zīmognodokli

ministru kabinets

finansu, juridiskai 821

93

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu

ministru kabinets

juridiskai 2

94

Pilsētu pašvaldības

ministru kabinets

pašvaldības 668

95

Poļu tautības apvienības nacionali-kulturelā pašvaldība un poļu valodas ievešana Latvijā (Veržbickis u. c.)

deputāti

publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekār-

96

Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būve un izmantošana

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības 276, finansu 329

97

Skolotāju pensijas

ministru kabinets

sociālās

tas 549

likumdošanas,

izglītības, budžeta 502

98

Sodu likumu II. līdz VIII. nodaļas

ministru kabinets

juridiskai 54

99

Tautas izglītība

ministru kabinets

izglītības 441

100

Ugunsdzēsība

deputāti

publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekārtas 469

101

Vācu tautības apvienības nacionali-kulturelā pašvaldība un vācu valodas lietošana Latvijā

deputāti (skat. III.
ses. lik. chron.
rād. Nr. 94)

ari izglītības 39

102

Valstij izdodamo saistību nodrošināšana

ministru kabinets

finansu, juridiskai 769

103

Valsts budžeta papildinājums 1924./25. gadam

ministru kabinets

budžeta 908

104

Valsts budžets 1924./25. gadam

ministru kabinets

budžeta 142

105

Valsts II. papildu budžets 1923./24. gadam

ministru kabinets

budžeta 594—595

106

Valsts kases zīmju izņemšana no apgrozības

ministru kabinets

finansu 631

67

£ „,

68

Likumprojekti

Kas iesniedzis

Komisijām

^a

ij

107

Valsts kontroles štati

ministru kabinets

budžeta, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 631

108

Valsts mākslas muzejs

ministru kabinets

izglītības 2

109

Valsts vēsturiskais muzejs

ministru kabinets

izglītības 2

110

Vietējo civillikumu III. daļas 992. panta piezīmes
pārgrozīšana un 995. panta atcelšana

ministru kabinets

juridiskai 276

111

Zvērināto mērnieku likuma 2. panta papildinājums
(K. Bumeisters u. c.)

deputāti

agrarpolitikas

un lauksaimniecības lietu 818

:

f

*

71

72

Pieprasījumu chroTek.
>* - *!?„

1

_^ .
_ .
Pieprasījumi

Uzbrukums diviem Saeimas deputātiem (F. Cielēns u. c.)

Kam iesniegts

ministru

Apspriešana

17—38

prezidentam

Jautājumu chro_
J|
a U t a

Tek.
vp„ -vļļ

U m 1

Kam iesniegts

Apspriešana

.

289-290

Kara ministra biedra K. Ezeriņa lietā (V. Salnājs
u. c.)

ministru

2

Liepājas drāšu fabrikas slēgšana (J. Višņa u. c.)

ministru
prezidentam

713-714

3

Lauksaimnieku ārkārtīgi
Kalniņš u. c.)

ministru
prezidentam

714—716

ii

grūtais stāvoklis (Aug.

prezidentam

73

74

noloģiskais radītājs
Komisijas
? ? _
ziņojums

—

Valdības priekšstaviu
!
*

atbildes

kara ministrs J. Ducens

Debates

54-57

57—69

Pārejas
,
formulas
e

69—70

noloģiskais rādītājs
Valdības priekšstāvju atbildes

kara ministrs Fr. Birkensteins

Debates

330—331

darba ministrs A. Krieviņš

773—774

zemkopības ministrs E. Bauers
finansu ministrs R. Kalnings

775 — 778
778—780

331-349

—

780—81 8

1

Latvijas

Republikas

Sae i m a s IV. sesijas

IV. sesijas I. sēde 1924. gada 15. janvārī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
deputātiem

1.

Atvaļinājumi

2.
3.

Pārmaiņas komisiju sastāvā
Ministru prezidenta pieprasījums

4.

šanu dažu deputātu saukšanai pie tiesas atbildības
Likumprojektu nodošana komisijām

5.

Satversmes 81. panta kārtībā
došana komisijām

2
2
dot Saeimas piekri-

izdoto

noteikumu

.

2
2

no2

6. Valsts Prezidenta raksts ar likuma ierosinājumu:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

3

7.
8.

Paziņojums par ministru kabineta demisiju ....
Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu
atzīšanu un izpildīšanu (1. un 2. lasījums):
Nik. Kalniņš, referents

9.

Agrārās reformas likuma IV. dalās 5. panta pārgrozījums (1. un 2. lasījums):
A. Alberings, referents
5,
A. Buševics (sociāldemokrāts)
5,
R. Lindiņš (sociāldemokrāts

tnazinieks)

....

E. Radziņš (sociāldemokrāts)
K. Bungšs (sociāldemokrāts)

4

16
15
6
8
8

A. Alberings (zemnieku savienība)
Fr. Trauns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
E. Grantskalns (zemnieku savienība)

9
11
12

P. Ulpe (sociāldemokrāts)

13

J. Rubulis (Latgales
10.

3

Sociāldemokrātu

darba

pieprasījums

partija)
par uzbrukumu

14
diviem

Saeimas deputātiem (atzīst par steidzamu un pieņem):
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
......
17, 18
J. Ducens, kara ministrs
19
K. Gulbis (sociāldemokrāts)
19, 36
0. Nonācs (jaunzemnieku savienība)
R. Rudevics (sociāldemokrāts)
A. Klīve (zemnieku savienība)
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks) ....
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) ...
J. Ducens (zemnieku savienība)

P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
11.

Nākošā sēde

,

22
24
27
28
30
33
34
38

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Saeimas IV. sesijas I. kopsēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu

un izpildīšanu; agrārās reformas likuma IV. daļas 5.
panta pārgrozījums; likums par Rīgas pilsētas administratīvām robežām; likums par pilsētu naudas
zīmēm; likums par konvenciju oficiālu žurnālu, kā
ari anālu un parlamentarisku dokumentu tiešai apmaiņai; likums par konvenciju oficiālu dokumentu,
zinātnisku un literarisku izdevumu starptautiskai apmaiņai; papildinājums pie 1920. gada 16. septembra
agrārās reformas likuma I. daļas; likums par 1920.
gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšanu; likums par ārlaulībā dzimušo bērnu legitimēšanu; likums par mēru un svaru pārbaudīšanas
un apzīmogošanas nodevām; likums par civilprocesa likumu 1923. gada izdevuma 117. panta un 1914.
gada izdevuma 372. panta pārgrozījumu; likums par
poligrāfiskām iestādēm; lēmums par valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšanu; likums par tautas skaitīšanu; pārgrozījums noteikumos par ienā-

1. sēde

192'4. gada

15.janvarī.

2

kuma nodokli; muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi; likums par valsts zemes bankas ķīlu zīmju
procentiem.
III. un IV. sesijas starplaikā Saeimas prezidijs
piešķīris atvaļinājumus sekošiem deputātiem: Rudevicamnol923. gada 28. decembra līdz šī gada 15. janvārim, Lorencam no šī gada 4.—13. janvārim ceļošanai uz ārzemēm un Purgalim no šī gada 9.—31. janvārim slimības dēļ.
Zemnieku savienības vārdā Klīve liek priekša
budžeta komsija Saiņa vietā ievēlēt Pauli Gailīti.
Iebildumu nav? Ievēlēts Gailīts budžeta komisijā.
Ministru prezidents piesūtījis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības sekošās lietās: Arveda Berga lietā,
apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata; Anša
Rudevica lietā, apvainota uz sodu likumu 533. un 540.
pantu pamata, Saeimas locekļa Gulbja saukšanai pie
tiesas atbildības uz sodu likumu 544. panta 2. daļas
pamata;Anša Rudevica saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 544. panta 2. daļas pamata. Prezidijsliek priekšā nodot šīs lietas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Ministru prezidents piesūtījis projektu noteikumos par koku pludināšanu pa upēm Kurzemē. Prezidijs liek priekšā nodot to tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Tālāk piesūtīts likumprojekts par valsts- vēsturisko arķivu — nododams izglītības komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Likumprojekts par valsts mākslas muzeju — nododams izglītības komisijai. Iebildumu nav? Nodots izglītības
komisijai. Likumprojekts par valsts vēsturisko muzeju — nododams izglītības komisijai. Iebildumu nav?
Nodots minētai komisijai Likumprojekts par Alūksnes pilsētas administrativām robežām — nododams
pašvaldības komisijai. Iebildumu nav? Nodots pašvaldības komisijai.
Pārgrozījuma projekts kredita
likumā — nododams tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Tad ir iesūtīti no ministru prezidenta: papildinājuma noteikumi par darba laiku dzelzceļa darbiniekiem,, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.
panta kārtībā. Prezidijs liek priekšā nodot to sociālās likumdošanas un budžeta komisijām. Iebildumu
nav? Nodots minētām komisijām. Tālāk piesūtīti
81. panta kārtībā izdoti pārgrozījumi noteikumos par
eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli —
nododami tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodoti minētai komisijai. Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par nekustamu
īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu, izdoti 81.
panta kārtībā — nododami juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodoti minētai komisijai. Noteikumi
par mākslīgo mēslu tirdzniecību, izdoti 81. panta kārtībā —nododami agrarpolitikas un tirdzniecības un
rūpniecības komisijām. Iebildumu nav? Nodoti minētām komisijām. Tad papildinājumi likumā par bijušās Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvijā, izdoti 81. panta kārtībā — nododami finansu komisijai.
Iebildumu nav? Nodoti minētai komisijai. Noteikumi par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli,
izdoti 81. panta kārtībā — nodo'dami agrarpolitikas
komisijai. Iebildumu nav? Nodoti minētai komisijai.
Noteikumi par olu eksporta kontroli, izdoti 81. panta
kārtībā — nododami tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai komisijai. Pārgrozījumi noteikumos par autonomiem valsts uzņēmumiem, izdoti 81. panta kārtībā — nododami budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodoti šai komisijai. Noteikumi par kinematogrāfiem, izdoti 81.
panta kārtībā — nododami publisko tiesību komisijai.
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Latvijas

Iebildumu nav?

Republikas

Nodoti šai komisijai.

Saeimas

IV. sesijas

Noteikumi par

dažu apriņķu robežu pārgrozīšanu, izdoti 81. panta
kārtībā — nododami pašvaldības komisijai.

Iebil-

dumu nav? Nodoti pašvaldības komisijai.
Tad iesūtīts Valsts Prezidenta raksts ar likuma
ierosinājumu.

Lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

1. sēde

1924. gada

Noraksts.

Augsti godāts Prezidenta kungs!
Sakarā ar Saeimas centra frakciju apvienības lēmumu,
iekšlietu ministrs A. Birznieks, zemkopības ministrs E. Bauers

un iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis iesnieguši man paziņojumus par atkāpšanos no amatiem.
Ievērojot to, ka ar šīm demisijām

dinos paziņot Jums, augsti godāts Prezidenta kungs,
līdz ar ministru kabinetu nolieku savas pilnvaras.

Centrālā vēlēšanu komisija ar pag. gada 18. decembra
rakstu Nr.' 3039./C. ziņo man, ka viņai p. g. 18. oktobri iekuma ierosinājums:

_ „Likums

par atlīdzības nokārtošanu valsts
fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem.

zemes

1. Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu
bijušiem īpašniekiem (agr. ref. lik. I. d. 2. p. 2. punkts)
par atsavināto zemi un tās piederumiem, kā ari par agr.
ref. lik. I. dalās 25. pantā minētām atceltām tiesībām un

prasībām atlīdzība netiek maksāta.
2. Agr. ref. lik. I. daļas 20. pantā paredzēto maksājumi tiek noteikti uz atsavināto zemi un piederumiem
gulošo hipotekariski nodrošināto parādu augstumā. Šie
maksājumi iemaksājami valsts zemes bankā minēto hipotekariski nodrošināto parādu nomaksai.

Šī likuma 2. pantā minētie hipotekariskie parādi

tiek aprēķināti un nomaksāti saskaņā ar likumu par valsts
zemes fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu (.,Vald. Vēstu." Nr. 155., no 21.
jūlija 1923. g.)."
Uz „likuma par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 12. panta pamata, nododu augstāk pievesto likumpro^
jektu Saeimas apspriešanai nākamā sesijā, par ko pagodinos
paziņot Jūsu, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, tālākai rī-

cībai.
Ar patiesu cienīšanu
J. Čakste,
Valsts Prezidents."
1924. g. 8. janvārī.
Nr. 238.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekša nodot iesūtīto ierosinājumu agrarpolitikas komisijai. Vārdu pie ierosinājuma lūdz Bastjānis. Vārds
Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šī likuma ierosinājuma 2. un 3. pantā iet runa par nomaksām no
valsts kases. Tā kā tas aizkar ini valsts līdzekļu
jautājumu, es liktu priekšā nodot ierosinājumu ari

budžeta komisijai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidija priekšlikums ir nodot ierosinājumu agrarpolitikas komisijai
un Bastjāņa priekšlikums — nodot to ari budžeta komisijai. Vai būtu kādi iebildumi pret ierosinājuma

Nav. Nodots minē-

Tālāk saņemts raksts no Valsts Prezidenta, kuru
es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs!
Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka saņēmis šodien no ministru prezidenta ziņojumu par
ministru kabineta demisiju, reizā esmu lūdzis viņu un visus

kabineta locekļus turpināt savus amata darbus nepārtraukti
līdz tam laikam, kad noskaidrosies man iespēja izpildīt pienākumu, kuru man uzliek Latvijas Republikas Satversmes

56. pants.
Ar patiesu cienīšanu
J. Čakste,

Valsts Prezidents.
1924. gadā 15. janvārī.
Nr. 363.

ka es

Ar patiesu cienīšanu
Z.A. M e i e r o v i c s,
Ministru Prezidents."

sniegts ar likumā paredzēto parakstu skaitu sekoša satura li-

nodošanu minētām komisijām?
tām komisijām.

ir krituši tie pamati, ,

uz kuriem bij sastādīts līdzšinējais koalīcijas kabinets, pago-

„Augsti godāts priekšsēdētāja kungs!

3.

4

15. janvārī.

Rīga, 1924. g. 15. janvārī.
Nr. 142.

(A. Veckalns no vietas: „Skaidrā balsī nolasīts!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākošais dienas
kartības punkts — pārgrozījumi likumos
par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu. Referents Nikolajs Kalniņš.
Ludzu referentu sniegt referātu.
Referents Nik. Kalniņš: Šinī likumprojektā iet
runa par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu. Tiesas spriedumi civilās.lietās var būt divējādas dabas: tādi, kur ir kaut kas izpildāms un ari
tādi, kur nekas sevišķs nav jāizpilda, bet kur vienkārši jāatzīst kāds spriedums. Piemēram adopcijas
lietās, un laulības lietās nekas nav jāizpilda uz izpildraksta pamata, bet valsts iestādēm vienkārši jāatzīst notikušais adopcijas un tāpat noslēgtais laulības
fakts. Turpretim pārējās civilās lietās kaut kas tiek
prasīts un tā tad ari kaut kas tiek izpildīts sprieduma
rezultātā. Līdzšinējā kārtība ir bijusi tāda, ka pēc
civilprocesa likumu 1273. panta nosacījumiem ārvalstīs taisītus spriedumus mūsu zemē varēja atzīt
tikai tad, ja bij noslēgtas kaut kādas konvencijas par
tiesas spriedumu izpildīšanu ar attiecīgām valstīm.
Tagadējos apstākļos, kur daudzas valstis ir izirušas
un nodibinājušās jaunas, ir izzudušas ari agrāk pastāvējušās konvencijas un nav bijis iespējams tik īsā
laikā noslēgt jaunas konvencijas. Tāpat ari ir varbūt tīri teorētiski iebildumi, kuri iziet uz to, ka var

atzīt ārzemes tiesas spriedumus un var ārzemes tie-

sas spriedumus izpildīt šeit pie mums, ja ārzemes
valstis attiecīgos gadījumos tāpat izturas pret mūsu

tiesas spriedumiem un pret mūsu likumiem. Tāpēc

šiis likumprojekts paredz, pirmkārt, ka to valstu
spriedumi laulības un adopcijas lietās, kurās šie spriedumi dibināti uz tādiem pašiem vai līdzīgiem pamatiem, kā to noteic mūsu likumi, ja aiz tādiem pat iemesliem vai līdzīgiem iemesliem ir notikusi kāda
adopcija vai laulības šķiršana, kā tas paredzēts mūsu
likumā, tad nav iemesla šo tiesas spriedumu neatzīt
mušu valstī. Šis likumprojekts paredz, ka tādi tiesas
spriedumi tiek atzīti mūsu valstī, tāpat 1273. pants,
kurā iet runa par tiesas spriedumu izpildīšanu, iir pārgrozīts tādi, ka var izpildīt ārvalstu tiesas spriedumus, ja ar šīm valstīm ir noslēgtas nevien konvencijas, bet ja šīs valstis uz savstarpības pamatiem izpilda mūsu tiesas spriedumus savās valstīs. To valstu saraksts, ar kurām noslēgtas konvencijas jeb ari
kuru spriedumi ir izpildāmi Latvijā uz savstarpības
pamata, sastāda tieslietu ministrs. Tas ir šī likuma
teksts un saturs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Tālāk saņemts

raksts no ministru prezidenta, kuru ari lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
Ministru prezidents.
1924. g. 15. janvāri.
Nr. 143.
Saeimas priekšsēdētaja kungam!
Pagodinos norakstā piesūtīt Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, manu š. g. 15. janvāra rakstu Nr. 142 Valsts
Prezidenta kungam par valdības demisiju.
Ministru prezidents Meierovics.

debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav._ Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu."'

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. nodalījums.

Iebildumu nav?

__5
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Sekretārs J. Vesmanis:
,.Latvijas pavalstnieku laulības lietās, kā ari adopcijas
lietas, kurās _ adoptētais resp. adoptējamais ir Latvijas pavalstnieks, ārvalstu tiesu spriedumi un lēmumi ir spēkā ari
Latvija, ja tie saskan ar Latvijas civillikumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
1'ieņemts. 2. nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Civilprocesa likumu (1914. g. izd.) 1273. pantu

izteikt

šādi:
1273. Arvalsu tiesu spriedumi izpildāmi uz attiecīgu kon-

venciju pamata, 'tanīs gadījumos, kad konvencijā nav nosacījumu par spriedumu izpildīšanu, piemērojama

sekojošos pan-

tos norādītā kartība.
To ārvalstu _ tiesu spriedumi, ar kurām

attiecīgas kon-

vencijas nav noslēgtas, izpildāmi Latvijā

tikai uz savstarpības

pamata.
Piezīme:
Tieslietu ministrs, saziņā ar ārlietu
ministri, sastāda to valstu sarakstu, kuras izpilda Latvijas tiesu spriedumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
i-ieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi p i eņ e m t s. 3. lasījums notiks 5. februārī.
Nākamais dienas kārtības punkts — «-g r a r ļ<
r filaļaļ& s likuma
IV. daļas
5. panta
p a r g r o z i j u m s. Referents Alberings.
Referents A. Alberings: Godātie deputātu kunfi
gi! Savā laikā 1920. gadā, kad pieņēmām agrārā likuma IV. daļu, kur iet runa par zemes ierīcības komitejām, mums _ pastāvēja apriņķa padome un apriņķa valde.' Pēc tam, kad mēs esam iJieņēmuši likumu par apriņķu padomju likvidāciju, pēdējo vietā
ir stājušās tā saucamās likvidācijas komisijas. Tāpēc ari apriņķu zemes ierīcības komitejās vairs nevarēja tikt ieskaitīti apriņķa padomes priekšstāvji un
radās vajadzība ienest ari agrārās reformas likuma
IV. daļā zināmus pārgrozījumus. Ministru kabinets
starpsesiju laikā ir izdevis zināmus noteikumus par
šokomisiju sastāvu. Šienoteikumi iesniegti Saeimai,
kura tos nodevusi agrarpolitikas komisijai un agrarpolitikas komisija šos noteikumus, vai pareizāki pārlabojumus, pieņēmusi gandrīz bez pārgrozījumiem.
Pārmaiņas vai pārgrozījumi agrārās reformas likuma
IV. daļā, resp. 57. pantā pastāv iekš tam, ka grozīts
tiek apriņķa zemes ierīcības komiteju sastāvs. Līdz
šim bija paredzēts, ka apriņķa zemes ierīcības komitejās ieiet 4 priekšstāvji, ievēlēti no apriņķa padomes.
Tagad, ievērojot to, ka šīsapriņķu padomes vairs nav,
šie 4 priekšstāvji nevar tikt ievēlēti un to vietā tiek
ievesti divi apriņķa likvidācijas komisijas ievēlētie
priekšstāvji. Tā tad 4apriņķa padomes locekļu vietā
ir 2 apriņķa likvidācijas komisijas ievēlētie priekšstāvji. Bez tam bij paredzēts 1 priekšstāvis no finansu un rūpniecības ministrijām, ari tāds vairs nav
paredzēts. Tagad visa komisija sastāvētu no: zemkopības ministrijas priekšstāvja kā priekšsēdētāja,
. tad no tieslietu ministrijas priekšstāvja, tad apriņķa
mērnieka, un no apriņķa likvidācijas komisijas ievēlētiem priekšstāvjiem. Tāds būtu apriņķa zemes ierīcības komitejas sastāvs. Šis likums ir visiem izdalīts, tāpēc būtu lieki par viņu daudz runāt un tāpēc
es lūdzu viņu tādu, kāds tas ir bijis no ministru kabineta un tad no agrarpolitikas komisijas izstrādāts,

šeit pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Atklāju vispārējas debates. Vārds Buševicam.
»v
A. Buševics (sociāldemokrāts): No agrarkomi^ sijas iesniegtais priekšlikums ir tīri redakcionelas dabas, un es domāju, augstā namā nebūs neviens pret

to, bet man ir pārlabojums pēc satura un tur nu var
but diezgan lielas domu starpības. Tāpēc es ari iesniedzu šo pārlabojumu jau pie 1. lasījuma. Mans
pārlabojums skan tā:

I.

sēde
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..lieku priekšā sekošu pārlabojumu pie 7.
panta: strīpot 7. panta līdzšinējo tekstu un tā
vietā likt sekošo: „Centralās zemes ierīcības komisija sastāv no 5 valdības priekšstāvjiem, 3
Saeimas ievēlētiem locekļiem, 1 no pilsētu un
miestu kongresa ievēlēta priekšstāvja, 1 no apriņķu pašvaldību likvidāciju valžu vēlētā priekšstāvja un valdības iecelta priekšsēdētāja."
Mans pārlabojums iziet uz to — grozīt centrālās
zemes ierīcības komitejas sastāvu, noliekot 2 Saeimas
priekšstāvju vietā 2 pašvaldības priekšstāvjus. Augstais nams, bez šaubām, pazīst agrāro likumu un zinās, ka II. daļā ir teikts, ka, pirmkārt, pie agrārās
reformas izvešanas ir jāievēro valsts intereses un
valstij top pielīdzinātas
pašvaldības. Tās vajaga
nostādīt ārpus kategorijām, un bija domāts, ka viņu
vajadzības ari vajadzēs pie agrārreformas izvešanas pirmām kārtām apmierināt. Bet praksē izrādās,
ka centrālās zemes ierīcības komiteja neievēro šo pamata noteikumu un bieži vien privātas intereses tiek
stādītas augstāk kā pašvaldības intereses. Nevar
teikt, ka katru reizi tas būtu noticis ļaunprātīgā nolūkā, proti — ļaunprātīgi tādā ziņā, ka gribēja stādīt privātas intereses augstāk par pašvaldības interesēm. Man liekas, ka lielais daudzums gadījumu
būs tādi, kur centrālā zemes ierīcības komiteja to izdarīja, nepazīdama pašvaldības intereses, jo viņai
nebija ar tām nekādu sakaru. Kad apsprieda zemes
sadalīšanu, jaunzemnieki bija tanī lietā ieinteresēti,
jo viņi pretendēja'uz zemes dabūšanu; turpretim pašvaldības priekšstāvji personīgi nebija ieinteresēti, un
tāpēc pie zemes sadalīšanas daudzos gadījumos pašvaldības intereses netika ievērotas — centrālā zemes ierīcības komiteja, zemi sadalot, nebija vienkārši kursā par pašvaldību vajadzībām. Lai uz
priekšu nebūtu mēs, sociāldemokrāti, nostādīti tādā
stāvoklī, ka pašvaldības interešu aizstāvētāji esam
vienīgi mēs, lai dotu iespēju ari pilsoņiem, kuri, bez
šaubām ieinteresēti, kā šinī augstā namā, tā ari ārpus tā, aizstāvēt pašvaldības intereses, tad mūsu
priekšlikums iziet uz to, lai papildinātu centrālo zemes ierīcības komiteju ar pašvaldības priekšstāvjiem,
Tur var ievēlēt ir pilsoņus, ir sociāldemokrātus. Ja
mēs palielinātu centrālās zemes ierīcības komitejas
sastāvu, tad tas būtu pārāk smags aparāts. Ja ievietotu tur vēl divus sabiedrības priekšstāvjus, tad zemkopības ministrija nevarētu uzņemties uz sevim atbildību par zemes reformas izvešanu, kāda viņai piešķirta, jo tad sabiedrības priekšstāvju centrālā zemes
ierīcības komitejā būs vairāk nekā valdības priekŠT
stāvju. Aiz tā paša iemesla ari nevarēja pamazināt
valsts ierēdņu skaitu un atliek tikai pamazināt Saeimas priekšstāvm skaitu. Saeimas priekšstāvji, kā jūs
zināt, nenāk centrālā zemes ierīcības komitejā kā
valsts iestādes priekšstāvji un ari nekā Saeimas
priekšstāvji, bet kā sabiedrības domu izteicēji. Tāpēc
ir viegli, negrozot likuma pamata principu apmainīt
šos sabiedrības priekšstāvjus no vienas iestādes ar
otras iestādes priekšstāvjiem. Es domāju, ar to visi
pārpratumi būtu novērsti, un tāpēc ceru, ka Saeimas
vairākums izteiksies par mūsu priekšlikumu.
. Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindioš (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta sapulce! Te. negaidot nāca Buševica kungs ar
priekšlikumu grozīt centrālās zemes ierīcības komitcjas_ sastāvu, šis likumprojekts, ko mēs tagad apskatām, nāca priekšā agrarlietu komisijā un tur tāds
priekšlikums no kreisiem sociālistiem netika ienests.
tur šis jautājums nav apspriests. Tagad negaidot te
nak ar priekšlikumuun liek priekšā Saeimai izšķirties
par tādu priekšlikumu, kas komisijā nav apspriests.
Man liekas, jau tāpēc vien tas te nebūtu apspriežams
jeb pareizāki, viņš būtu noraidāms. Tas ir viens.
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Otrs ir tas.ka te aiz visa tā slēpjas tomēr zināma povirziens saskaņā ar likumu un likuma garu tiktu kārlitika. Izrādās, ka centrālā zemes ierīcības komiteja
tīgi izvests līdz galam. Man liekas, tā doma toreiz bij
līdz šim nav klausījusi dažām pašvaldībām, proti, nav
pareiza. Ja mums tagad diezgan bieži izceļas valdīpadevusies dažām pilsētu pašvaldībām zemes jautābas krizes, jāsaka, dēļ bankas padomes locekļu viejuma, to starpā sevišķi Rīgai. Jau ar kreiso sociātām, tad cik daudz vairāk valdības krizes nebūtu izlistu balsīm mes panācām to, ka plašās Rīgas muižas,
cēlušās, ja būtu jācīnās ari ap locekļu vietām centrālā
kuras Rīgai ir ne tikai viņas apkārtnē, bet ari tāļu
zemes ierīcības komitejā. Ja nu uz priekšu centrālās
prom no Rīgas pilsētas, pat pie Limbažiem, palika nezemes ierīcības komitejas stabilitāti gribam grozīt,
atsavinātas un neieskaitītas zemes fondā. (A. Vectad, man liekas, varam panākt ar to diezgan stipru
kalns no vietas: „Lindiņš ari par to ir balsojis!") Es
satricinājumu tajā virzienā, kas pašlaik dominē pie
biju spiests par to balsot tamdēļ, ka toreiz biju kreiso
zemes piešķiršanas. Šo virzienu nevar grozīt jau
sociālistu partija. Tāpēc starp citu es ari izstājos no tāpēc vien, ka tuvojas Jurģi un Jurģi pie mūsu zemes
tas partijas. Tagad, kur visa zeme ir sadalīta, tanīs
reformas ir vispār dļezgan sāpīgi sajūtami. Tad nomuižas, kuras pieder Rīgas pilsētai, bezzemnieki stāv
tiek diezgan lielas pārgrupēšanāsun tādēļ vismaz līdz
bez zemes; viņiem zeme ir jārentē un jārentē par ļoti
Jurģiem, līdz nākamam saimniecības gadam, nevaaugstu cenu. Talakā zemes reformas gaita parājadzētu grozīt centrālās zemes ierīcības komitejas
dījies tas, kadažas pilsētas tīko pēc plašām zemēm, sastāvu. Ja nu tiešam to gribētu darīt, tad vajadzētu
kuras vajadzētu pilsētām nākošos 50, 100, 150 un 200 ierosināt likumprojektu agrarpolitikas komisijā un
gados. Šādas zemes jau tagad pilsētas grib iegūt sev
grozīt pašu centrālo zemes ierīcības komiteju pēc
par īpašumu no zemes fonda — sašaurināt tā tad zetam, kad bus izstrādāts un Saeimā pieņemts pilsētu
mes fondu un tad savukārt atkal šīs zemes izrentēt,
zemju likums. Mana frakcija balsos pret Buševica
lai tādi p i lsetu_ budžets tiktu palielināts. Ir pilsētas, kunga iesniegumu.
kuram centrāla zemes ierīcības komiteja nodeva šis
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Radziņam.
zemes nē tik lielas, kāprasīja, uz renti. Rente tad
^
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man ir tas gods/y
tika dubultota, pat vairākkārt pareizināta, zemes gašeit noteikti paziņot, ka šī prasība, kuru iesniedza-''
baliņ izdoti atkal vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas biedrs Buševics, nav tikai kreiso sociālistu prasība,
tādejādi saņem starpniecību. Pret visu to uzstājubet _ka ta ir šodien vienbalsīgi iesniegta un pieņemta
sies centrāla zemes ierīcības komiteja, saudzēdama
pilsētu kongresa biroja sēdē. Tā tad šī prasība nav
fondu un nedodama pilsētām to, kas viņām tuvākos
atsevišķa Rīgas pilsētas prasība vai ari atsevišķu citu
gados nebūtu vajadzīgs. Kas attiecas uz Rīgas pilpilsētu prasība, bet tā ir visu pilsētu patvaldību resp.
sētu, tad par to ir vairākas'reizes pārrunāts. Ir pārvisu Latvijas pilsētu pašvaldību organizētā veidā izrunāts pilsētas dome, ir pārrunāts ari centrālā zemes
teikta griba. Es negribu uzkavēties ilgāki un pievest
ierīcības komiteja un zemkopības ministrijā. Pie gatos motivus, pilsētas domes lēmumus un dokumentus,
līgas vienošanas nav nonākts, tāpēc ka Rīgas pilsēta
uz kuriem šī prasība ir dibināta. Tā būtu lieka laika
neuzstāda it nekādu projektu, _ kur viņa zemes liks
tērēšana. Varu tikai pateikt, ka pilsētu kongresa biun ko viņa _ darīs ar šīm zemēm. Ja šāds projekts
roja atrodas daudz tādu dokumentu, no kuriem renetiek uzstādīts, tad viegli saprast, ka ari centrāla
dzams, ka centrālā zemes ierīcības komiteja, it sezemes ierīcības komiteja neko un nekur nevar dot
višķi Lindiņš nn centra grupu ļaudis, nerēķinājās ar
Rīgas pilsētai. Līdz šim jautājums nav izšķirts. Rīpilsetupašvaldību vajadzībām, bet vairāk ar privātgas apkārtne zemes vel nav samērītas um piesprieuzņēmēju un šīm grupām tuvu stāvošo aprindu intestas, izņemot varbūt dažus retus gadījumus, to starpā resēm. Ir pat tādi gadījumi, kur
pašvaldība, piemēari to gadījumu, ko te min Ulpes kungs, par Plostiņu. ram Mazsalacesjniesta pašvaldība, nevar noorganiPie mums agrarlietu komisijā tiek izstrādāts likums
zeties un pastāvēt, ja viņai nepiešķir pieprasītos īpapar pilsētu zemes jautājumu nokārtošanu. Šinī lišumus. Šie īpašumi miestam nav tikuši piešķirti, bet
kuma ari varēs paredzēt un izlabot tās kļūdas, kuras
gan piešķirti ar centra ļaužu gādību privātam uzņēzināma mēra ir izdarījusi centrālā zemes ierīcības mējam, kādam linu
uzpircējam. Mazsalacē bij Bazkomiteja. Vispārīgi jasaka,ka tomēr pilsētā zemes vēl nīcas krogs piešķirts linu punkta
turētājam Zariņam,
nav piešķirtas ;šīs zemes gaida jauno likumu.Taisni te kurš pazīstams
ka zemnieku un ari valsts apkrāpējs.
paceļas divējādas domas. Vieni grib, lai tagad pēc Tilts par Salaces upi jāuztur
pašvaldībai, bet tiltnieka
iespējas vairāk zemes nodotu pilsētām, to starpā ari
māja piešķirta privātam. Tā mēs redzam, ka priRīgai, bet otri ir pret to._ Tagadējais centrālās zemes
vāto intereses tiek stādītas augstāki par pašvaldības
ierīcības komitejas sastāvs tomēr ir tāds, ka tas neinteresēm. Ir ari gadījums, kur izpostītās Ilūkstes
visai padodas _ Rīgas pilsētas iespaidam. Lai tagad pilsētas pašvaldības intereses
nav ievērotas. Ilūkšo Rīgas pilsētas iespaidu palielinātu, lai uz priekšu
stes pašvaldība ir zaudējusi tiesības pārsūdzēt neRīgas apkārtne zemes nepiešķirtu par īpašumu, bet
taisno lēmumu, jo izradās, ka viņai nav p'aziņots lēlai Rīgas apkārtnes iedzīvotājus uz priekšu paturētu
mums. „Zemes _ Ierīcības Vēstnesis" nonācis Ilūkstē
par Rīgas pilsētas rentniekiem, no kuriem Rīgas piltikaitad, kad pārsūdzības termiņš bijis jau notecējis.
sēta varētu ņemt augstas rentes, tagad nāk Buševica
Iapec pilsetu _ kongresa birojs vienbalsīgi atzina, ka
kungs ar priekšlikumu grozīt centrālās zemes ierīviņu priekšstavim ir jabut centrālās zemes ierīcības
cības komitejas sastāvu un grozīt tādā zinā, lai tajā
komiteja, kaut gan Lindiņam un viņa ļaudīm tas ir
ieietu pašvaldību priekšstāvji, ar citiem vārdiem, lai nepatīkami. Tapec ir
vajadzīgs grozīt un papildināt
tajajeietu ari Rīgas pilsētas priekšstāvji, lai tādi cenlīdzšinējo sastāvu un sūtīt pilsētu kongresa biroja
trālas zemes ierīcības komitejas tendence tiktu gropriekšstāvjus. Ja tautas vietnieki rēķinās ar visu
zīta par labu Rīgas pilsētai. Man liekas, ka padoties pilsētu
organizētā veida izteikto gribu, tad, man lieatsevišķam pilsētām, runa pretim mūsu zemes rekas, ir jānoraida Lindiņa celtie iebildumi un jāpieformas likuma garam, un aiz šī iemesla mums jābalso ņem
priekšlikums, kuru iesniedza biedrs Buševics
pret Buševica kunga iesniegumu. Trešais jautājums
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bungšam,, j 1
nu ir tas, ka pec manam domam nebūtu vēlams, ka
K. Bungšs (sociāldemokrāts): Man šķiet, ka Bu-J '
groza centrālās zemes ierīcības komitejas stabilitāti, sevica
iesniegtais priekšlikums ir pieņemams aiz seoreiz, kad centrālā zemes ierīcības komiteja sastākosiem iemesliem._ Tagad centrālā zemes
ierīcības
dījās, viņa iegāja priekšstāvji no Saeimas un iegāja
komiteja sava liela.vairuma darbu ir veikusi
galvetapec, lai šī fonda zemes augstākā vadītāja pēc iespēnam kārtam vairāk uz lauksaimniecības zemi piejas negrozītos dažādām krizēm līdz un lai ieņemtais
šķirot jaunsaimniecības, piešķirot rentes mājas u t
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t.,_ u. t. t., bet visnenokārtotāks un vismazāk darbs ii
gājis uz priekšu taisni pie tām zemēm, kas ir pie pilsētām, ap pilsētām. _ Tie ir apgabali, kuri paredzēti
pilsētai, ja nu ne vel galīgi, tad vismaz apkārtējās
robežas jau apvilktas tiem gabaliem, kurus paredzēts piešķirt pilsētu iedzīvotājiem kā apbūves vai
amatnieku gabalus. Jātas ir tā, ja lielais darba vairums veikts galvena kārta attiecībā uz lauksaimniecības zem], bet priekšā centrālai zemes ierīcības komitejai stāv vairāk darbs ar pilsētu zemju piešķiršanu, tad aiz šiem_ iemesliem Buševica priekšlikums
ir lietderīgs un kā tāds būtu pieņemams. Tālāk Lindiņa kungs uzstājās te, ka nebūtu līdzšinējā praktiķa
centrāla zemes ierīcības komitejā laužama vai grozāma. Atļaujat, cienītais Lindiņa kungs, par to šaubīties. Man jau ir tādi piemēri no praktiskā darba,
kur centrāla zemes ierīcības komiteja bija spiesta
mainīt savu stāvokli, to ieņemto stāvokli, kurā kādreiz pilnas buras ar Lindiņa kungu priekšgalā tā
brauca pilsētas zemes jautājumā. Stāvoklis ir grozīts
taisni attiecībā uz pilsētu zemēm. . Es atgādināšu Liii-,
diņa kungam mums visiem labi pazīstamo Kleistiņa
muižas lietu. Sakiet, kāds labums būtu bijis Rīgas
pilsētai vai pat valstij no tā, ja vesela virkne lielāku
zemes gabalu no Kleistiņa muižas zemes būtu piešķirta ierēdņiem, ne jau mazās platībās pa vienai, divām vai trijām pūrvietām, vai diviem hektāriem, bet
gan pa 20 un 30 pūrvietām.. Atminēsimies, ka tika
kādreiz cildināts jautājums un diezgan bieži cildināts,
ka, luk, dzelzceļniekiem mums ir vajadzīgs piešķirt
zemi, ka jādibina kolonijas ne jau tepat Rīgas apkārtne vai viņas tuvumā, bet Rembatē vai vēl kur
tālāk. Un tanī pat laikā mēs tepat pie Rīgas, tepat
aiz Rīgas sliegšņa gribējām nodot apbūvei vai kā
amatniecības gabalus nevis sīkus gabaliņus, bet 30
pūrvietu lielus zemes gabalus atsevišķiem ierēdņiem.
Kāds labums te būtu bijis valstij? Laikam gan nekāds, bet gan tie cilvēki, kuriem zeme būtu piešķirta,
kuri to būtu saņēmuši, tie pēc dažiem gadiem būtu
palikuši vairākkārtīgi miljonāri. Minētā piešķiršana
tika apturēta. Vai Lindiņa kungs grib, lai atkal no
jauna tiktu tā taktika tālāk turpināta? Man šķiet,
tas būtu loti kļūmīgs solis. Ņemsim notikumu tai
pašā Kleistiņa muižā, kur ir kāds nesaprotams lēmums noticis, kur tika izcelts ārā ilggadīgais rentnieks un šī zeme tika piešķirta — es neteiktu neko, ja
tas būtu kādam armijas karavīram, — bet zeme tika
piešķirta vietējā rajona pārzinim, zemkopības ministrijas darbiniekam. Vai tiešām šo ieņemto stāvokli
varētu atkal tālāk turpināt? Man šķiet, ka no tā ir
jāatsakās. Un lai tiešām jautājums par pilsētu zemēm tiktu lietderīgi izšķirts, tad ir pieņemams Buševica priekšlikums par centrālās zemes ierīcības komitejas sastāva grozīšanu.
Tad man jāaizrāda uz mazu nepareizību, ko Lindiņa kungs savā runā pielaida. Ja mēs paņemam tos
statistiskos datus —- es zinu, ka Saeimas loceklim
Lindiņa kungam tie ir piesūtīti — ja mes paņemam
Rīgas pilsētas valdes izdoto brošūru, tad_ tur ir redzams, ka noma par tām zemēm, ko pilsēta iznomā
saviem nomniekiem, nav augstāka par valsts nomu,
bet ir gan zemāka.
Vārds AlberinPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
garn.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de.„ t putatu kungi! Es nebūtu vārdu ņēmis šinī jautājuma,
' o 1 ja daži no runātājiem, starp citu Radziņa kungs, nebūtu uzstādījuši tādas prasības un nepaziņotu, ka pilsēta savus priekšstāvjus gribētu _ dabūt iekša centrālā zemes ierīcības komitejā. Tā esot pilsētas prasība, pastāvot kāds pilsētas kongresa lēmums u. t. t.
Es nešaubos, ka pilsēta nožēlo ne tik vien to, ka viņai nav priekšstāvju zemes ierīcības komiteja, bet
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bez šaubām tā nožēlo ari to, ka viņai nav vairāk
priekšstāvju ari šeit Saeimā, agrārā komisijā u. t. t.,
jo viņas nevar ciest priekš sevis tos likumus, ko Saema ir pieņēmusi attiecībā uz pilsētu zemēm. Man
gribētos šeit īsumā aizrādīt, kā pilsēta izpilda likumus, ko Saeima ir pieņēmusi. Jūs zināt, kungi, ka
agrārā likuma I. daļā, kur iet runa par zemes fondu,
zemes fondā netiek ieskaitītas pilsētām piederošās
zemes. Bet tomēr tur ir paredzēts, kā pilsēta lai
rīkojas ar zināmām zemes kategorijām. Starp citu
tur ir paredzēts, ka tās rentes mājas, kas atrodas pilsētu īpašumā, ir jānodod gada laikā šīs zemes ilggadējiem lietotājiem uz tādiem pašiem noteikumiem,
kā to dara valsts ar savu fonda zemi, ja viņai šīs zemes nav nepieciešami vajadzīgas labierīcībām. Par
to ir runa 1. daļas 3. panta d punktā, kur ir pateikts,
ka zemes un muižas, kuras pieder pilsētām un miestiem, apriņķiem un pagastiem u. t. t., u. t. t. nav atsavināmas, ar noteikumu, ka pilsētām piederošās zemes, nepārdotā zemnieku zeme, cik tālu tā nav vajadzīga pašu pilsētu tiešām vajadzībām, gada laikā
no agrārās reformas likuma I. daļas spēkā nākšanas
tiks nodotas agrākiem lietotājiem.
Jūs redziet, ka
līdz šai dienai pilsētas nav stājušās pie to māju nodošanas rentniekiem.
Tagad šie rentnieki griežas
pie Rīgas pilsētas, lai viņa atdod šīs zemes. Rīgas
pilsēta atbild, ka viņai nav iespējams to izpildīt, jo
trūkstot vēl attiecīgās likuma daļas. Tas nav nopietns iebildums, jo fonda zemes jau ātrāk nekā bija
izdots izpirkšanas likums, tika nodotas viņu lietotājiem. Tagad iznākuši visi attiecīgie likumi, kas zīmējas uz agrāro reformu, izņemot atlīdzības likumu.
Šie likumi pieņemti, un pilsētai nav šķēršļu pie šo
zemju likvidācijas. Tas saceļ lielu sašutumu pilsētas māju rentniekos, kuri griežas gan pie agrarpolitikas komisijas, gan pie atsevišķiem frakciju locekļiem
ar lūgumu nākt pretim viņu taisnai prasībai. Starp
citu agrarpolitikas komisija iesūtīja pilsēta.! decembra
sākumā pieprasījumu, vai viņa negrib stāties pie likuma izpildīšanas un lūdz dot atbildi. Tad agrarpolitikas komisija saņēma sekošu atbildi: „Sakara ar
Jūsu rakstu Nr. 1797 no 5. decembra š. g. Rīgas pilsētas muižu un mežu nodaļa pagodinās paziņot sekošo: Lai izpildītu agrārās reformas likumu (I. daļas 1. nodaļas 3. panta d punktu), _ Rīgas pilsēta ir
stājusies pie zemnieku māju likvidēšanas tāda paša
kārtībā, kādā ir notikusi privāto muižurentnieku māju nodošana viņu lietotājiem, proti, minētās mājas tiek
nodotas viņu lietotājiem uz savstarpējas vienošanās
pamata, piemērojoties agrārās reformas likuma III.
daļas 49. panta 1. piezīmei." Kungi! Jus visi atminaties, kad mēs pieņēmām agrāras reformas likuma
III. daļu, kas noteic, ka tās mājas, kuras bijušiem
īpašniekiem, kam zemes atsavinātas, vel pieder, jālikvidē uz zināmiem noteikumiem. Bet tur neiet runa
par pilsētas zemnieku _ mājām. Un te jau pasaka:
„Mēs tās zemes likvidēsim uz brīvprātīgas vienošanās pamata." Piemērojot agrarlikuma III. daļas 49.
pantu pilsēta pielīdzina sevi muižniekiem, kam zemes
ir atsavinātas. Es domāju, ka tas visiem būs skaidrs,
ka tāda pielīdzināšana nevar te būt. Un man jums
jāsaka, kad rentnieki griezās pie Rīgas pilsētas, lai
viņiem attiecīgās mājas nodod, tad pilsēta tiem atbildēja, lai rentnieki iesniedzot savus priekšlikumus
ar saviem noteikumiem. Bija pat tādi gadījumi, Limbažu apkārtnē un tāpat ari Kurzemē, Piņķu pagastā,
ka prasīja 3—4000 rubļu par pūrvietu, kā ari vel citi
noteikumi, kamēr likums nosaka, ka šīs zemes ir
jālikvidē uz tādiem noteikumiem, kā to dara valst'~
ar savām fonda zemēm. Varbūt šinī gadījumā nebūtu vietas plašāki par to runāt, bet Saeimai jeb var
būt valdībai būtu jāsper visi soļi, lai piespiestu Rīgas
pilsētu pildīt likumu, jo viņa acumirklī ne zem kā-
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diem noteikumiem negrib padoties agrarlikuma noteikumiem, bet pasaka vienkārši: mēs likumu tādā
veidā nepildīsim. Sakāt, ko iesākt, kad Rīgas pilsēta
pasaka: „Mēs likumu nepildām." Tas ir pilnīgi nepareizi, ja grib atrast te kādas domu starpības jeb
pārpratumus, jo te ir vienkārši atteikšanās no likuma
pildīšanas. Rīgas pilsēta jāpiespiež likumus pildīt.
Prasība, lai nāktu vēl pašvaldību priekšstāvji starp
citu ari no Rīgas pilsētas centrālās zemes ierīcības
komitejā, nav pamatota, jo tas padarītu šo aparātu
vel smagāku un tas nenāks par labu agrārai reformai,
bet tikai traucēs to. Te viens no runātājiem, Lindiņa
kungs, izteica dažas nepareizības, ka agrārā komisijā
šis Buševica priekšlikums neticis apspriests.
Agrarkomisija apsprieda šo priekšlikumu un to noraidīja
kānepamatotu. Buševica kungs aizrādīja, ka vajadzētu priekšstāvjus no apriņķiem un pilsētām un saka,
ka centrālā zemes ierīcības komitejā neesot priekšstāvju, kas reprezentētu pilsētas. Sakāt, ko tad reprezentē valdība? Es domāju, ja zemkopības ministrs ir kā priekšstāvis centrālā zemes ierīcības komitejā, tad, man liekas, viņa pienākums ir aizstāvēt
ne tikai kādu grupu vai partiju, no kādas viņš uzstādīts, bet kā valdības priekšstāvim visu valsti. Tāpat mums ir priekšstāvji no finansu ministrijas un
ari no citiem attiecīgiem resoriem. Ja tur resoru
priekšstāvji ir, tad tie ir priekš tam, lai aizstāvētu
valsts intereses. Tas ir no vienas puses. No otras
puses ari tie Saeimas locekļi, kas tur ieiet, reprezentē
ne tik vien laukus, bet ari pilsētas. Tā tad ari viņi
aizstāv nevis vienpusīgi, bet loti plaši visu intereses.
Toreiz, kad ievēlēja un uzstājās par to, ka vajadzētu
ievēlēt tur 6 Satversmes Sapulces deputātus, uzsvēra, ka tas vajadzīgs tāpēc, lai tiktu
izteikta
plašāka sabiedriska doma, lai būtu izteiktas nevis
kādas šauras zemnieku lauksaimnieku intereses, bet
gan plašas, ari pilsētu un miestu intereses. Tas tika
panākts un ari Saeimas deputātus tur ievēlēja. Priekš
kam tad viņus tur vajadzēja? Ko tad valdība darīs,
ja bez Saeimas priekšstāvjiem tur būs iekšā vēl pilsētas priekšstāvji un apriņķa priekšstāvji? Ko tad,
kungi, viņi tur reprezentēs? Ja ir valdības priekšstāvji,
tad viņiem
jāaizstāv
valsts intereses.
Tāpēc ievērojot visu to, agrārā komija atraidīja
priekšlikumu.
Bez šiem motiviem
galvekā
nais
krīt
svarā
tas,
ka
Rīgas
pilsēta
negrib
kategoriski
izpildīt
agrārās
reformas
likumu, negrib nodot rentnieku zemes viņu tiešā
īpašumā. Te jāsper stingri soli, bet ja mēs oielaidīsim tos kungus centrālā zemes ierīcības komitejā, tad
būs tikai jaukšana, nezināšana pilsētu zemju nospraušanā un šīs zemes viņu lietotāji nekad nedabūs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es runāšu, kungi, īsi, es zinu, ka īsa runa
vislabāk patīk.
(Sauciens pa kreisi: „Pareizs
vārds!") Apskatot šo sociāldemokrātu priekšlikumu,
lai samazinātu Saeimas deputātu skaitu centrālā
zemes ierīcības komitejā un viņu vietā liktu pilsētas

priekšstāvjus, mums vajadzētu atrast te īsto motivu.
Mes zinām, ķa uz centrālo zemes ierīcības komiteju
daždažādi skatījās, un vēl līdz šim lieta nav izšķirta.
Daži skatījās tā, ka centrālai zemes ierīcības komitejai ir _gandrīz likumdošanas tiesības. Daži atkal to
apstrīdēja un teica., ka viņai nav nekādas likumdošanas tiesības. Tomēr viena lieta nav noliedzama, ka
centrālas zemes ierīcības komitejas rīkojumi ir oblifatoriski. Nu tagad vajadzētu no šī jautājuma pāriet
uz otru iautajumu. Vai nu tādos gadījumos, kad
tiek izdoti zināmi obligatoriski noteikumi, tiem vajāja
but izdotiem tikai no tām šķirām, kurām šie noteikumi vai likumi ir domāti? Ja mēs domātu šādi, tad
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vajadzētu katrā gadījuma, kad izdodam kādus likumus, piemēram skolu likumus, izdot tos tikai pašiem
skolotājiem, kaut kādus rūpniecības likumus izdot
tikai pašiem rūpniekiem u._ t. t. Ja mes nostātos
šādi, tad šī prasība, pēc manām domam, būtu pilna
mērā dibināta, ka centrālā zemes ierīcības komitejā
tādos gadījumos,
vajaga būt pilsētu priekšstāvjiem
kad iet runa par pilsētu zemēm. _ Bet man, kungi,
liekas, ka neviens nedomā, ka šāda kartība vispār
varētu pastāvēt. Centrālā zemes jerīcībaskomiteja,
man liekas, ir priekšstāvji no visām grupām. Tajā
ieiet ari daži Saeimas deputāti, kas ir pilsētnieki, pazīst pilsētu intereses ļoti labi un, bez šaubam,_ tas ari
aizstāv. Tādēļ pielaist tādā iestādē, kura _ stāv tuva
sakarā ar likumdevēju iestādi, no atsevišķām šķiram,
atsevišķām pilsoņu grupām savus priekšstāvjus, pēc
manām domām, būtu pavisam nedibināti. Sevišķi
mums, latgaliešiem, šī lietā būtu pavisam nepieņemama. Ja ņemsim vienu priekšstāvi no pilsētu pašvaldības, no kādas pilsētas tad nu viņu ņemsim. Jādomā, ka tas būs no kādas lielākas pilsētas. Ja ari
tas būs vēlēts no pilsētu apvienības, tas tomēr nāks
no kādas lielākas pilsētas, no tādas pilsētas kā Rīga,
par to nav nekādu šaubu.Bet,kungi, Rīgas pilsētas intereses un dažu citu pilsētu intereses bieži vien ir- pavisam citādas.Bez tam dažu labu reizi .kas būtu labs un
derīgs priekš Rīgas, var nebūt labs un derīgs, piem.,
priekš tādas pilsētas — kā Ludza, Rēzekne vai Daugavpils. Man ir zināmi ļoti daudzi tādi gadījumi, kur
palielināja pilsētu zemi, nodeva to tirgotāju rokās
un tie iznomāja zemi zemniekiem, kuriem bij 2 līdz 3
desetīnas zemes. Tas nestāv mūsu tautas interesēs,
un varu teikt, ka tas nestāv ari mūsu pilsētu interesēs, jo paplašināt pilsētas tik lielos apmēros nemaz
nebūtu vajadzīgs. Bet šī paplašināšana, man liekas,
stāv tikai dažu personu interesēs, kas pie pilsētas
pieder. Tā tas būtu ari attiecībā uz jautājumu par
priekšstāvi no pašvaldības iestādēm. No kādas pašvaldības tad nu nāktu šis priekšstāvis? Vai tas
priekšstāvis nāktu no Latgales, vai no Kurzemes vai
no Vidzemes? Šis priekšstāvis taču nevar būt no
visām trim tautas daļām: Mēs zinām, ka Kurzemē
un Vidzemē agrārreformas izvešana ir jau nobeigta,
bet Latgalēviņa ir tikai pusē. Tā tad redzam, ka šī
pārmaiņa nāktu tikai pašiem zemniekiem par ļaunu.
Aiz šiem motiviem Latgales kristīgo zemnieku savienības bloks balsos pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Raksturīgi
s
bija tas, ka visi trīs kreisie sociāldemokrātu runātāji
centas saredzēt agrārā reformā
tikai pilsētu vajadzības un uitereses, bet pagāja pavisam garām tiem
viņu velētājiem, kuri dzīvo uz laukiem, starp kuriem
ari ir daudz zemes pieprasītāji neapmierināti un par
kuriem plašāki runāja Alberinga kungs. Man liekas,
ka agrārreforma mazāk var interesēt pilsētas, bet
gan vairāk lauku iedzīvotājus un sevišķi pie tiem
apstākļiem, kādos pašlaik mēs atrodamies. It īpaši
Rīgas pilsētas īpašumi ir tik plaši, tomēr tai ir tieksmes tikt atkal pie jauniem apgabaliem un zemēm.
Lai to panaktu tad viņa grib nākt ar savu priekšstāvi
^ lai vēl vairāk iespaidotu to iestādi,
centrālkomitejā,
kurai jāizved agrārā reforma. Tas, man liekas, ir
pārdroši un es nesaprotu sociāldemokrātu runātājus,
ko viņi doma teikt tiem, kas uz laukiem varbūt kādreiz prasīs, lai viņiem dod to zemi, ko vēlēšanās
solījuši, bet tagad atdevuši pilsētām. (V. Bastjāņa
starpsauciens.) Par to es nerunāju, es runāju par to,
ka jus tikai uzsverat pilsētu vajadzības un izsakāt
domas, ka pilsētu intereses netiek pietiekoši atspoguļotas centrāla zemes ierīcības komitejā. Tāpēc
vajagot tur vienu priekšstāvi, lai dabūtu vajadzīgo
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informāciju. Līdz šim šis princips netika ieturēts.
Viņu priekšstāvji jau ir zemākās iestādēs, kā piemēram apriņķu zemes ierīcības komitejās. Bet centrālā
zemes ierīcības komiteja līdz šim ir paturēta kā
skaidra neitrāla iestāde, kur nav personīgi ieinteresēto grupu piemaisījuma.
Es domāju, ka pirmā
instance varētu izpausties tās domas, kuras domā
paši ieinteresētie, bet tur, kur lemj par lietām galīgā
veidā, tur personīgo interešu piemaisījumam nav
vietas. Ja mēs pieņemtu, ka ari šeit-vajadzētu pielaist
ieinteresētās grupas, tad es tālāk nesaprotu priekšlikuma iesniedzēju Buševica kungu, kāpēc viņš negrib pielaist priekšstāvniecību no lauku pašvaldībām.
(Starpsauciens: „Tādi tur jau ir!") Vismaz komisijā
Buševica kungs to apstrīdēja un komisijā man nācās
stipri vien runāt Buševica kungam pretim šinī jautājumā. Ja tagad Buševica kungs ir izlabojis savus
ieskatus un grib ari priekšstāvjus ievest no apriņķu
pašvaldībām, tad gribētu jautāt, kā to praktiski izvedīs. Centrālā zemes ierīcības komiteja sēž te
Rīgā. Ko, piemēram, Rīgas apriņķa pašvaldības
priekšstāvis darīs priekš Latgales? Kā Rīgas pilsētas priekšstāvis zinās Latgales pilsētas vietējās
vajadzības. (Starpsauciens: „Tas jau domāts priekš
Rīgas!") Ja tas domāts priekš Rīgas, tad es saprotu, ka priekšstāvis varēs Rīgas pilsētas vajadzības aizstāvēt, bet ka viņš pratīs aizstāvēt kāda cita
apriņķa vai pilsētas vajadzības, to neviens neticēs.
Tālāk nav jāaizmirst,ka centrālā komitejā ir valdības
priekšstāvji. Tie taču runā visu, kā lauku, tā pilsētu iedzīvotāju vārdā. Tur tāpat ir Saeimas deputāti. Vai tie runā tikai vienas šķiras vārdā? Ja
tagad grib viņu sastādīt no organizāciju priekšstāvjiem, tad ir jāizsviež ārā tie neitrālie elementi, kas
tagad viņā ir un jāliek to vietā sabiedrisko ieniteresēto grupu priekšstāvji. Uz to ieiet mēs nevaram.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pēc Alberinga. izteik- tām domām, man rādās, ka, nebūs velti cerēt, ka ja
kādreiz nāktu apspriešanā jautājums par tiem ilggadējiem rentniekiem, kuri ir apmetušies uz vecsaimnieku zemes, kuriem bieži ir pie 300 pūrvietas lielas
platības un kuru rentniekiem ir tikpat lielas tiesības
prasīt, lai viņiem piešķirtu šo zemi _ dzimtsīpašuma,
tāpēc ka viņi to ilgu laiku ir apstrādājuši, jadoma, ka
tad to, ko Alberinga kungs šeit izteica, viņš tad eventuelā gadījumā ari ar pilnu krūti aizstāves. Par
nomas lielumu jāsaka, ka no viņiem prasa ne tikai
tik lielas nomas kā Rīgas pilsēta, bet 100 reiz lielākas, tā kā viņi ir simtreiz vairāk apspiesti ka Rīgas
pilsētas nomnieki; jācer, ka Alberinga kungs bus
konsekvents ari šinī gadījumā.
Te tika no Grantskalna kunga aizrādīts, ka šī
iestāde, t. i. centrālā zemes ierīcības komiteja, esot
ļoti neitrāla un ka tā rūpējoties _ vienlīdzīgi par
visiem valsts iedzīvotājiem. Lai rādītu, cik neitrāla
šī iestāde ir bijusi līdz šim, es pievedīšu_ vienu
piemēru, kur Saeimas deputātu kungi var pārbaudīt
manus vārdus, apskatot jaunsaimniecību daba. Es
runāju par Rīgas pilsētas tagadējās administratīvas
robežās iedalīto jaunsaimniecību, 30 pūrvietu platība,
kura ir piešķirta kādam Plostiņa kungam. Kas šis
Plostiņa kungs tāds ir? Tas ir Rīgas apriņķa rajona
valsts zemes inspektors. Tā tad Rīgas apriņķa
valsts zemes inspektors sev ir izraudzījies, neko teikt,
tīri treknu kumosiņu Rīgas administratīvās robežās
uz Kantora ielas, Pārdaugavā. Turp nav nemaz,
kungi, jābrauc, var aiziet pat kājām, ja ir jauks laiks.
Es lūgtu, kungi, to pie gadījuma neaizmirst _ izdarit.
Kāpēc šim Rīgas rajona inspektoram ir ieradīts šis
zemes gabals uz Kantora ielas apbūves rajonā? Visapkārt šim bijušam Bieriņu muižas centram ir apbūvēts. Apkārtējās zemes visas ir sadalītas apbūves
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gabalos, izņemot pašu centru, no kura tagad ir piešķirta šim esošam, varbūt, ari nākošam valsts zemes
inspektoram Plostiņa kungam, 30 pūrvietas. Te būtu
jājautā zemes dalītājiem, cik lieli nopelni tad ir šim
darbiniekam, ka viņš tik izcilus dāvanu ir dabūjis no
valsts, jo viņš īsā laikā ir pataisīts par miljonāru.
Tai rajonā, kur šis zemes gabals atrodas, ja ne šodien, tad rīt, sāksies apbūve. Un šo zemes gabalu
varēs apbūvēt, jo viņš atrodas sausā un augstā rajonā. Te būtu jājautā Lindiņa kungam, aiz kādiem
motiviem ir iedalīts Rīgas rajonā uz Rīgas ielām šim
rajona inspektoram minētais zemes gabals. Nebūtu
jābrīnās, ja vienā jaukā dienā mēs lasītu „Zemes
Ierīcības Vēstnesī", ka Esplanādes laukums ir sadalīts jaunsaimniecībās. Nebūtu tiešām ko brīnīties, ja
atļausim tiem kungiem braukt
tālāk pa iebraukto
ceļu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Rubulim.

Vārds Jezupam

J. Rubulis (Latgales darba partija): Augstā sapulce! Šeit Radziņa kungs nāca un paziņoja, ka ta
neesot vienas atsevišķas frakcijas prasība, bet visu
Latvijas valsts pilsētu prasība, ko nolēmis pilsētu
kongresa birojs. Vispirms, Radziņa kungs, vai biroja
lēmums reprezentē visas pilsētas, vai visu pilsētu
pārstāvji bija paredzējuši to dienas kārtībā un pilnvarojuši biroju. Pielaidīsim to varbūtību, ka varbūt,
visas pilsētas vēlas, lai viņu priekšstāvji piedalītos
centrālā zemes ierīcības komitejā. Tad paceļas
jautājums, kāpēc? Vai tamdēļ, ka centrālās zemes
ierīcības komitejas sastāvs būtu tāds, kas reprezentē
tikai vienu šķiru. Man liekas, ka tā nav. Jur ir sūtīti zināmā mērā vienlīdzīgi no visām šķirām. Prasība iziet uz to, lai Rīgas pilsētas zemes tiktu daudzmaz sadalītas tā, kā to Rīgas pilsēta vēlas. Bet taču
nav pareizs tas uzskats, ka Rīgas priekšstāvis lems
pats par sevi, par savu saimniecību. Nav ne mazāko
šaubu, ka viņš lems kā ieinteresēta persona vienpusīgi. Otrkārt, ja tā dara vienā jautājumā, tad pie
kura katra jautājuma vajadzētu sūtīt priekšstāvjus no
katras šķiras, varbūt no ierēdņiem, pašvaldības darbiniekiem un kulturela rakstura organizācijām. Kāpēc vajaga taisīt izņēmumu ar centrālo zemes ierīcības komiteju? Viņa, kā to iepriekšējie runātāji pastrīpoja, nav likumdošanas iestāde, bet viņas rīkojumi
obligatoriski. Tāds izņēmums pat pašvaldībām nav
pielaižams. Ja apskatām tuvāk pilsētas zemju saimniekošanu, ja ne visās, tad vienā daļā atradīsim tādu
saimniekošanu, kura nav pielaižama. Piejnēram,
Ludzas pilsētai ir pāri par 600 desetīnas oilsetas zemes, kuras nav apdzīvotas un apbūvētas. Uz tām
600 desetīnām var ierīkot pietiekošu skaitu jaunsaimniecību, līdz ar to pietiekošs skaits bezzemnieku un
sīkzemnieku tiks apmierināti ar zemi. Es neceru, ka
pilsēta varēs tuvākos gados to zemi apsaimniekot.
Tādi piemēri, tādi precedenti, man liekas, ir vairākām pilsētām un ka visā visumā būtu tāda prasjba.
to nevar teikt. Tāpēc es domāju, ka vienas pilsētas
dēl nebūtu ieteicams grozīt šo likumu un tāpēc šis
nriekšlikums, pēc manām domām, nebūtu oienemams.
Šis priekšlikums nebūtu pieņemams vēl tādēļ, ka
valdība ir atbildīga par agrārās reformas izvešanu:
bet ja papildināsim centrālo zemes ierīcības komiteju
ar pilsētu priekšstāvi, varbūt ar lauku pašvaldību
nriekšstāvi. tad. ja pārējo centrālās zemes ierīcības
komitejas locekļu būs vairāk nekā valdības iecelto,
tad ... (starpsauciens). Jūs domājat, viens ies atpakaļ. Kur tad viņš var palikt, jo paliks 6 valdības
Ja tas atieceltie priekšstāvji... (starpsauciens).
kristu, tad mēs par to negribam runāt, bet visā
visumā es neredzu vajadzības piešķirt pilsētām šīs
likumdošanas tiesības.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Buševicam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Es uzmanīgi
klausījos iebildumus pret manu priekšlikumu un man
jāsaka, ka tie bija ar ļoti mazu saturu.

Ņemsim pie-

mēram Alberinga kunga iebildumus. Viņam bija
viens iebildums, proti, ka Rīgas pilsētas valde nepilda
likumu, un tapec, ka Rīgas pilsētas valde nepilda
likumu, ari centrālai zemes ierīcības komitejai to
nevajagot pildīt. Man liekas, ka Alberinga kunga
slēdzieniem vajadzētu
būt
ja Rīcitādiem,
gas
nepilda
likumu,
pilsēta
tad
to
vajaga saukt pie tiesas atbildības, un patiešām,
ja viņa nepiešķir zemnieku mājas zem tiem
noteikumiem, kā to nosaka likums, tad katrs rentnieks, kuram uz zemi ir tiesība, var griezties pie tiesas ar prasību piespiest Rīgas pilsētu piešķirt viņam
zemi uz tiem noteikumiem,kādi paredzēti likumā. Ka
Rīgas pilsēta nav piešķīrusi zemi kādus divi gadus
atpakaļ, tad to pārmest viņai sevišķi nevar, jonebija
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mas, ir no valsts — ierēdņi, bet nav priekšstāvja
no pašvaldības iestādes. Ir dabiski un nepieciešami,
lai tur nāk iekšā ari priekšstāvis no pašvaldībām, jo
pašvaldību intereses ne mazāk ir jāaizstāv ka valsts
intereses. Tāpēc lieku priekšā manu priekšlikumu
pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:.Runātāju saraksts
vispārējās debatēs izsmelts. Vardu vairāk neviens
nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents A. Alberings: Godājamie deputātu
kungi! Te atliek ļoti maz ko teikt. Man "tikai jānorāda uz dažiem iebildumiem, kurus cēla daži iepriekšējie runātāji. Ulpes kungs griezās pie manis, kā
pie deputāta, ar jautājumu un teica, ka viņš interesējoties par to, kā būšot skatīties mana frakcija un personīgi es, jalieta būšot nonākt tik tālu, ka tas mājas,
kuras pieder zemniekiem, bet kuras ir izrentētas,
būtu jānodod to ilggadīgiem lietotājiem. Man jāsaka,
ka tā frakcija, pie kuras es piederu, noteikti atzīst

valdības un Saeimas izdotos likumus. Ja tāds likums
būs, viņa tam padosies, kā tas ir bijis vienmēr līdz
šim. Bet tāda likuma nav. Es saprastu Ulpes kungu,
ja viņš nāktu ar priekšlikumu šo likumu grozīt. Bet
kamēr pastāv līdzšinējais noteikums, es nesaprotu,
kā var būt runa par to, kā mēs skatīsimies, ja notiks
tas un tas. Man Jums jāsaka,ka Jūs stāvat uz ārkārtīgi neparlamentariska ceļa. Šis neparlamentarisms
pastāv iekš tam, ka Jūs dodat just tiem, kuri to labprāt grib dzirdēt, lai neklausa likumam. Likums
gan pastāv, bet pēc Jūsu domām var ari tam neklausīt. Ja ir izstrādāts likums, ka attiecīgās mājas jānodod viņu ilggadīgiem rentniekiem, tad nevar sacīt, ka
lai gan likums pastāv, to var ari neievērot. Likums
būs jāievēro un mana frakcija, kā vienmēr, gādās, lai
to ievērotu. Tas visiem zināms, ja reiz likums izstrādāts, tad mums jāraugās, lai to izpildītu, kamēr tas
pastāv. Tikai par to ari mēs varam runāt. Es varu
pateikt, ka es un mana frakcija būsim konsekventi
līdz galam un rūpēsimies, cik mūsu spēkos stāvēs, lai
tās zemes, kuras paredzēts likvidēt, ari tiktu likvidētas un nodotas pienācīgām iestādēm vai personām
uz
valdības izdotiem noteikumiem. Jūs motivējat pilnekā saņemot no valsts zemes fonda. Tā tad ari
šis apgalvojums nesaietas ar patiesību, un vēl daudz sētas priekšstāvja nepieciešamību centrālā zemes
ierīcības komitejā ar to, ka tad vairāk ievērošot pilvairāk nesaietas ar patiesību apgalvojums, ka Rīgas
sētas vajadzības. Bet es jau pateicu, ka Rīgas pilsēnav
nākusi
ar
apbūves
plānu.
Es
varpilsēta
nezinu,
būt, Lindiņa kungs viņu nav redzējis, jo projekts vēl ta grib un kādā ceļā tā cenšas apiet agrārās reformas
likumu. Man liekas, ka taisni tāpēc šos priekšstāvapstiprināts nav, bet plāna projekts par Rīgas pilsējus tur nevajadzētu, lai likumu nevarētu apiet. Man,
tas vajadzībām mums ir priekšā celts. Nelūkojoties
uz to, tomēr ir piešķirtas privātiem pat zemes, kā referantam nekas cits neatliekas ko teikt , kā to, ko
kuras jau pilsētas vajadzībām top izmantotas, es jau izsacīju pirmā runā, ka ņemot vērā visu, ko

vel piešķiršanas noteikumi izstrādāti; bet teikt tagad:
ja Rīgas pilsēta nepilda likumu, kāpēc valdībai to
pildīt, — tā, _Alberinga_ kungs, nerunā valsts priekšstāvis, nerunā_ priekšstāvis, kas grib uzstāties valsts
iestādes vārdā. Lindiņa iebildumi bija vienāda rakstura un pirmais no viņiem, ka šis priekšlikums neesot apspriests komisijā; bet te jau Alberinga kungs
^
aizrādīja,
ka priekšlikums komisijā ir ticis apspriests
un tamlīdz Lindiņa kunga apgalvojums nedibinās uz
patiesību. Viņš tālāk apgalvoja, ka Rīgas pilsēta
gribot paplašināt savas zemes — un to pabalstīja ari
Grantskaīna kungs — uz valsts zemes fonda rēķina,
lai ta, plēšot no nabadzīgiem rentniekiem, uz viņu
rēķina iedzīvotos. Man liekas, ka tikpat Lindiņa
kungs, ķā Grantskaīna kungs atminēsies no Satversmes Sapulces laikiem, kur viņi abi divi bija agrārā
komisijā, ka Rīgas pilsēta jau sen ir nākusi ar priekšlikumu apmainīt tās zemes, kas atrodas tālāk no pilsētas, pret zemēm, kas atrodas pilsētas tuvumā, pie
kam neapmainīt vis pūrvietu pret pūrvietu, bet gan
pēc vērtības, citiem vārdiem sakot — dodot valsts
zemes fondam daudz plašāku pūrvietu skaitu zemes

piemēram — ūdens piegādāšanai, bet par to tālāk
negribu runāt. Es varu Lindiņa kungam pateikt vēl
to, ka izstrādāt pamatīgu apbūves plānu priekš ilga
laika nav vienas dienas darbs. Labākais pierādījums
tam ir pats Lindiņa kungs. Jau Satversmes Sapulce bija lēmusi par to, ka vajaga izstrādāt pilsētu zemes likumu. Saeima sanāca un šis darbs tika uzdots
Lindiņa kungam. Gads ir pagājis, bet tagad neko par
to, Lindiņa kungs, nezinu, mazākais neesmu redzējis,
kādā stāvoklī šis projekts ir. Bet solījis Lindiņa
kungs izstrādāt un stādīt to priekšā agrārai komisijai
nezin cik reizes. Vai Jūs to atminaties, vai Jūs variet saskaitīt, cik reizes tas tā bij? Redziet, Lindii.ia
kungs, rādīt uz citiem ar pirkstiem, kur vajaga p.tpriekšu uz sevīm rādīt, tas ir ļoti nevietā. Negribu
runāt par citām lietām, bet gribu atbildēt Grantskaīna kungam, kurš aizrādīja, ka sociāldemokrāti gribot visas fonda zemes piešķirt pilsētām, un ka to
viņi panākšot ar to, ja no 11 locekļiem centrālā zemes
ierīcības komitejā ievēlēšot vienu no pilsētām. Ar to
visas valsts zemes fonda zemes aiziešot pilsētām.
Grantskaīna kungs, kam Jūs to stāstiet? To vārējiet
pie sevīm paturēt māju brūķim. Centrālā zemes ierīcības komitejā ir priekšstāvji no sabiedrības — Saei-

šeit izteica mans frakcijas biedrs Grantskaīna kungs,
tāpat ari Lindiņa un Rubuļa kungi, varu teikt, ka
agrarkomisija šo priekšlikumu atraidīja kā pilnīgi nepieņemamu, un tāpēc agrarkomisijas vārdā es izsakos pret Buševica kunga ienesto priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

pāreja uz pantu lasīšanu. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Agraras reformas likuma IV. dalās 5. p. pārgrozījums."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Agraras reformas likuma IV. d. 5. p. līdz
(Lik. kr. 1920._g. 214) strīpot un tā vietā likt:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 5. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Apriņķa

ar piezīmi

Iebildumu

nav?

zemes ierīcības komiteja sastāv no: a) zemko-

pības ministrijas priekšstāvja, kā priekšsēdētāja; b) tieslietu
ministrijas priekšstāvja; c) apriņķa mērnieka; d) diviem vēlētiem attiecīgas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes locekļiem un e) apriņķa pilsētas domes vēlēta priekšstāvja. Pēdējais ievēlams uz vienu gadu.
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viņas locekļiem, šinī gadījuma ir braukusi Saeimas
pašvaldības komisijas delegācija oficiāla Saeimas
darbā un atgriežoties no šī darba šīs delegācijas divi .
„Lieku priekšā sekošu pārlabojumu pie 7. panta:
locekļiem ir ticis uzbrukts. Uzbrucēji, ka jus dzirdē„Strīpot 7. panta līdzšinējo tekstu un tā vietā likt sejāt no interpelacijas, par dziļu nožēlošanu ir bijuši
košo:
mūsu armijas virsnieki. Tas fakts ir divējāda ziņa
,.Centralā komiteja sastāv no 5 valdības priekšstāvjiem,
3 Saeimas ievēlētiem locekļiem, 1 no pilsētu un miestu konno liela svara: 1) uzbrukums deputātiem un 2) uzgresa ievēlēta priekšstāvja, _ 1 no apriņķu pašvaldību likvidābrukums no mūsu armijas atbildīgiem darbiniekiem.
ciju valžu vēlēta priekšstāvja un valdības iecelta priekšTreškārt, ir noticis fakts, kurš liecina, ka atsevišķas
stāvja"."
personās mūsu armijā ir dziļš politiski bēdīgs sabruVai vēlētos kāds
vārdu pie priekšlikuma?
kums.
Mēs negribam teikt to par mūsu armiju, negriVārdu neviens nevēlas. Lūdzu referentu dot atsaukbam
teikt
to par mūsu armijas virsnieku korpusa vaismi. Referents izteicies un vairāk vārdu nevēlas.
viņas daļa ir iestājies par
Nāk nolasītais Buševica priekšlikums uz balsošanu. rākumu, bet atsevišķa
bēdīgs un demoralizējošs politisks
dziļu
nožēlošanu
Lūdzu pacelties, kas ir par Buševica priekšlikumu.
sabrukums. Ja valsts augstākā iestāde, parlaments,
Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Buševica priekšnepratīs un nespēs attiecīgā laika un attiecīga veida
likumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balspert solus, lai sargātu cienību pret saviem locekļiem ,
sošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Buševica
pret sevi pašu un lai sargātu mūsu armijas vienību un
priekšlikumu nodotas 50 balsis, pret to — 41 balss,
viņas politisko un morālisko skaidrību, tad man lieatturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Nomūsu valsts var nonākt stāvoklī, kas ir viņas
kas,
balsošanā nāk likumprojekts
visā visumā. Lūdzu
viņas apkaunojošs un viņas demoralizēnecienīgs,
pacelties tos, kas būtu pret likumprojekta pieņemjošs.
Tāpēc
aiz šiem motiviem es ceru, ka augstais
šanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par likumpropar šīs interpelacijas steidzamību. (Reti
nams
balsos
jekta pieņemšanu. (Saucieni: „Kreisie kopa ar kriaplausi pa kreisi.)
stīgiem!") Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pret steibalsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par likumdzamību
neviens nav velējies? Nobalsošana nak
projektu nodotas 50 balsis, pret — 39, atturējies nav
par steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas
jautājums
pieņemts.
neviens. Likumprojekts
būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas?
3. lasījums notiks 5. februāri.
Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklātas
Prezidijam iesniegts steidzams pieprasījums.
debates. Vārds Cielenam.
prezidijs
liek
Saskaņā ar kārtības ruļļa 102. pantu
sa-<
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godāta
priekšā pārtraukumu, lai varētu pa pārtraukuma laiku
-*? *
sapulce!
Runājot par šīs interpelacijas steidzamību,^
noturēt frakciju biroja sēdi un tajā, saskaņa ar kartīes īsos vārdos jau aizķēru ari šīs interpelacijas būtību.
bas ruļļa noteikumiem, nolasīt iesniegto steidzamo
Lai būtu man atļauts vēl pāris vārdos tuvāk pakavēpieprasījumu. Vai būtu kādi iebildumi pret pārtrauties pie šīs interpelacijas politiski principielas nozīkumu? Pārtraukums uz 15 minūtēm. Frakciju biroja
mes. Es nepakavēšos pie paša notikuma aprakstīšatelpas.
biroja
locekļus lūdzu salasīties frakciju
nas, pie notikuma attēlošanas. Pie ta tuvak_ pakavē(Pārtraukums no pīkst. 6.47 līdz 7.05 vakara.)
sies mani citi frakcijas kolēģi aculiecinieki, tapat_ varPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turbūt
pieteiksies kādi citi aculiecinieki, kuri, varbūt, tie
pinājās. Lūdzu nolasīt iesniegto steidzamo piepravisā pilnībā, bet pa daļai novērojuši šo notikumu. Tāsījumu.
pēc es nepakavēšos pie šīs interpelacijas faktiskas
Sekretārs J. Vesmanis:
puses. Novērtējot šī notikuma nozīmi paris vārdos
„Saeimas priekšsēdētajām.
gribu teikt sekošo: Notikums, kas ir parādījies uz
Laipni lūdzam likt priekšā Saeimai griezties pie ministru
.
prezidenta ar sekošu steidzamu pieprasījumu.
Liepājas-Rīgas dzelzceļa, ir spļlgts piemērs, kurš raNaktī no 20. uz 21. decembri 1923. gada ar Liepajas-Rīda, ka atsevišķas personas mušu armija, atsevišķas
**? gas vilcienu atgriezās no Durbes Saeimas pašvaldības komidaļas nestāv savu uzdevumu augstumos,
sijas delegācija, kurā starp citiem deputātiem brauca_JL_GuL\_ grupas un
' nestāv savu uzdevumu augstumos tapec, ka mušu
bis un P. Leiinš. Liepājas garnizona virsnieki,_kapitans Mentels unTčapitaiis .Jankavs iespiedās kupejā, kura brauca minēdaudzināmais princips par armijas apolitismu šinī gatie deputāti un uzjļruka viņiem, pie kam kapitans Jankavs
dījumā spilgti pārkāpts. Mēs daudzinām armijas apodraudēja izmest deputātus no vilciena un nošaut tos, pacelbet šinī gadījuma redzam spilgtu politisku izlitismu,
pret
abiem
deputātiem.
dams revolveri
paudumu.
Ne politisku izpaudumu tai nozīmekur
Par Saeimu kapitans Jankavs atļāvās sev jzteiktīes sekošā veidā, — tā esot spekulantu un blēžu iestāde, pie kam
atsevišķi armijas locekļi ņem dalību sabiedriska vai
vēl ar dažādiem nepieklājīgiem vārdiem nolamāja atsevišķus
politiskā dzīvē, bet notikumu, kurš rada, kašīm atdeputātus.
sevišķām personām jeb grupām nav pat mazākas saVai ministru prezidentam ir zināms augša minētais, kādi
prašanas par valsti, par valsts dzīvi un par,viņas nosoļi sperti pret vainīgiem un ko viņš nodomājis darīt, lai šādi
valsti un armiju apkaunojoši notikumi uz priekšu tiktu nozīmi, jo šāds notikums varēja parādīties tikai pie cilvērsti.
vēkiem, kuriem trūkst jebkādas politiskas izglītības,
Rīgā, 15. I. 1924. g.
kuriem
trūkst jebkāda politiska saprašanā, jebkāda
F... Cielēns. V. Bastjānis, K. Lorencs, P.
politiska kultūra, un netikai politiskas kultūras trūKalniņi, ' ™! "Rozentals. P. Ulpe, E. .launzems, K. Bumeisters, A. Rudevics,
K.
kums, bet ari elementārākas sabiedriski-socialas ētiGulbis, E. Morics, A. Veckalns, A. Bušekas trūkums.
Ja atsevišķos gadījumos, viena otra
vics, J. Kalējs, J. Rūdzis, P. Zeibolts,
gadījumā, ir nācis priekša, ka atsevišķas _ personas
K. Bungšs."
'mūsu armijā — es atkārtoju mf uzsveru vel reiz: es
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms izšķinerunāju par mušu armijas vairākumu, nedz ari par
jautājums
steidzamību.
lieta
par
Steidzamības
rams
mūsu virsnieku korpusa vairākumu, — betpar vaivar dabūt vārdu viens par, otrs pret, uz velēšanos. rākām personām mūsu armijā nācās konstatēt, ka tas
Vārdu lūdz Cielens. Cielenam vārds.
uzvedas nepieklājīgi sabiedrībā ; tas_ ierodas iereibušā
&©
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātā stāvoklī sabiedrībā un traucē vispārējo mieru. Šinī
gadījumā es nezinu, vai abi interpelacijā minētie virs1 sapulce! Notikums, kas aprakstīts īsos vārdos mušu
nieki bija iereibuši Vai nebija iereibuši, bet tas te neinterpelacijā, priekš interpelacijas iesniedzējiem ir
krīt svarā, jo, vai viņi bija iereibuši, vai nebij, fakts
ļoti svarīgs, es gribētu pat teikt — ārkārtīgi svarīgs.
gadījumā
negrozās
jautājums
tikai
ap
kādu
uzir gluži tas pats, jo mes zinām pēc reglamentiem, pēc
Šinī
armijas noteikumiem, ka virsniekiem jābūt par priekšbrukumu sociāldemokrātiskās frakcijas biedriem vai
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Iesniegtais Buševica priekšlikums nāk
tagad balsošanā. Viņš skan:
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zīmi saviem kareivjiem un savām daļām. Bet virsnieki, kuri pastrādājuši šādus noziedzīgus darbus, ne. var but par priekšzīmi savām armijas vienībām, savām armijas daļām. Man liekas, lieki būs jūsu priekša uzsvērt un raksturot to lielo nozīmi, kāda armijā
ir disciplīnai un elementārai pašcieņai sabiedriskas
autoritātes ziņā; ja turpretim šādi notikumi var atgadīties, tad tas rāda, ka atsevišķām personām šīs
pašdisciplīnas sajūtas nav. Tas var, ja netiks pienācīga laikā sperti soļi, izvērsties par tādu nevēlamu
parādību, ka ari viņu apakšnieki var sekot šīm ļaunām priekšzīmēm un līdz ar to mūsu armijā var iestāties dziļāka slimība. Gtrkārt, šim notikumam ir
nozīme ne tikai attiecībā uz to, ka mums jāsargā armija no šādām demoralizējošām parādībām, bet
mums būtu jāsargā ari mūsu suverenās valsts cieņa
un gods. Es negribu atkārtot to, ko es teicu savā
pirmajā īsā runā, ka te neiet runa par uzbrukumu atsevišķiem sociāldemokrātiskās frakcijas locekļiem.
Šinī gadījumā psicholoģiskā apakšpuse, kas ir šinī
uzbrukumā, ir ar daudz dziļākām un tālākām konsekvencēm. Šai uzbrukumā, kas ir vērsts pret Saeimas deputātiem, kas ir izpaudies ar literarisku ilustrāciju, šādam uzbrukumam, kurš ir izpaudies līdz
pat mūsu likumdevējas iestādes noziedzīgai noniecināšanai, man liekas, ka šādām parādībām, ja Latvijas valsts suverenā iestāde nepratīs kategoriski un
galīgi pārvilkt strīpu, tad tas var satricināt Latvijas
valsti un samazināt viņas cieņu. Es domāju, ka
jums, kungi, kas tik daudz mēdziet runāt par valsts
cieņu, par valsts autoritāti, par valsts pamatu nesatricināšanu, nesatricināšanu no tām iestādēm un tām
personām, kurām likums uzliek par pienākumu valsts
cieņu un autoritāti sargāt, ka jums ari šī interpelacijā,
ja jūs negribiet šī augstā namā cieņu satricināt, ir jāpieņem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds kara ministrim.
Kara ministrs J. Ducens: Augstā sapulce! Es
neesmu pilnvarots atbildēt šovakar valdības vārdā
uz šo interpelaciju, tomēr sakarā ar šo pieprasījumu
turu par nepieciešamu tūlīt dot dažus paskaidrojumus. Tiklīdz kā man nāca zināms, ka ir noticis tas
gadījums, par kuru runā interpelacijā, es uzdevu izdarīt steidzīgu izziņu. Šīs izziņas materiāli man tagad ir ienākuši. Tā kā gadījums pārsniedz manas
disciplinārās varas robežu, tad ar savu rezolūciju es
nodevu lietu kara izmeklēšanas tiesneša tālākai virzīšanai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gulbim.
K. Gulbis (sociāldemokrāts): Augstais nams!
2jO Ne ikreizes, ja deputāts grib runāt un tam jārunā, viņam tas ir izdarāms ar vieglu sirdi. Ja iet runa par
likumiem, par jauniem pasākumiem, kuri jāieved
valstī, tad tiešām deputāts var uznākt uz katedra un
izteikt savas domas, savu vēlēšanos ar lielāko patiku
un prieku. Bet ja deputāts, kas ir vēlēts no tautas. Ir
spiests uzstāties uz katedra, lai rādītu augstam namam un tautai, ka izdarīts ar apziņu uzbrukums, kas
dod noteiktu liecību par to, ka mūsu jaunajā valstī ir
jau paspējušas attīstīties aprindas, kuras līdzīgas netīrai meslu bedrei, kurā sakrājās tik daudz nāvīgu
vielu, ka jau pašas ceļ uz augšu netīrumu bedres
vāku, lai gāztos _virsū_ tautas veselai daļai, ja priekš
tam deputātam jāuzstājas, tad tas, atļaujat man, godātie kungi, teikt, ir ļoti smagi un grūti. Un lūk, es
esmu spiests šoreiz ņemt vardu šāda fakta apgaismošanai. Man tas ir jo grūtāk vēl tāpēc, ka esmu
pats uzbrukumu pārdzīvojis un bijis pie visa notikuma
klāt. Jus, godātie kungi, sapratīsat, ka runāt par lietu kura cilvēks pats ir iekšā, nav patīkami. No ideālas puses skatoties, cilvēkam, lai tas būtu vai kāds
un kas, personīgās lietās jānostājas sāņus, klausītāja

1. sēde

1924. gada

15. janvārī.
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atrisināšana
lomā un jānogaida lietas apgaismošana,
runa tibijusi
ja
te
būtu
Un
un izlemšana no citiem.
kai par manu personu, es nebūtu ņēmis vardu sini
lai ar
lietā jo es savu personu nestādu tik augstu,
ja
es
ņemu
šoreiz
Bet
namā.
augstajā
to nodarbotos
kuram jr
vārdu, tad tāpēc, lai apgaismotu notikumu,
demokrātiskas
plašāka nozīme priekš visas valsts
iekārtas un lai augstais nams, pamatojoties uz apradītiem faktiem, tad varētu taisīt par notikumu savu
augstāko lēmumu, no kā būtu gaiši un saprotami redzama tautai augsta nama griba un vara, kas noteikti un stingri norāda valdībai negrozāmi pieturēties pie tāda virziena un kartības, lai uz priekšu mušu
valstī nekas tamlīdzīgs nenotiktu, vairs n^kārtotos,
īsumā notikums ir šāds. Mes, daži denu+ati no pašvaldības komisijas, tikām deleģēti uz Durbes pilsētu,
lai uz vietas noskaidrotu jautājumu par Durbes pilsētas administratīvām robežām. Uz turieni nobraucām pagājušā gada 20. decembrī. Braucēji bijām —
es, Nonāca kungs, Lejiņš, Zanders un Grantskalns.
Izpildījuši savu uzdevumu, griežamies atpakaļ caur
Liepāju uz Rīgu ar vilcienu, kas no Liepājas atiet vakarā pēc pīkst. 9. Koduktors mums ieradīja atsevišķu kupeju, kuru ieņēmām. Kad bijām iegājuši
kupejā, tad redzējām, ka pa vagona koridoru staigā
daži virsnieki. Jau viņu staigāšana izlikās aizdomīga,
bet kad viņi arvienu pienāca pie mušu kupejas durvīm un sāka spiesties iekša, tad jau bija skaidri redzams, ka viņiem ir kas nodoma pretmums. Vel nepārprotamāki tas bija_ redzams no ta, ka vagona_ bij
pietiekoši vietas, tā ka šiem virsniekiem nebij nekāda
vajadzība lauzties pie mums iekša kupeja. Ja tiešam
vagons būtu tā pārpildīts, ka nebūtu vietasmes labprāt būtu devuši viņiem vietas pie sevis, būtu pat atdevuši savas vietas, ja tas nepieciešami būtu vajadzīgs. Vispirms kupejā ienāca viens no_ virsniekiem,
es viņu nepazinu. Līdz ar šo man jāaizrāda, ka
virsnieki visi man bija sveši. Šis virsnieks spiedās
man virsū, pūta ar nodomu man ģīmi papirosa dūmus, un ar kājām kāpa virsū. Tad viņš teica, vai neesot deoutatu kungiem kaut kas ko ierakstīt un ko
piezīmēt kādā grāmatā un vai viņš netraucēšot ar savām piezīmēm un vai komisijas locekļiem neesot kādi
svariei pienākumi pašreiz jāizpilda. Uz to es viņam
atbildēju, lai viņš netraucē mūsu mieru. Pēc šādas
izķengāšanās un izgrozīšanās pa kuoeju, viņš, redzēdams, ka strīds nekāds nevar iznākt ar mani. izgāja laukā no kupejas, bet pēc tam ienāca, atkal izgāja, kur sarunājās ar pārējiem virsniekiem par kaut
ko. Par ko viņi tur runāja, to es nezinu, līdz manām
ausīm tas neatnāca, bet nēc viņu sarunas drīz ienāca
otrs virsnieks, ari man svešs , — es viņu pirmo reizi
redzēju — vēlāk izrādījās, ka tas ir kaoitans Jankavs un pirmais — kanitans Mentels, abi Liepājas
Jankavs,
garnizona virsnieki.
Šis otrs virsnieks,
Saeimu,
ķengāties,
gānīt
vispārīgi
visu
sacīsāka
dams, ka Latvijas Saeima neesot vairāk nekas kā
spekulantu un blēžu iestāde. No šīs sarunas pārgāja
uz dažu atsevišķu deputātu gānīšanu. Es negribu šos
deputātus saukt pie vārda; par daudz liela cieņa
man ir pret vienu deputātu, kuru šis virsnieks Jankavs gānīja. Šo deputātu, kas šeit sēž un ir ar lielām gara spējām, kas tautai gaismu nesis, viņš nosauca par vecu āzi. Bez tam ari citus deputātus viņš
lamāja par draņķiem un ar citiem neglītiem vārdiem. Pēc tam, kad viņš biia izganījis deputātus un
Saeimu, tas ķērās pie valdības gānīšanas. Viņš sacīja, ka ministru kabinetā sēž tikai blēži, laupītāji un
spekulanti, kas putinot tautu un dzīvojot uz tautas
rēķina. Tāpat blēžu iestādes esot Latvijas nacionālā
opera, nacionālais teatrs un kultūras fonda dome un
to iestāžu darbinieki tumši elementi: blēži un spekulanti. Pec šīs sarunas Jankavs sacīja, ka viņi, virs-
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nieki, esot nolēmuši izmest mūs, deputātus, pa logu
laukā no vagona un nošaut. To viņi darīšot tad, kad
vilciens pāriešot pār robežu, Lietavā. Pēc šīs sarunas viņš izgāja no kupejas un ienāca no jauna iekšā
kopā ar kapitanu Menteli. Kapitans Mentelis atsēdās man iepretim un izvilka no bikšu kabatas revolveri un sāka draudēt, teikdams, ka viņam esot pietiekoši ieroču, lai varētu rīkoties. Jankavs sacīja, ka
tagad esot jau brīdis mūs izmest pa logu un nošaut,
paņēma revolveri no Menteļa un cēla roku pret mani
uz šaušanu. Es izsteidzos no kupejas, lai sauktu pa' līgā policiju un konduktoru. Kupejā vēl palikās Lcjiņš. Policijas ierēdņi un konduktors ieradās nekavējoši un pirmo nelaimi (ja to par nelaimi
varētu
saukt) izdevās novērst. Pienākušiem vilciena policijas ierēdņiem un konduktoram izstāstījām, ka pret
mums virsnieki organizējuši uzbrukumu un es lūdzu
policijas ierēdni, lai tas būtu ļoti uzmanīgs un paliktu
pie mums, jo bija skaidri redzams, ka virsnieki grib
mūs noslepkavot vagonā. Dzelzceļa
policijas ierēdnis ari paklausīja un izturējās ļoti korekti un palika
pie mums, lai aizsargātu mūs pret turpmākiem uzbrukumiem.
Jankavam un Mentelim pienāca klāt vēl
divi Liepājas garnizona virsnieki, kāds Šmidts un
Skrasts. Ari šie priekš manis bija sveši cilvēki un
pirmo reizi redzēiu viņus. Pie tam man jāsaka, ka
ari pirmo reizi biju Liepājā un pirmo reizi braucu pa
to ceļu. Tā kā virsnieki bija četri un policijas ierēdnis
viens, tad bija saprotams, ka ar spēku viņiem pretim
turēties nevarēs, un neviens ari nedomāja iet ar virsniekiem cīņā, tādēļ Lejiņš lūdza konduktoru ierādīt
vilcienā mums vietu guļamā vagonā, jo mūsu kupeju
ieņēma virsnieki, lai drīzāki varētu mēs nobraukt līdz
Rfrai un izsargāties no jauna uzbrukuma. . Nākamā
stacijā mums konduktors ierādīja vietu guļamā vagonā, bet ari tur nebija miera, dzirdējām virsnieku
bļaustīšanos, kliegšanu un saucienus, lai laiž pie deputātiem, jo viņi gribot ar tiem izrēķināties. (Saucieni pa kreisi: ..Varoņi!") Pēc cīņas viņi ari iekļuva tanī vagonā, kur mēs bijām. Vagonā tieši viņus neredzējām, jo konduktors mūsu durvis bija noslēdzis un no kupejas neizgājām, bet turējām no iekšpuses kupejas durvis pret varbūtēju ielaušanos. Dzirdējām tikai Menteļa un Jankava bļaustīšanos, kliegšanu un saucienus: „smērē virsū!" (Starpsaucieni:
..Bruņinieki!"). Tad atkal apklusa. Vēlāk dabūjām
zināt, ka otrreiz esot mēģinājuši tie paši virsnieki ielauzties mūsu vagonā, bet vagona pavadonis aizsējis ar striķi durvis, lai mūs izglābtu no noslepkavošanas (starpsaucieni). Dzirdējām ari šāvienu. Kad
bijām izbraukuši Lietavai cauri, konduktors pie mums
ienāca un apjautājās, vai neesot ar mums kas noticis.
Mēs viņam pastāstījām, ko bijām pārdzīvojuši un ko

zinājām.

Vēlāk no konduktora un policijas ierēdņa

mēs dabūjām zināt, ka tie paši virsnieki, Mentels un
Jankavs, esot mēģinājuši apturēt vilcienu Reņģes
stacijā, neļaudami strādniekiem uzlādēt vilcienā malku priekš mašinaskurināšanas.Uz strādniekiem teikuši, ka tagad esot streika laiki un vajagot streikot, lai
vairs pie vilciena nestāvot un nestrādājot. Bet strādnieki viņiem nav klausījuši. Pēc tam viens no virsniekiem, Mentels, esot šāvis; nospīdējusi uguns, bet šāviens trāpijis pašam Mentelim kājā. To stāstīja vagona personāls un aizrādīja, ka esot sastādījuši ari
protokolu un lietu nevarot tā atstāt. Bez tam dzelzceļa policijas ierēdnis vēl stāstīja, ka ari viņu Mentels un Jankavs esot nicinājuši un Mentels teicis uz
Jankavu, lai viņam „smērējot virsū'\ minuši viņam
uz kājām. Tā es, augsti godātie deputātu kungi, esmu izstāstījis uzbrukuma faktisko pusi. Vēl jāaizrāda, ka mēs, pārbraukuši no Liepājas, to pašu dienu
personīgi griežamies pie godājamā kara ministra
kunga un ziņojām par notikušo. Līdz ar to es griezos
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ari pie Rīgas dzelzceļa policijas ar rakstisku ziņojumu
un lūdzu lietai dot likumīgu virzienu. Bez tam es
saņēmu šo pašu dienu rakstu no galvenā štāba operatīvās dalās II. nodajas priekšnieka pulkveža-leitnanta
Ozola kunga, kurā viņš lūdz šinī lietā atbildi uz 9 uzstādītiem jautājumiem. Tā kā rakstu saņēmu tikai
šodien, tad atbildes uz to vēl neesmu devis, bet došu
rītā. Tādi ir notikuma apstākļi.
Ja es to esmu atstāstījis, kungi, tad es nebūt to neesmu darījis tādēļ,
ka ari man ir uzbrukts un ka esmu šinī notikumā dalībnieks un ari ne tāpēc, ka ..Latvijas Sargā" un „Lie~
pājas Avizē" ir ziņojumi, ka sociāldemokrātu frakcijas loceklis Gulbis esot uzbrucis un šāvis uz Menteli. Cik tām ziņām ir taisnība, to jūs, kungi, paši
varat spriest. Viena lieta — es ar šaujamiem ieročiem nemaz nerīkojos un man tādu nemaz nav; mēs
bijām ar Lejiņu kupejā, kas bija noslēgta un no turienes netiku izgājis.
Varu jums teikt, ka šiem „Latvijas Sarga" un
„Liepājas Avīzes" ziņojumiem ir tikpat daudz taisnības, ja kāds sacītu, ka Gulbis vēl šajā vakarā Saeimas
sēdē ar kādu granātu ir gribējis apsist Saeimas locekļus, bet nav to varējis izdarīt. Kā vērtējamas tādas valodas un ziņas, domāju, paskaidrojumi lieki.
Ja es še esmu uzstājies, atstāstīdams notikušos faktus, tad vienīgi tāpēc, ka tiem ir plašāka nozīme un
Saeimas cieņa un autoritāte to prasa. Ievērojot to,
ka mūsu valsts ir jauna, vajadzētu katram censties
pielikt visus spēkus, lai dzīve ritētu uz priekšu sekmīgi un tādi atgadījumi, kā aprādītais, nenotiktu. Es
domāju, ka tiem deputātiem no labās puses, kas pie
šā notikuma atstāstīšanas smējās, vajadzētu gan būt
apdomīgākiem un nopietnākiem, jo uzbrukumi ar
slepkavības nolūku ir tādi darbi, kas visos laikos ir
nosodīti. Tādi deputāti, kas par to smej, nezjn, vai ir šī
vārda cienīgi. Ja tādi gadījumi notiek mūsu valstī,
tad tā ir slikta zīme. Tas nozīmē, ka valsts organisms nav vesels, bet viņā ir trumi, kuri sāk parādīties uz āru un var atnest valstij tikai ļaunu. Tāpēc, atstāstot šo notikumu, es tikai tikdaudz varu sacīt, ka lai uzturētu Saeimas, valdības, valsts un tautas cieņu, tad tādi darbi ir jānovērš, tie nedrīkst notikt un tiem, kas šo noziegumu pastrādājuši, jāsaņem
savs sods. (Sauciens pa kreisi: „Pareizi!").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācam_ .
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība^ : Augsta „
sapulce! Lai šinī kļūmīgā lietā augstais nams varētu ..
taisīt kādu lēmumu, tad viņam šimbrīžam var rupet
tikai šīs lietas faktiskā noskaidrošana, tā sakot, ilustratīvā puse. Man, kā šī notikuma aculieciniekam,
lai ir atļauts teikt šinī lietā sekošo. Apzinoties šī notikuma svarīgās sekas un novērtēdams viņa raksturu, es tūlīt, pēc svaigas atminas, uzrakstīju to notikumu, kā es viņu kā tiešs aculiecinieks novēroju.
Manā novērojumā, manā uztvērumā, notikums no-

risinājās sekosi:
„20. decembrī p. g. ar Liepājas vakara vilcienu
atgriezās uz Rīgu no Durbes pilsētas administratīvo
robežu apskatīšanas Saeimas pašvaldības komisijas
delegācija šādā sastāvā: sociāldemokrātu deputāti
P. Lejiņš un K. Gulbis, zemnieku savienības deputāts
Grantskalns un es — jaunzemnieku priekšstāvis.
Jau laikus ieņēmām vilcienā mums rezervētās 2
kupejas: es ar Grantskalnu novietojamies vienā un
Lejiņš ar Gulbi otrā kupejā, mūsējai blakus. Redzēju,
ka sociāldemokrātu kupejā vairākkārt mēģināja
iekļūt daži virsnieki, bet tie allaž tika noraidīti ar
norādījumu, ka kupeja ir rezervēta Saeimas deputātiem. Vēlāk no sarunāšanās izdzirdēju, ka virsnieki tomēr ir iekļuvuši blakus kupejā. Starp virsniekiem un deputātu Lejiņu notika saruna tīri it kā
draudzīgā tonī. Dzirdēju, piemēram, šādu izteicienu
no kāda virsnieka puses: „Kas, Jūs, Lejiņa, kungs,
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par sociāldemokrātu!
Jūs esat viens kārtīgs pilsonis!" Es ar Grantskalnu bijām jau nolikušies gulēt, kad pie mums kupejā piepeši ieradās Lejiņš, teikdams, ka viņš savā kupejā nejūtoties drošs, jo viņam
uzmācoties apbruņoti iereibuši virsnieki. Pēc kāda
laiciņa, nomierinājies, Lejiņš atkal izgāja savā kupejā. Mēs ar Grantskalnu iemigām. Uzmodos no
trokšņainas sarunas blakus kupejā un pa stikla durvīm redzēju abus sociāldemokrātu deputātus —
Lejiņu un Gulbi — apģērbušos, ar čemodāniem rokās, gatavus uz aiziešanu. Apjautājušies pie abiem
sociāldemokrātu deputātiem, dabūjām zināt, ka virsnieki iekļuvuši deputātu kupejā, pēc garākas sarunas
draudējuši Lejiņam ar revolveri un solījušies viņu
izmest pa logu, kad iebraukšot Lietavas teritorijā.
Abiem socialdemkratu deputātiem aizejot, virsnieki
uz viņiem raidīja veselu virkni dažādu zaimojošu
izteicienu, kuri gan mazāk zīmējās uz deputātu personām, kā uz visu sociāldemokrātu partiju. Situācija
bij ārkārtīgi neglīta, jo vairāk tamdēļ, ka uz notiekošo incidentu, cik no mūsu slēgtās kupejas bij vērojams, bija griezta visa vagona pasažieru uzmanība.
Atskanēja apturēti smiekli no tālākām vagona nodalām. Deputāti Lejiņš ar Gulbi atstāja savu kupeju,
pāriedami uz guļamvagonu, mūsu vagonam blakus.
Mēs, noslēguši aiz sevis durvis, apgūlamies.
No
miega mani iztraucēja mūsu kupejas stipra durvju
kliņķa raustīšana un skaļa manis saukšana vārdā
„Nonāc!", pie kam uz manu adresi tika raidīta kāda
piezīme, kuras saturu pa miegam es lāgā nesadzirdēju. Uztrūcies kājās, es redzēju mūsu kupejas durvīm uzmācamies tos pašus virsniekus, kuriem bij
sadursme ar sociāldemokrātu deputātiem, bet kuru
vārdā nevienu nezinu saukt, jo personīgi man viņi
bija sveši. Pa tam tomēr virsnieki ātri atstāja vagona koridoru, it kā iziedami Jaukā, bet drīz atkal
atgriezās. Atpakaļ nākot, viens no virsniekiem lūkojās pa stikla durvīm mūsu kupejā, seju cieši piespiedis pie rūts, lai labāki varētu redzēt gaismu no
abām pusēm ar rokām sargādams. Zīmēdamies uz
Grantskalnu, virsnieks it kā labvēlīgas zobgalības
tonī teica: „Tūliņ redzams, ka tas ir viens kārtīgs
zemnieku savienības deputāts. Redz', kādas viņam
strīpotas vilnas zeķes kājās!" No virsnieku stiprās
sarunāšanās blakus kupejā bija dzirdams, ka viņi ir
mēģinājuši ieiet blakus vagonā, kurā nupat bija pārgājuši abi sociāldemokrātu deputāti, bet nav tur
laisti, jo pa to laiku, kamēr vilciens brauc pa Lietavas teritoriju, pāriešana no viena vagona otrā nav
atļauta.
Virsnieki dauzījās pie vagona logiem un
izejas durvīm, saukdami, nez' uz ko, lai apturot vilcienu un lai ļaujot viņiem pāriet uz blakus vagonu.
Pēc kāda laika, acīm redzot tad, kad jau bijām izbraukuši cauri Lietavas teritorijai, visi trokšņotāji
virsnieki izgāja no mūsu vagona un mūsu vagonā uz
ilgāku laiku iestājās klusums, pa kuru laiku es un ari
Grantskalns atkal bijām iemiguši. Kas notika blakus vagonā — mums palika nezināms. Pa miegam
dzirdēju virsniekus atgriežamies un sarunājamies
šoreiz mazāk paceltā balsī, tā pusnoslēpumani. Dzirdēju, ka viens no viņiem teica: „Es ieliku divas patronas" . Otrs piebilda: .,Es — vienu". Viens no
virsniekiem teica, ka viņam kājas sākot sūrstēt. No
tālākas sarunas nopratu, ka pa to laiku, kamēr virsnieki no mūsu vagona bija nozuduši, viens no viņiem
iv dabūjis kājā ievainojumu ar revolvera šāvienu.
No visas sarunas, ciktāl tā no otras kupejas bija sadzirdama, tomēr neizskanēja ne žēlošanās, ne uztraukšanās vai uzbudinājums par to, ka viņiem būtu
uzbrukts; gluži otrādi — virsnieku saruna atstāja
tādu iespaidu, ka šāviens šādā vai tādā kārtā ir nācis
no pašu runātāju puses. Cik varēju noprast no sarunāšanās un trokšņa blakus kupejā, tad virsnieki
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nodarbojās, paši ar saviem līdzekļiem izņemdami
ledi no brūces. Viens no viņiem teicaj „Esmu vecs
karavīrs, vai man pirmo reizi nākas tādas operācijas
taisīt!" Vēlāk, kā liekas, ieradās kāda sveša persona, ārsts vai policists no stacijas. Tikai saruna
ar šo svešo personu virsnieki lietas apstākļus saka
attēlot tā, it kā uz viņiem būtu ticis šauts un pie tam
būtu ticis „šauts no tendera". No visas sarunas man
izdevās uztvert tikai atsevišķas nesakarīgas frāzes.
Virsnieki bija stipri iereibuši. Viens no viņiem.ka likās,
bija adjutanta nozīmēs. Pēc tam viss nomierinājās
un mēs bez tālākiem incidentiem turpinājām ceļu uz ?
Rīgu. Te sociāldemokrātu deputāti savu vagonubija
atstājuši jau pirms mums. Ar deputātu Gulbi velak
satikos tikai Saeimas namā, kur viņš man pateica,
ka par visu notikušo viņi jau esot paziņojuši kara

ministrim."
Tas ir mans atzīmējums tūlīt tieši pēc notikuma.
Piebilst varu tikai to, ka man nav ne mazākā norādījuma uz to, ka šis uzbrukums deputātiem kaut kādā
ziņā no viņiem būtu ticis provocēts. Līdz ar to ir
jākonstatē, ka še ir noticis atentāts uz Saeimas cieņu
un Saeimas autoritāti. Kā tādu mana frakcija, demokrātiskais centrs un Latgales bloka frakcija šo gadījumu noteikti nosoda un prasa no valdības atbildi.
Tāpēc mēs šo pieprasījumu pabalstīsim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-,
tatu kungi! Faktiskā puse pie šī notikuma, man (?(
šķiet, ir pietiekoši apgaismota, tā kā te censties vēl
kaut ko papildināt nebūtu vajadzīgs. Ir ari viens
cits apstāklis, kurš citā reizē varbūt varētu tikt iztulkots it-kā par ļaunu sociāldemokrātu deputātiem,
un tas ir tas ka dažreiz mēdz lietu nostādīt tā, ka tur ir
bijuši partejiski ieinteresēti sociāldemokrāti vienā
un otrā pusē nacionāli elementi. Par laimi šinī gadījumā nav bijuši tikai sociāldemokrātu deputāti vien,
kuriem vismaz daži kungi no labā spārna ir pieraduši
neticēt, bet ir bijuši ari deputāti no centra un no zemnieku savienības frakcijas. Tā tad faktiskā puse būtu
pietiekoši apgaismota un nevienam nevarēs celties
aizdomās, ka sociāldemokrāti iedrošinātos vismaz
aiz partejiskiem nolūkiem kaut ko pārspīlēt. Ir vēl
viens apstāklis, kas pie faktiskās novērtēšanas ir no
loti liela svara. Mēs griežamies nesen pie kara ministra kunga ar jautājumu, ko viņš dara un ko viņš
ir nodomājis darīt, jo nebija mūsu nolūks pieprasījumu iesniegt paša pieprasījuma dēļ un tādas lietas
skandināt visā valstī, kaut gan citi to pūlējās darīt,
tendenciozi apgaismojot faktus. Mēs centāmies tikai
p ēc tā, lai vainīgie saņemtu ātru un pelnītu sodu un
lai šis sods atstātu tādu iespaidu, ka uz priekšu tādi
gadījumi neatkārtotos. Un Ducena kungs tad starp
citu paziņoja mums, ka tas ziņojums, kurš iesniegts
no pašiem cietušiem, esot bijis daudz bālāks nekā tas
ziņojums, kuru viņam esot sniegusi dzelzceļa policija. Dzelzceļa policijas ziņojums runājot daudz
lielākā mērā virsniekiem par sliktu nekā ziņojums,

kuru iesnieguši paši cietušie. Tā tad pret sociāldemokrātiem nevar celties ne mazākās aizdomas, ka
tie būtu mēģinājuši šajā gadījumā kaut ko pārspīlēt.
Un pats par sevi_ saprotams, ka tādu gadījumu nav
vajadzīgs pārspīlēt Viņš jau tā ir ļoti spilgts.
Bet janu tas tā ir bijis, tad tūliņ paceļas otrs jautājums Ko tad nu ir darījis kara ministrs, lai reaģētu kā^ pienākas uz šo notikumu? Oficiālas atbildes
mums vel nav, bet divi vārdos kara ministrs tomēr
mums šodien paziņoja, ka viņš ir saskatījis zināmas
nozieguma pazīmes šinī notikumā no virsnieku
puses un nodevis viņus kara tiesai. Ministra paziņojums jāuzskata ja nu ne par oficiālu un formelu valdības atbildi, tad vismaz par faktisku atbildi.
Šī
atbilde ir dibināta, pec ministra kunga izteicieniem
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šeit un ari pēc izteicieniem mums agrāk, uz tās izziņas pamata, kura vairāk kā trīs nedēļas vilkušies un
devusi viņam rokā izziņas materiālus. Tagad ceļas
jautājums, vai patiešām tas ir vienīgais, ko varēja
darīt šinī gadījumā, vai tas ir vajadzīgais ātrums, ar
kādu vajadzēja rīkoties šinī gadjumā, kur noticis tas,
ko jūsu priekšā attēloja te deputāts Gulbis un ko
apstiprināja ari deputāts Nonācs. Vislielākais pārsteigums priekš mums ir tas, ka ministra kungs neziņoja, vai minētie virsnieki atrodas savā dienestā jeb
vai tie atcelti no sava amata izpildīšanas. (Sauciens
pa kreisi: „Nav jau atcelti!") Lūk, tas ir nesapro-

pagājuši, bet par šiem trīs gadiem, mēs cietušie, un
liecinieki vienu otru reizi tikām izsaukti pie apgabala tiesas nopratināšanai un pēc pāris vai ari vairāk
gadiem lasījām avizē, ka šī lieta pierādījumu trūkuma
dēļ esot izbeigta (Sauciens pa kreisi: „Apsīti paaugstināja!") Jā, starp citu raksturīgs gadījums bija
tas, ka Apsīts, kuram toreiz nebija leitnanta tiesības,
pēc tam tika paaugstināts no ģenerāļa Baloža par
leitnantu vai ari par virsleitnantu, to es labi neatceros. Vai paaugstinājums stāvēja sakarā ar šo notikumu, to es neņemos apgalvot, bet savādi iznāca tas,
ka pēc šiem grautiņiem, pēc šī notikuma leitnants
Apsīts tika paaugstināts, bet sodu neviens no viņiem
tams, vai var savienot šādu rīcību ar tik atbildīgu
pienākumu izpildīšanu armijā, kāds ir kapitanam
(A. Veckalns no vietas:
„Nesaņems
nesaņēma.
Mentelim, kurš skaitās, ja nemaldos, par Liepājas ari!") Te nu jums, kungi, ir tā iestāde, uz kuru viengarnizona priekšnieka Kūka adjutantu. Uz to mums
mēr mēdzat atsaukties, ka tā ir taisna un neatkarīga
atbildi nedeva, nepaziņoja, kaut gan mums jau bija
iestāde. Es kā redaktors esmu saukts pie tiesasatbildības, ja nemaldos, par tiesas apvainošanu. Vai jūs,
zināms, ka taisni to kara ministrs negrib darīt: negrib atstādināt no vietas, bet ļaut, lai kara tiesas izkungi, ar tīru sirdsapziņu varat teikt, ka tā tiesas
meklēšana noskaidro gadījumu un lai tad nu varbūt iestāde, kura šai materiālu kaudzē neatrada nevienu
vainīgo, ko saukt pie tiesas atbildības, ir neatkarīga?
spertu šādus vai tādus soļus. Kungi, tas ir līdzeklis,
kurš absolūti nevar apmierināt pieprasījuma iesnieMan liekas, ka šāds uzskats būtu atmetams.
dzējus, un tāpēc es turu par vajadzīgu jau šodien ne
Mēs tikai šo tiesas rīcību nevaram pietiekoši apgaistikai attēlot faktisko pusi, bet ari nākt ar zināmu brīmot, tāpēc ka mums pastāv viens aizspriedums, pildinājumu, ka šie līdzekļi nekādā ziņā nevar iznīcināt nīgi nepamatots, ka tiesas iestādes nevarot kritizēt
tās ļaunās parādības, kuras taču neviens no jums presē u. t. t. Tāpēc es izlietoju gadījumu un no šī
slavēt nesāks.
katedra saku, ka tās tiesas iestādes nav neatkarīgas,
Varētu celties jautājums, vai par tādām lietām, kuras var izbeigt tādas lietas. Varbūt kara ministra
kuras ir tik skaidras, pavisam vajaga tik daudz runāt. kungs teiks, ka viņa labākā pārliecība ir tā — ari es
Visiem skaidrs, ka šādas lietas jānovērš. Ko tad vēl atzīstu, ka viņa pārliecība ir laba — ka tagad kara
tiesa neizdarīs tā, kā toreiz izdarīja Rīgas apgabala
tur pierādīt? Mēs, kungi, jau sen esam vīlušies tanīs cerībās, ka par tādām lietām nevajaga pēc iespētiesa, ka tā varbūt būs objektivāka *un rīkosies
jas plaši runāt, visus apstākļus noskaidrot, uz visām ātrāki. Bet garantijas, kungi, mums nav. Varbūt
pusēm aizrādīt. Ja visi būtu uzstājušies pret šādiem viņi neizmeklēs divi un trīs gados, bet izmeklēs to
notikumiem jau agrāk, ja visi būtu teikuši, ka tiem lietu varbūt vienā gadā. Stādāties nu priekšā, kas
nav vietas mūsu valstī, ja visi tos būtu nosodījuši un šai gada laikā var notikt. Tie kungi, kuri izdarījuši
laikā spēruši soļus to novēršanai, tad šodien mums
noziegumu, kuru tik spilgti šeit attēloja, tie var rēķinebūtu jārunā par šo notikumu. Tā jau ir tā lieta, nāties ar to, ka tiesa viņiem neuzliks 2, 3 vai 7
ka mums ir bijuši līdzīgi gadījumi un ir bijušas ari sodus. Bet pa to laiku tiks varbūt citi deputāti pielīdzīgas atbildes uz šādiem gadījumiem, ir bijuši līdzī- kauti un cita valdība un Saeima nolamāta. Kā regi soļi, ar kuriem uz šiem gadījumiem tika reaģēts. dziet, pie tādas izejas mēs nevaram palikt un atstāt
Es gribu pievest zināmu analoģiju ar vienu citu gadī- šos pašpuiciskos virsniekus, Menteli un Jankavu,
jumu, kurš jums ari, bez šaubām, būs labi atmiņā, kuri pieķerti tieši pie nozieguma, amatā, to var tikai
ar gadījumu 1920. gadā. Ir pagājuši jau 3 gadi no tās
darīt tāds kara ministrs, kuram pašam ir bail no
dienas, kad Liepājā tika izdauzītas divas vēlēšanu viņiem. (Saucieni: „Pareizi!") Es gribu aizrādīt
sapulces. Mēs, vairāki deputāti, bijām aculiecinieki
vēl uz vienu. Kad mēs šinī gadījumā bijām pie kara
ari tam gadījumam, iesniedzām pieprasījumu un, ja ministra kunga, viņš teica mums, ka soda mērs
nemaldos, tāpat visi deputātu kungi nobalsoja, ka
priekš tādiem virsniekiem, ja būšot nozieguma pazīmes, būšot tāds, ka nodošot viņus kara tiesai, kara
pieprasījums tiešām ir steidzams, ka notikums patie. šām ir tāds, ko vajaga noskaidrot. Bet kas viss no izmeklēšanai un pa izmeklēšanas laiku viņi tikšot
tā iznāca? Tika izvēlēta parlamenta komisija, tā
nobrauca uz vietas, nopratināja kādus 70 vai vairāk
lieciniekus un bez maz izņēmumiem gandrīz visi liecinieki, izņemot pašas ieinteresētās personas, neliecināja, ka vainīgie ir bijuši vairāki virsnieki no Liepājasgarnizona un kareivji, kuri veselā organizētā grupā uzbrukuši sapulcei bez kāda iemesla no sapulcējušosun runātāju puses un viņus dauzījuši,sākuši šaudīt,
sacēluši paniku un pēc tam piekāvuši vairākas desmitas personas. Šīs personas izmeklēšanas komisijai ar saviem sadauzītiem locekļiem, savām brūcēm, ārstu apliecībām, ar visu, kas vajadzīgs juridiskiem pierādījumiem, apliecināja, ka tas tā bijis. Atbrauca komisija un paziņoja mums par šo lietu, ka
uzbrukums tiešām ir noticis, ka visas liecības ir
vērstas sevišķi pret diviem- virsniekiem, pret leitnantu Apsīti un kādu leitn. Plikšķi. Bija ari liecības
pret citiem, bet šiē divi bij bijuši tie galvenie, kuri
stāvējuši notikumu centrā. Lieta tika nodota prokuroram, toreiz gan ne kara bet apgabala tiesas pro-

kuroram.

Tā tad reaģēts tika apmēram tādā pat

ceļā, kā tagad kara ministrs taisās reaģēt uz notikumiem. Bet kāds bija rezultāts? Tagad trīs gadi ir

atstādināti no vietas. Tagad mēs zinām, ka tas nav
noticis. Tās nozieguma pazīmes laikam ir ļoti mazas.
(Starpsaucieni.) Es saprotu, ka tas nav noticies tāpēc, laikam, ka pašam kara ministra kungam ir bail
no šiem virsniekiem, no visas tās kliķes, kas aiz
viņiem stāv, no visas tās sabiedrības, kas šo uzbrukumu pabalsta idejiski. Tāpēc kara ministrs pūlas
novelt no saviem pleciem šo „nepatīkamo lietu", kā
viņš mums izteicās sarunās. (A. Ducens no vietas:
„Kad es teicu tā?") Šis ir nepatīkams gadījums, tā
Jūs teicāt, Ducena kungs, un bez šaubām to ari mēs
apgalvojam tāpat kā Jūs, ka tas ir nepatīkams gadījums. Tikai šis nepatīkamais gadījums, par nožēlošanu, ir izrādījies Jums nepatīkams ari vēl aiz citiem
iemesliem. Nepatīkams priekš Jums tāpēc, ka Jūs
nevariet te neko izdarīt un nevariet izdarīt tāpēc,
ka šievirsnieki nestāv tik atsevišķi, nav pilnīgi izolēti no_ mūsu sabiedrības, kā viens otrs to varētu
iedomāties. Tāpēc mēs nevaram sagaidīt, ka tādas
lietas tiks nosodītas no kara ministra. Šodien mēs
redzējām no kara ministra ziņojuma, ka viņš neko
nevar izdarīt, un tam ir savi iemesli. Palasāties tikai
zināmu aprindu avīzes „Liepājas avizi" un „Latvijas
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Sargu" un jūs redzēsiet, kā šīs lietas tiek apgaismotas tur. Tiek apgaismotas tā, ka nevis virsnieki uzbrukuši, bet virsniekiem uzbrukuši, gribējuši tos nošaut, Saeimas deputāti. Tagad jūs redziet, cik tam
Un, lūk, tas ir tas
visam ir faktiskas patiesības.
apstāklis, kad šī prese, kas kultivē tādus ieskatus,
rada tādu atmosfēru, rīda virsū sociāldemokrātiem,
brūk virsū Saeimai, valdībai, pat brūk virsu pilsoniskiem deputātiem (starpsaucieni), kas pierāda, ka
šie virsnieki nestāv vieni un izolēti. Kaut ari neliela
sabiedrības grupa noteikti aiz viņiem stāv un doma
tagad „slikti gan, ka neizdevās izsviest Lejiņu un
„ZanGulbi pa logu laukā." (E. Morics no vietas
^
ir
ders jau visu laiku smejas"). Tā tas jautājums
nostādīts, un lai jūs karotu ar šīm parādībām, tad
jums nebūs darīšana tikai ar šiem 2 virsniekiem vien,
nē, aiz viņiem stāv Liepājas garnizona priekšnieks
Kūķis ar savu kliķi, kurš gluži tādā pat garā tur savas runas (sauciens pa kreisi: „Gluži kā tirgus
bāba!"), kā to attēloja savā runā deputāts Gulbja
kungs. Kad jūs paklausāties garnizona priekšnieka
Kūka runas, tad tur ir gluži tie paši izteicieni, un šis
Kūķis taču, pēc daudzu domām, ir mūsu „nacionalais
varonis". Es pat nevainošu tik daudz abus virsniekus, jo viņiem taču šīs runas ir tikušas visu laiku
kaltas ausīs, ka sociāldemokrāti ir suņi, ka viņu
avizes ir suņu lapas, ka viņi ir sitami un ka Saeimas
deputāti ir liekēži, tad nu ar viņi ir to pašu teikuši
un ķērušies pie lietas. Mēs nebūt nestāvam uz tāda

meklēšanas ir tiesa — ātra, skaidra un noteikta. Vajaga noklausīties ne tikai vienu pusi, bet ari otru pusi
un tikai tad taisīt slēdzienu. Talak aizrāda, ka „Latvijas Sargs" citādi apgaismojis faktu. Ja, pareizi,
tur ir bijis citāds apgaismojums. Ja tasta ir, un ja
mēs spriežam kā politiķi, vai tad mumsjanostajas šinī sapulcē par tiesnešiem un jānoklausās tikai viena
puse un tad jātaisa savs lēmums. Ja mes rīkosimies
kā politiķi un tā mums ir jārīkojas, tad, pirmais, kas
mums jāpanāk, ir autoritāte, mums jāpanāk tāda autoritāte spriedumiem un lēmumiem šinī lieta, par kuriem neviens nevar iedomāties šaubīties. Un šo
autoritāti mēs, kungi, nevaram radīt ar to, ka pec
tam, kad kara ministrs paziņo, ka vainīgie nodoti kara tiesai, jūs vēl nākat un uzturat pierpasījumu. Šo
autoritāti var panākt tad, ja mēs pieejam pie lietas
objektīvi, un tāpēc runāt par kaut kādām bailēm, kuras būtu bijušas šinī gadījumā kara ministrim, nevar.
Tās bailes var būt tikai jūsu galvās un nekur citur.
Tad tālāk, ja mēs ari ar aritmētisko pārsvaru nobalsojam par šo interpolāciju un to pieņemam, tad

ties zināmai politikai, t. i. tai politikai, kuru oficiāli
jūs neatzīstat. Jūs visiem ļaudīm stāstāt savā presē:
„Mēs esam pret politiku armijā". Vienmēr, kad iet
runa par vēlēšanu tiesībām, jūs turat armiju tālu no
Bet tagad, šinī gadījumā šis politiskais
politikas.
jautājums krīt svarā, jo aiz šo virsnieku mugurām
stāv, kā es jau minēju, Liepājas garnizona vadība un
viņu domu biedri, Tikai jautājums ir, vai kara mim'strim, tagadējam vai ari citam kādam, kurš atradīsies valdībā,_būs dūša to novērst. Pagaidām mums
ir viens pierādījums, ka Ducena kungs ir sabaidījies.
Uz to ir jāreaģē Saeimai. (Sauciens pa kreisi: „Pareizi!" Aplausi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! No tā starpgadījuma, kas te norisinājās pašreiz starp runātāju un kara ministri attiecībā uz šī notikuma novērtējumu, ir skaidrs, ka nav divu domu, ka šis gadījums ir nepatīkams, un neatradīsies neviens šinī augstā namā, kas mēģinātu to attaisnot vai aizstāvēt. Par to mums jābūt skaidrībā.
Ja nak kapa ministrs un noteikti saka, ka vainīgie
nodoti kara tiesai, tad nav vietas interpolācijai. Kad
kara ministrs ziņo, ka tas noticis šodien, ka šodien
izziņa nobeigta un pēc tam sākās tālākie soļi par atstādināšanu no amata, tad kādas garantijas vēl varam prasīt? Jā, ko tad mēs īsti gribam panākt?
(P. Kakliņš no vietas: „Kapēc viņi šodien nav atstādināti?") Rudevica kungs teica, lai vainīgie saņem ātru un noteiktu sodu. Pareizi. Bet kā to izdarīt? Viņi nodoti kara tiesai, ko tad vairāk var
prasīt? Disciplināru sodu ar 15 dienu arestu? Tālāk aizrādīja uz to, kanakuši priekšā līdzīgi gadījumi. Bet tas pats runātājs saka, ka tomēr nav īsti
līdzīgi un nevar pievest gadījumu, kur būtu par vienu
vai otru pārkāpumu virsnieki nodoti kara tiesai. Kara tiesa ir augstākā, bargākā iestāde, caur kuru var
kust vienu otru lietu cauri. Kas ir stingrāks par to?
Tālāk nekur nevar aiziet. Notiesāšanu taču kara
ministrs nevar izdarīt. Priekš notiesāšanas un iz-

savienība balsos pret šo interpelaciju.

redzes stāvokļa, ka šie abi virsnieki, Mentelis un
Jankavs, ir slikti cilvēki jau no savas jaunības. Taisni otrādi, mums ir ziņas pat, ka šie cilvēki ir bijuši
godīgi cilvēki, bet, lūk, kur viņi ir nonākuši, pateico-

sakāt, kungi, kāda tad var būt sabiedrības atbilde uz
to? Tad būs zināmā mērā tāds iespaids, ka notiek
iespaidošana u. t. t. Taisni ievērojot politisko situāciju, ir no svara, lai mēs radītu šeit autoritāti, noteiktu un stingru autoritāti lietas izmeklēšanā un autoritāti spriedumam. Un ja tie pierādījumi ir tādi,
kā te apgalvo, tad es šaubos, vai atradīsies kāds
tiesnesis, kas to nekonstatēs un centīsies to citādi
apgaismot; bet pēc tam, kad kara ministrs ir paziņojis, ka vainīgie jau nodoti kara tiesai, un jūs nevarat
minēt stingrāku un ātrāku tiesu, — sakāt, ko tad vēl
vairāk var panākt ar interpolāciju.

Tāpēc zemnieku

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnajam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienītie deputātu kungi! Mums tikko teica Klīves*, ^
kungs, ka ir jāuztur autoritāte. Bez šaubām, ir jāuztur autoritāte, jāuztur visas valsts autoritāte, un
man liekas, ka viens no augstā nama pirmiem pienākumiem ir uzturēt vispirms šīs iestādes autoritāti.
Man nāk prātā pagājušā gada uzbrukums Francijas
parlamenta locekļiem, — Francijā tad nebija nevie-

nas oficiālas iestādes, gandrīz neviena parlamenta
locekļa, kas nenotiesātu zeņķus-uzbrucējus.
Visi ar
nicināšanu no tiem novērsās. Bet pie mums Latvijā
pie tāda paša gadījuma, kurš tikpat skaidrs kā
2X2=4, mums par kaunu atrodas prese, kura mēģina slēpt to un tanī pašā laikā uzdrošinājās teikt, ka
viņa esot valstiska un nacionāla un ka pirmā vietā
tā aizstāvot valsts un tikai viņas intereses. Tā tad
ar nozieguma segšanu, šā augstā nama autoritātes '
graušana, viņa, šī mūsu preses daļa, sakās ceļot mūsu valsts cieņu un stiprinot viņu! Mani kungi, ar
šadu politiku, kādu piekopj šī preses daļa, tiek ar
milzīgu ātrumu demoralizēta valsts un sēti pirmie
digļi Latvijas valsts iziršanai. Es saprotu šīs preses
daļu, kuras acu priekšā atkal un atkal rēgojās notikumi, kas notikuši ļtalijā un Spānijā. Viņa sapņo,
ka, lūk, ari viņa varēs spēlēt tādu pašu lomu valsts
veidošana, ka fašisma ideologi minētās divās valstīs.
Bet, mani kungi, mums ir ari citi piemēri. Mums ir
piemēri, ka centas atjaunot Krieviju Kolčaks, kā
viņš uzbūvēja lielu armiju un ka visu to sagrāva liela mēra laba, reakcionārā preses daļa, kura lietoja
tādus pat audzināšanas paņēmienus, kādus lietojiet
jus, kungi, no galēja laba spārna Latvijā. Man liekas, ka tas, kas izpaudies šinī gadījumā dzelzceļa
\ ilciena, ļr viens atsevišķs mazs gadījums, mazs faktiņš vairāku tādu pašu vai līdzīgu faktu, notikumu
virkne. Ir interesanti, vai mušu prese savā visumā
ir centusies šīs parādības izravēt, vai viņa ir centusies ieaudzināt mušu armijā īstu un pareizu mūsu de-
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mokratiskās iekārtas un republikas izpratni. Uz šo
jautājumu, kurš katrs godīgs demokrāts var uzlikt
roku uz sirds un teikt, ne. Ir gan ticis darīts pretējais. Tāpēc nav jābrīnās, ka ari tagad šī preses da-

la, izmantojot tikko aplūkojamo gadījumu, teic: „To

jums vajadzēja dabūt, sociāldemokrāti, jus paši taču
provocējāt šādus uzbrukumus". Ta tad nostādot
j)atiesību uz galvas, viņa ari šoreiz ļr centusies kultivēt noziegumu. Neviens nav vairāk brēcis un teorētiski uzstājies pret šķiru cīņu, kā mušu sabiedrības galējās labās aprindas. Es jautāšu, kungi no labā spārna, vai jūs, ari jūsu presē audzēdami un atbalstīdami grautiņu psichi daļā jaunatnes un dažas
virsnieku aprindās, neesiet šīs šķiru cīņas personificējums? (Sauciens pa kreisi: „Pareizi!") Teorija
jūs esat nostājušies pret šķiru cīņu, bet praktiski jus
ne tikai šķiru cīņu kuhltivējiet, jūs vediet musu_ valsti
uz pilsoņu karu. Vai tas stāv Latvijas intereses, vai
tas nostiprina Latvijas valsts pamatus, par to man,
vienkāršam mirstīgam, atliek tikai vairāk ka šaubīties. Vēl vairāk, neviens cits, ka taisni šī pilsoniska
daļa ar to presi, kura tagad uzslavēja Liepajas-Rīgas dzelzceļa vilcienā notikušo gadījumu nav vairāk uzstājies un brēcis pret tam varmacībam un diktatoriskām metodēm, kādas izlietojuši un turpina piekopt komunisti. Es jautāju šai preses_ daļai, ko jus,
attaisnodami varmācības, variet stādīt pretim šīm
komunistu metodēm. Itin ne kaut ko, taisni otrādi,
jūs visbēdīgākā kārtā kopējiet no jumspašiem vārdos apkarotos komunistus, jus identificējaties ar viņiem, jūs esat pārņēmuši viņu metodes un tagadtas
kultivējiet. Tas attiecībā uz to, ka mušu sabiedrības
zināmi locekļi audzē tos elementus, kuri patiesība
ved pie Latvijas valsts graušanas un drupināšanas,
nerunājot nemaz par autoritātes un viņas cieņas pamazināšanu.
Man ar gandarījumu un patiku bija dzirdēt Nonāca kungu, kad viņš paziņoja, ka demokrātiska centra
frakcijas uzstājas un prasa, lai tie, kas ir noziegušies,
tiek stingri sodīti. Loti labi un patīkami dzirdēt.
Viens īsts demokrāts, ja viņš tāds grib but, citādi nemaz ari nevar runāt. Bet tanī paša laika mani drusku pārsteidz zināma divkosība tanī stāvoklī, kuru
ieņēmis demokrātiskais centrs šai vieta. Man ir zināms tas, kas noticis šodien ministru kabineta. Viens
no mūsu frakcijas deleģētiem ministriem šīsdienas
kabineta sēdē ir iesniedzis priekšlikumu, kura ir bijusi izteikta vēlēšanās, lai zināmie virsnieki, vismaz
pa izmeklēšanas laiku, tiktu izslēgti no armijas. Bet
kabinetā norisinājusies bēdīga aina; par priekšlikumu balsojuši tikai 3 sociālistu ministri un Jaudzems
no Latgales darba partijas frakcijas. Visi pārējie
šādam lēmumam bijuši pretim! Tagad jautāšu Klīves un Nonāca kungiem, vai ar šādu demokrātiska
centra un zemnieku savienības ministru izturēšanos
tiek pacelta mūsu valsts autoritāte ? _ Virsniekiem,
kuri pārkāpuši viselementārākās ētiskas prasības un
izdarījuši acīm redzamu noziegumu, nedrīkst but vietas mūsu armijā. Bez šaubām, Latvijas valsts ciena un gods, Latvijas valsts stiprums prasa, lai tādas
parādības, kādas ir notikušas mušu acu priekša un ir
izpaudušās ari agrāk dažādos atsevišķos citos gadījumos, tiktu izravētas no mušu armijas, ne tikai ka
atsevišķas parādības, bet lai tiktu panākta šo gadījumu cēloņu un avotu iznicināšana. Ja zināmas bēdīgās parādības būtu tikai atsevišķi gadījumi vien,
tad uz tiem varētu skatīties ari citādi. Diemžēl, ka
jau teicu, tas tā nav. Man piemēram nāk atmiņa
ari vēl citi līdzīgi gadījumi. Ari kara ministrs ir ļoti
labi informēts, piemēram kaut par to lietu, kuras izmeklēšana velkas jau no maija mēneša. Kaut jau
šīs lietas izmeklēšanas vēža gaita skaidri pierada,
ka ir zināmas aprindas, kuras ir ieinteresētas nozie-
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guma _ slepšanaUn tas, lūk, ir tas bēdīgākais un
bīstamākais. Tāpēc man liekas, mums ir tiesība sagaidīt, lai ne tikai tiktu nosodīti tie, kas ir noziegušies, bet lai kara ministrs parūpētos ari par to, lai
šinī divīzija tiktu radīta tāda vadība, kas virzītu un
audzētu mušu armiju īsti demokrātiskā garā, piemērota mušu demokrātiskās valsts iekārtai. Mana
frakcija balsospar pieprasījumu. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics
(sociāldemokrāts mazinieks): -^ ~
Augstā sapulce! Šinī augstā namā daudz ir runāts ^*m0
par kerenščinu, par Krievijas armijas sabrukumu un

ari noradīts uz tiem iemesliem, kādēļ sabruka Krievijas armija, kamdēļ sabruka Krievija un kamdēļ
viņa nonāca pie komunisma, kādas pazīmes mēs novērojam pie Krievijas armijas un pašas Krievijas sabrukšanas, kam sekoja komunisms, pret kuru mēs

kopēji izturamies noraidoši. Iemesls tam bija sekošs.
Vispirmā kārtā armija neticēja vairs saviem kara
vadoņiem, saviem virsniekiem, lauza disciplīnu.
Katrs kareivis atrada par nepieciešamu un par iespējamu vispirms pats spriest par to, kas viņam jādara. Viņš atrada par iespējamu pats izšķirt to,
kuras klases dzelzceļa vagonā viņam jābrauc un
kuru pilsoni paņemt aiz apkakles un izsviest no vagona ara. Viņš pats atrada par iespējamu izlemt,
kad iet un kad neiet uzbrukumā. Priekšniecības
autoritāte priekš viņa vairs nepastāvēja. Tas, ka
katrs karavīrs atrada par vajadzīgu un iespējamu
apspriest un novērtēt visas politiskās un stratēģiskās
situācijas pats un neuzticēties vairs savai valdībai,
saviem kara vadoņiem un virsniekiem — tas, kungi,
pēc jūsu pārliecības, — šīs domas jūs vairākkārt
šai augsta namā esiet izteikuši — ir novedis Krievijas armiju un pašu Krieviju pie sabrukuma. Un šai
ziņa mes ar jums, kungi, esam vienis pratis, te domu
starpības mums nav. Bet kas nu pašlaik noteik Latvija? Izradā.s, ka tas, kas Krieviju noveda pie sabrukuma, _ sāk parādīties tagad Latvijā. Bet pēc
jūsu domām, Latviju tas nevar novest pie sabrukuma, gan otrādi, tas var celt Latviju. Es nebūtu
ņēmis vardu šai jautājumā, ja es nejustu, ka lietām
ta _ turpinoties mēs varam pazaudēt Latviju. Kad
Klives kungs runāja par to, ko nevajagot aizmirst,
tad no vietas es viņam aizrādīju, ka vispirms nevajaga aizmirst Latviju. Tie, kas vienmēr runā par to,
ka Latvija viņiem esot dārga, lai tagad pierāda to
darbos. (A. Klīve no vietas: ..Ko tad vajaga darīt?") To es jums tūliņ pateikšu. Jūs runājat par
to, ka vajagot uzturēt kara tiesas autoritāti, kas esot
panākams, nododot šo lietu kara tiesai. Nē, Klīvēs
kungs, vispirms vajaga uzturēt šī augstā nama un
valdības autoritāti, tad reizē būs uzturēta ari kara
tiesas autoritāte. Un šī autoritāte prasa, lai tādi
virsnieki, kuri iedrošinās pacelt roku pret Saeimas
locekļiem, nevienu acumirkli neatrastos mūsu armijā. (Saucieni: „Pareizi!") Trīs nedēļas izmeklēšana nedrīkstēja vilkties, jo ziņas par dažu virsnieku
(starpsauciens: „Huļiganu!") uzbrukumu deputātiem,
kuri braukuši nevis savās personīgās, bet Saeimas
darīšanās, kā komisijas locekļi, varēja dabūt daudz
ātrāk. Pie tam jūsu pašu frakcijas loceklis (pagriezies pret labo spārnu) bijis klāt un nav neko darījis.
Viņam bij bail iznākt ārā paskatīties, lai vēlāk nebūtu
jāziņo par to, kas noticis. Tā jūsu frakcijas loceklim
nevajadzēja izurēties pret saviem kolēģiem, jo tā
ir visaugstākā mērā nekoleģiala izturēšanās (starpsaucieni). Vecos parlamentos tādas lietas mēs nebūtu piedzīvojuši. Izziņu par to, kur aizskarta ir
Saeimas deputātu cieņa un līdz ar to ari pašas Saeimas cieņa, vajadzēja izdarīt nevis trīs nedēļās, bet
trīs dienās un šos kungus tūliņ izslēgt no armijas.
Tad visi redzētu, ka tādas lietas mēs neciešam, un
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tad tas uz priekšu ari neatkārtotos. Bez tam man rēdņos un visos tanīs, kuriem ir darīšana ar mušu
pilsoņiem to, ka viņiem, pirmkārt, jāizpilda likums,
ir zināms un varbūt kara ministrs mumsto aplieciun ka tās iestādes, kuras lemj par Latvijas valsts
virsaugstākiem
nās, ka kāds no Kurzemes divizijas
likumiem, ir Latvijas valsts Saeima un viņas_ valgadījuma
pirms
šī
dažas
dienas
niekiem ir devis
_
dība. Tās ir likumdevējas iestādes, kuras pastāv uz
kara ministrim goda vārdu, ka nekādi ekscesi no
„Ķuķa!")
mūsu
Satversmes pamata. Mums skaļi jauzsauc
viņam padotiem virsniekiem (sauciens:
radītājiem: „Kungi, rokas nost no Latšiem
ekscesu
ka
ekscesi
ir
noredzam,
bet
mēs
vairs nenotiks,
vijas tautas likteņa. Par to lemj Latvijas likumdotikuši. Ja tas ir taisnība, gribētu jautāt, vai tad tāšanas iestāde, par to lemj viņas likumīgās, uz Sadam virsniekam, kas goda vardu ir devis,
no bet nevietām:
tversmes
pamata pastāvošās iestādes. Ne jūs būsiet
ir
vieta
^Saucieni
prot to turēt,
armija?
„Nav vietas!") Es domāju, ka tādam virsniekam nav tie, kas izšķirs Latvijas likteni." Jūs, labā spārnā,
baidāties to pateikt, un es bīstos, ka neskatoties uz
vietas armijā. Ir taisnība, ka Kurzemes divizijas komandierim ir savi nopelni pie armijas, ka viņš ir labs jūsu vēlēšanos, lai Latvija pastāvētu — tā jums ir,
vismaz zemnieku savienībai, — neskatoties uz to,
speciālists, bet mēs zinām, ka viņš ari ir_ labs spejūs
ar savu aklību politikā novedīsiet pie tā, ka Latprot
audzēt
Latvijas
ciālists otrā lietā, t. i. ka viņš
vija sabruks, jūs sadrupināsiet Latvijas armiju. Nearmiju tādā garā, kas var novest ir armiju, ir mušu
valsti pie sabrukšanas. Virsnieki, kuri ir izdarījuši aizmirstat, ka Latvijas armija rekrutējās no tautas
uzbrukumu, atrodas taču zem viņa. Savukārt šie plašākam masām, ka karu nevar izcīnīt tikai virsvirsnieki audzē mūsu kareivjus, kuriem bus faktiski nieki, bet ka tur vajadzīgi ari kareivji, no kuriem
lielāka daļa nāk no plašajām tautas masām. Lielākā
jāizcīna it visas cīņas frontē. Bet kas tie ir par
audzinātājiem, vai tie neapdraud mušu armiju un daļa Latvijas armijas virsnieku līdz šim ir stāvējuši
par disciplinu, viņi nav gājuši to patvarību ceļu,
valsti? Šādi uzbrukumu gadījieni no dažiem virskuru gāja daži viņu necienīgi kolēģi. Bet daži no
niekiem mierīgiem pilsoņiem nav pirmie. Man gadījās redzēt pagājušā gada 1. maijā uz Esplanādes, Latvijas armijas virsniekiem tomēr iet to ceļu, kuru
kur daži armijas virsnieki bij ieradušies ar specielu gāja Krievijas armija savā sabrukuma laikā, sakot:
„lzšķiraties paši, negaidiet, kamēr likumdošanas ienolūku, lai uzbruktu tur pilnīgi nevainīgiemdemonstāde jautājumu izšķir. Jūs taču paši zināt, kura
strantiem, lai viņiem norautu valdības atvēlētās sarpartija
labāka. Varbūt kristīgie nacionālisti labi;
ari
pa
kanās zīmītes; ar nolūku tie staigāja
ielām,
lai to izdarītu. To redzēja augstākā priekšniecība, Niedra ari ir labs cilvēks. Rīkojaties paši, jums pašiem ir lielas galvas". Ja nu tagad kareivji redz,
bet negrieza uz to vērību; to zināja ari kara mika daži viņu skolotaji-virsnieki uz savu galvu izšķir
nistrs, bet norādījumi, ka tādas lietas nedrīkst notikt, no viņa puses nav bijuši. Man ir zināms gadī- tadus jautājumus, uz kuru izšķiršanu viņiem nav ne
jums, no Liepājas, tai pašā 1. maijā, kur kāds no šis mazākās tiesības, sakāt, kungi, vai nevar pienākt
tāds brīdis, kad kareivji sak rīkoties tāpat, kā daži
divizijas augstākiem virsniekiem pats ar savām roviņu priekšnieki, t. i._ nepadodas disciplīnai un izkām ir noplēsis publikas priekšā sarkano zīmīti —
kam? laikam, gan kādam komunistam? Nē, sirmam šķir uz savu roku jautājumus, uz kuriem tiem nav ne
mazākas tiesības? Tapec Klīves kunga paziņojums,
vecītim, Liepājas fabrikas īpašniekam Riges kungam. Mums visiem ir zināms, ka daudzreiz paņemam ka viņi balsos pret interpelaciju tāpēc, ka vainīgie
šādas zīmītes: nu, vienkārši negrib katram atsacīt, jau nodoti kara tiesai, nozīmē mazināt Latvijas valpaņemam un piespraužam. Tā ari ir paņēmis šis dības un Latvijas Saeimas autoritāti. Es tagad jautāšu Ducena kungam sekošo. Viens no maniem frakvecais kungs ar sirmo galvu sarkano zīmīti, un armijas virsnieks ir atradis par iespējamu uzbrukt šim cijas locekļiem šī gada maija mēnesī ari saņēma uzbrukumu no _ kāda Latvijas virsnieka, kurš mēģināja
sirmgalvim. Es gribu jautāt, vai tāds armijas virsviņam noplēst nost sarkano zīmīti pēc tam, kad
nieks ir savā vietā? Tas, kungi, ir zināms, ka tāda
politika pastāv šai armijas daļā, bet trūkst dūšas uz mušu sapulce bija beigta un mēs gājām uz māju.
Tas ir mans fracijas biedrs Dukurs. Viņš griezās
to reaģēt. Jūs domājat, kungi, ka kādreiz šādi „vapie jums, Ducena kungs, un lūdza izmeklēt to lietu.
derīgi
Jums
ir
no
svara, lai zināma saroņi"_ būs
Jus to uznematies,bet vel līdz šim laikam vainīgais nav
biedrības daļa būtu pret to daļu, ko sauc par sociālistiem. Un tādēļ lūk šī audzināšana. Es jautāšu, sodīts. Izmeklēšanas rezultāts: nolikt lietu pie neizbeigtām lietām. Es Jums sacīšu tālāk: kad mans
ja tādas lietas tagad audzē armijā, ja jūs atvēliet
frakcijas biedrs Dukurs prasīja, lai viņam parāda to
tagad atsevišķiem virsniekiem, protams, ne vairākumam, bet atsevišķiem virsniekiem tā izturēties lietu, Jus to lietu no rokam neizlaidāt, bet nolasījāt
tika] atsevišķas vietas; Jus bijāties dot viņam to
pret Saeimas deputātiem, un neatrodiet par iespējamu enerģiski uzstāties pret to, kas tad notiks ar roka. Un fakts ir tas, ka izrādījās, ka izmeklēšana
citiem pilsoņiem, kuri neieņem šo augsto amatu?
ta notikusi, ka nevis virsnieks uzbrucis Dukuram,
Tiem jāmēģina pēc iespējas šādiem kungiem tikt no bet gan Dukurs virsniekam, nolamājis to par huliceļa nost. Un vienkāršie kareivji skatās, ka daži viņu gānu. Vārdu sakot, grozi _ lietu kā gribi, vienmēr
virsnieki paši uz savu roku izšķir tādus jautājumus, boze iznāk uz otru pusi. Luk, ko panāk tāda izmekuru izšķiršana piekrīt likumdevējiem un valdībai, klēšana. Un bez šaubām, katra izmeklēšanā jūs to
piem., vai sociāldemokrātiskai partijai būt legālai variet panākt. Ja vien tie, kas izmeklē, jutīs, ka
priekšniecība neveļās, lai vainīgos atrastu, tad ļoti
vai nelegālai. „Latvijas Sargs" saka, ka kreiso sociāldemokrātu partija sen būtu likvidējama kā leskaisti uzrakstīs protokolus pavisam otrādi, ka negāla partija. Pieņemsim, ka tas ir pareizi. Bet tad vis uzbrukts deputātiem, bet gan, ka deputāti uzbrulikvidējiet viņu še, no šī katedra. Lūdzu, nākiet šurp kušļ virsniekiem. Taisni tapec, ka šādas tendences
un liekiet to priekšā! Bet tagad taču sociāldemoatkārtojas pie mušu armijas atsevišķiem virsniekiem,
krātu partija ir legāla un jūs neesiet mēģinājuši viņu
tas ir bīstami priekš Latvijas, un bīstami, es gribētu
šeit no šī katedra padarīt par nelegālu. Jums trūkst
sacīt ari priekš Latvijas armijas virsniekiem, priekš
priekš ta dušas. Varbūt laiks pienāks, kad jūs gritiem Latvijas virsniekiem, kuri ar godu stāv par
bēsiet to darīt. Jums pašiem tagad nav dūšas, bet Latviju. _ Tas ir bīstami priekš Latvijas armijas, ja
jus ar prieku noskatāties, ka šai partijai uzbrūk
gadījuma, kad jāstājas pretim ienaidniekam, nāktu
jūsu vietā citi ārpusē. Tās ir sabrukuma pazīmes.
sabrukums. Ja bus cīņa pret armiju uz rītiem, tad
Tas novēršamas, ieaudzējot mūsu armijā, mūsu ietaču vispirms cietīs paši virsnieki, viņu galvas ripos
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nost, tie pirmie cietīs no mušu armijas sabrukšanas.
Jus ziniet, ka ir izturējušies mūsu kaimiņi pa kreisi
pret virsniekiem. _ Ari mūsu armijas virsniekiem
var nākties atbildēt ar savām galvām ienaidniekam,
ja sabrūk mušu armija.
Mēs ejam uz brāļu kapiem
un cildinām kritušos varoņus. To mēs darām ar
lielāko godbijību un cienību pret armiju un viņas varoņiem. Un lielākā armijas un virsnieku daļa ir
tādi, pret kuriem mēs ar cienību savas galvas esam
liekuši un nolieksim ari šodien. Bet ar noziedzīgiem elementiem Latvijas
armijā mums ir jātiek
galā. Viņiem nav vietas šinī armijā. Tāpēc tiem,
kam Latvija ir mīļa, kas grib, lai Latvija pastāv, ir
jārūpējas, lai armija no šādiem elementiem, kuri
dezorganizē un _ gremdē Latviju, tiktu iztīrīta.
Jūs,
latviešu pilsonības labais spārns, neesiet šoreiz
savu uzdevumu augstumos, kaut gan jūs par to visvairāk runājiet. Es gribu izteikt pārliecību, ka vairums Latvijas Saeimā ari bez jums tomēr būs savu
uzdevumu augstumā un gādās par to, lai nesabrūk
Latvijas armija un līdz ar to ari pati Latvija. (Sauciens pa kreisi: „Pareizi!" Aplausi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ducenam.
(zemnieku savienība): Augstā saJ. Ducens
Sakarā ar to, kas sacītsmo šī katedra, es
jūtos spiests vēl papildināt savu pirmo formelās
dabas paskaidrojumu.
Šis gadījums, bez šaubām,
ir ļoti nepatīkams un nosodāms; bet ir nepareizi, ja
šo gadījumu mēģina iztēlot kā tādu, kurš nozīmētu
gandrīz vai mūsu armijas sabrukšanu, ja šo gadījumu
mēģina vispārināt. Tas ir atsevišķs, nepatīkams
un nosodāms gadījums, bet ne vairāk. (Starpsaucieni.) Es klausījos uzmanīgi un neredzēju neviena
takta, uz ko būtu dibināti tie slēdzieni, ka mūsu
armija iet uz sabrukšanu. Šo atsevišķo gadījumu izcelt un iztēlot tādā nozīmē, nav itin nekāda pamata.
(Balsis pa kreisi: „Vai Jūs esat aizmirsuši, cik tādu
gadījumu Jūsu laikā jau ir bijis?" — A. Petrevics:
„Kerenskis ari kādreiz tā teica. Neaizmirstiet to!")
Man pārmet, ka es nodevis lietu kara izmeklēšanas
tiesnesim resp. tālāk kara tiesai. (Balsis pa kreisi:
„Tai pašai kompānijai!")
Ja saka, ka neesot pietiekoši garantiju, ka vainīgos sodīs, tad es gribu jautāt, ja tiesa nedod pietiekoši garantijas, kur tad jūs
tās garantijas gribiet meklēt un atrast. Visās tanīs
runās kuras es noklausījos un kuras bij vērstas pret
tiesu, es neredzēju neviena fakta, kas apliecinātu,
ka kara tiesa kādreiz būtu rīkojusies nepareizi, subjektīvi, vai_ būtu kādu lietu izbeiguši nelikumīgi.
Tādu piemēru nebij un ari es, kā bijušais kara tiesas darbinieks, tādu piemēru kara tiesas praksē nezinu. (Starpsauciens.) Tālāk Petrevica kungs vēl
teica: „Jūs paši administratīvā kārtā izdarījāt kādu
izziņu un ari tā neņēma vēlamo virzienu." Ja nu
viņš saka, ka ari tādā gadījumā, kad lieta nodota
tiesai, nav garantijas, ka viņu izmeklēs objektīvi
un nav šīs garantijas ari tad, ja to izdara administratīvā kārtā, tad jājautā, kur tad jums tā garantija
ir, kur jūs to atradīsiet? Es uz šo lietu tā neskatos.
Es saku, ja šis gadījums būtu bijis vienkāršs, ikdienišks — es butu _ sodījis vainīgos disciplinārā kārtā,
bet ta^^ ka šis gadījums tāds nav, tā kā tas pārsniedz
manas disciplinārās varas robežas, tad es to nodevu
kara izmeklēšanas tiesnesim un atrodu, ka tā ir pietiekoša garantija, ka lietu izmeklēs objektīvi, vispusīgi, bez kādas vilcināšanas, un vainīgie saņems
savu sodu._ Vēl man jāuzstājas pret interpelantiem
sekoša ziņa: Interpelacijā ir uzsvērts galvenā kārtā
tas apstāklis, ka apvainojumi vērsti pret Saeimu un
pret valdību. Personīgā ziņojumā man deputātu
kungi — Lejiņš un Gulbis uzsvēra to pašu. Nododams lietu izziņas izdarīšanai, es starp citu personīgi
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uzstādīju, jautājumu: vai valdība un Saeima būtu
bijušas apvainotas. Šis jautājums ir stādīts priekšā
visiem lieciniekiem. Šodien man nāca rokās visi izziņas materiāli un es paspēju ar viņiem ari iepazīties, bet atbildi uz šo jautājumu es neredzu. Un kas
nu šeit ir tas savādākais? Ja jau nu paši deputātu
_ kungi par to sūdzējās man personīgi, tad man nebija
" iemesla viņiem neticēt, lai gan, kā tiesas darbinieks,
es no prakses zinu, ka pie labākās apziņas dažreiz
notiek, ka liecinieks uzņēmis notikumus pārāk subjektīvi, un tāpēc jāsaka, ka te ir vajadzīga kritika,
sevišķi ja liecību dod pats cietušais. Te man pārmeta, ka man neesot bijusi dūša neko citu darīt, kā
tikai nodot lietu kara tiesai resp. novelt 110 sevis "
tādā ceļā visu atbildību. Tagad es griežos pie Lejiņa
kunga un prasu, kur Jums palikusi tā dūša, ja Jūs
man _ personīgi_ sacījāt, _ ka ir apvainota Saeima un
valdība, bet Jūsu liecībā nav neviens vārds par to.
Tāpat ari'visās pārējās liecībās nav nekādu norādījumu uz to, ka valdība un Saeima būtu apvainotas.
Man ir bijušas rokās visas liecinieku liecības, izņemot tikai deputāta Gulbja liecību, jo deputāta Gulbja
dzīves vieta nebija atrodama: man ziņoja, ka viņš ?
izbraucis. (Smiekli un aplausi kreisā pusē. Sauciens
pa kreisi: „Tas ir raksturīgi priekš izmeklēšanas!") '
Tur nav ko smieties un ko brīnēties. Tāds gadījums
bija ari ar vienu otru deputātu, kurš bija izbraucis
uz laukiem pa Saeimas pārtraukuma laiku; tā tad,
ja negribēja braukt uz laukiem un tur viņus meklēt,
tad vajadzēja gaidīt, kamēr viņi iebrauc Rīgā un tad
viņus nopratināt. Es taču domāju, ja reiz personīgā
ziņojuma Lejiņa un Gulbja kungi varēja apgalvot,
ka ir apvainota Saeima un valdība, ka viņiem, šiem
'deputātu kungiem pietiks dūšas ari rakstiski to apstiprināt, jeb varbūt tas mutiskais ziņojums nesakrīt ar faktiem? Izrādās, ka tās dūšas viņiem nav
bijis. Tādā stāvoklī lieta pašreiz atrodas, un es no
savas puses uzskatu, ka tā ir pietiekoša garantija,
ka viņu izmeklēs un vainīgie saņems taisnīgu sodu.
Ja lieta nodota tiesai, tad lielākas garantijas nevajaga. Citas izejas es neredzu. Apvainot tiesu nav
nekāda pamata. (Troksnis un starpsaucieni kreisā
puse.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Es, denutatu kungi,
šodien negribēju pakavēties pie šī jautājuma. Šis
jautājums ir priekš manis personīgi pārāk kutelīgs
un es esmu pārak uztraukts, lai par to daudz runātu.
Katra Liepājas braukšana man ir saistīta ar zināmiemsarežģījumiem. Tas deputātu kungiem nebūs
nezināms, jo presē par tādiem gadījumiem vienmēr
tiek rakstīts. Man nav nekādas ilūzijas, ka es šodien runāju par pēdējo notikumu, tāpat ari nav nekādas ilūzijas, ka apstākļi Liepājā mainīsies.
Jo
visiem notikumiem, tas pirmcēlonis, jāsaka tomēr atklāti, ir divizijas komandieris Kūka kungs, kurš tāda
gara savus virsniekus audzina un kuri bieži jautrākā
garastāvoklī^ esot, viņa mācības visā pilnībā izved
dzīve. Ari tāds fakts, kāds nupat noticies, nav pirmais. Jums taču laikam būs zināms, ka tādu gadījumu, kamēr Kūķis ir Liepājā, ir vesela strīpa un
viņi sakas tūliņ pec Kuķa divizijas ienākšanas Liepāja. No tā laika notikumi atkārtojās regulāri.
Paša _ pirmā Kurzemes divizijas ienākšanas dienā
Liepāja gadījās, ka veda uz kapiem kādu mirušu
musupartijas biedri, veda to ar sarkaniem karogiem
ar mušu partijas uzrakstu, un tikko ienākušo Kūka
divizijas virsnieku audzināšana jau sāka parādīties
pretšo beru gājienu. Parasti uz bēru gājieniem
skatās ar zināmu cieņu bet šoreiz virsnieki ar
motocikletu iebraukuši gājienā un izšķīruši bēru gājienu uz divām pusēm. Es nerunāšu nemaz par daudziem citiem gadījumiem, kādi notikuši Liepājas
2

35

Latvijas

Republikas

Saeimas IV. sesijas 1. sēde

1924. £a,da 15. janvarļ.

36_

es paredzēju, ar ko tas viss beigsies., radiem gadīleišu biedrībā, skatuves biedrība un citur. Kulturejumiem jāpiegriež Saeimai pienācīga venba, nevar
lā biedrībā virsnieks vienkārši piekāvis kādu no
ko no zemnieku savienības frakcijas
publikas un palicis nesodīts. Taisni otrādi. Tas apmierināt tas,
puses
Man gribētos novēlēt izbaudīt to
aizrādīja.
skolotājs, kurš dabūjis pļauku, tas pats dabūjis ari sajūtu kādam zemnieku savienības priekšstavim,
naudas sodu (smiekli). Tadi_ ir tie apstākļi Liepāja.
ministrim vai ministru prezidentam Meierovica
Šoreiz man gribas tikai aizrādīt uz to, ka te tiešam kungam,
^
kur
kad tas kādreiz brauktu uz ārzemēm,
ir sistēma, audzināšana vainīga un tadeļ es ari ne- * varbūt, sociāldemokrātiska valdība priekšgala, kad
ņēmu nopietni pirmo izmeklēšanu. „Es biju griezies
viņu mēģinātu izmest no vilciena. (Jautrība.)
pie kara ministra kunga 21. vai 22. decembri, labi
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gulbim.
neatceros, un tikai 2. janvārī meklēja mani pulkveK. Gulbis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
dis-leitnants Ozols, kurš teica, ka viņam ir uzdots kungi!
Es nebūtu ņēmis vardu otrreiz, jo es to faktu, "V jf
šo lietu izmeklēt. Kad es_ viņam jautāju, vai viņš
bija jāattēlo, atstāstīju, bet ta ka kara mikas.
man
tiešām grib to lietu izmeklēt, vai tikai, ka saka, melkungs, te aizrādīja, ka Lejiņam un
Ducena
nistrs,
ka
izmeklēšot
nu par baltu pataisīt, saņemu atbildi,
tāpat
bijis pietiekoši dušas savas lieari
man
neesot
objektīvi. Es viņam atbildēju uz jautājumiem. Vījo esotit ka izvairīšanās
taisnību,
lai
izteiktu
cībās,
nam bij sviedri uz pieres, kad viņš pie manis ienāca,
atspēkotu šo apvainotad,
lai
un
bailība
manāma,
ķerties
pie
šīs
viegli
varēja redzēt, ka viņam nebija
gribu
vēl dažus vārdus
pret
mani,
jumu,
vērstu
es
lietas. Es viņam, zināms, neatbildēju uz visietn jauteikt.
Ir
ka
neesmu
vēl
liecību nodevis
taisnība,
tājumiem, bet ari ne tā ka ministra kungs to attēloja.
ministrijai,
bet
tam
par
iemeslu nav
šinī
lietā
kara
jautājumiem
Tieši kas manu personu aizķēra, uz tiem
bet
tikai
ka
šodien sabailība
no
virsniekiem,
tas,
es atbildēju. Es neatbildēju uz 2 jautājumiem: vai
lūgumu
dot atrakstu
ar
ņēmu
ministrijas
no
kara
šie virsnieki ir valdību un Saeimu ganījuši un, vai
ko vel neesmu
jautājumiem,
bildi
uz
9
uzstādītiem
Atļaujat
pagaidām
atbildēju:
tie bij iereibuši. Es
paspējis darīt, bet rīt jau nodošu. Ka no fakta atstāno atbildes došanas atturēties. Vispirms lūdzu _no^
pratināt pulkvedi Kūķi, kurš ir viņu garīgais teys, stīšanas neesmu izvairījies, to pierāda tas, ka jau
g.
dzelzceļa policijai iesniedzu rakkurš dos izsmeļošu atbildi uz šiem jautājumiem. (K. 23. decembrī p.
stisku ziņojumu pār uzbrukumu. Es viņu nolasīšu.
Pauluks no vietas: „Vai ta ir nopietna atbilde?")
„Rīgas dzelzceļa policijai.
Es zināju, kā ar izmeklēšanu no šīs puses_ veiksies
jāatgādina
Izpildīdams savus Saeimas deputāta pienākuun ka nekādu rezultātu nebūs. Man ir
mus, es braucu kopā ar citiem Saeimas delegātiem,
kāda cita tāda izmeklēšana, kur es tāpat griezos pie
kara ministra dēļ notikumiem 6. janvārī 1923. gada. pašvaldības komisijas locekļiem, Lejiņu, Nonācu un
Tad bij, deputātu kungi, līdzīgs_ gadījums, bet tikai atGrantskalnu, kas bijām komandēti uz Durbi, nokārtot
mani vienu. Tas notika Liepāja Aizputes dzelzceļa pilsētas administratīvo robežu jautājumu,pēc tam no
stacijā. Ministru prezidents Meierovica kungs
Durbes atpakaļ caur Liepāju uz Rīgu ar vilcienu, kas
izgāja no Liepājas š. g. 20. decembrī pīkst. 9.50 vabrauca uz Aizputi uz kādiem tautas svētkiem un man
bij tā nelaime braukt, to nemaz pašam nezinot, taisni karā. Vagonā starp citiem pasažieriem bija ari daži
ar to pašu vilcienu. Tas notika7 no rīta. Pec kādas Liepājas garnizona virsnieki. Šo virsnieku uzvešajautri pavadītas nakts Liepājā Meierovica kungs ar nās jau no pašas Liepājas bij vairāk kā piedauzīga.
daudziem virsniekiem bija stacijā. Mani ieraugot Lai gan vagons nebij pārpildīts, tomēr virsnieki bez
atskanēja no virsnieku puses visādas piezīmes un kādas vajadzības spiedās virsū Saeimas deputātiem
ari, ka vajagot Lejiņu izmest no vilciena. Es par to viņiem norādītā kupejā.
Vispirms kupejā iespiedās viens virsnieks, kā
ziņoju, notika izmeklēšana, pratināja mani,_ pratināja
virsniekus un rezultāts bij pavisam negaidīts: nekas
vēlāk noskaidrojās, Liepājas garnizona operatīvās
nav noticis, publika ir kādam sociālistam, vilcienam nodaļas adjutants kapteins M. Mentels. Šis virsnoejot, dažas piezīmes taisījusi. Bet patiesība tas
nieks visādi izgrozījās un izķengājās pa kupeju,
bija līdzīgs gadījums pēdējam incidentam. Tāpat spiedās man virsū un acīm redzot meklēja strīdus,
lauzās virsnieki vāģī un tāpat gribēja mani izmest bet tā kā viņa rupjībām netika piegriezta vērība, tad
no vilciena. Izmeklēšana, zināms, to nepierādīja. viņš izgāja no kupejas un sarunājās ar pārējiem
Man tomēr ir tā pārliecība, ka pie labas gribas vavirsniekiem par kaut ko.
rēja ari viegli patiesību atklāt. Proti, kad treša diena
Pēc šīs sarunas kupejā pie mums ienāca otrs
pēc tam notika Saeimas sēde, es kuluāros griezos
virsnieks, kā vēlāk dabūja zināt, Liepājas kājnieku
pie Meierovica kunga un jautāju, kā viņš tādu gapulka ložmetēju rotas kapteins Jankavs. Ienācis pie
dījumu pielaidis? Viņš itin mierīgi atbildēja: „Ko
mums, Jankavs iesāka tūlīt ķengāties, starp citu ņēJūs, Lejiņa kungs, uztraucaties, es jau viņiem neļāvu
mās nozākāt ari valdību, ka tā postot un mānot tauJūs izsviest!" (Jautrība). Vai pēc tam vēl vajadzīgs tu, nodarbojoties ar blēdību un spekulāciju un neesot
kāds pierādījums? Vai lieta nav skaidra? Priekš nekas vairāk kā blēžu un spekulantu iestāde. Ar
manis tie gadījumi nemaz nav jautri. Es rītvakar
tādiem pašiem vārdiem tas nosauca ari Saeimu un
gribu doties uz Liepāju, bet to daru ar ļoti lielām
vēl sevišķi klātesošos deputātus par draņķiem un blē-

bažām. (Jautrība.) Man liekas, ka it visur ir bijuši
pietiekoši pierādījumi, lai atrastu tos vainīgos. Izrādās, tie kungi nav tik tālredzīgi. Viņiem pašiem
pasprūk šis tas un pat presē sāk rakstīt un lielīties,
ka tur un tur kādu „sociku" aizskāruši. Ari viens
no tiem virsniekiem, pulkvedis Pūriņš, kādā vēstulē
redakcijām vēlāk pēc kāda notikuma itin vaļsirdīgi
atzīstas: „Tur nekādi godu aizskaroši notikumi
pret jums netika pielaisti." Netika pielaisti, tā tad
mēģinājums taču bija. Es tikai to gribēju konstatēt.
Tā tad atkārtoju, ka ir viens raksturīgs un ļot,i līdzīgs gadījums jau bijis un kādi ir izmeklēšanas rezultāti. Tāpēc es tik skeptiski skatījos uz to izmeklēšanu, kad pie manis ieradās ņulkvedis-leitnants Ozola kungs un ar tām atbildēm tik nopietni neņēmu, jo

žiem. Spekulantu un blēžu iestādes esot ari valsts

opera, nacionālais teatrs un kultūras fonda dome, un
šoiestāžu darbinieki — tumši cilvēki: blēži, viltnie-

ki un spekulanti. Savu kara dienestu viņš augsti ne-

turot, ja priekšniecība viņu atlaidīšot, par to viņam
nebūšotko žēloties, jo pašlaik braucot uz Rīgu atvaļinājumā un organizēšot jaunu partiju. Mūs, deputātus, viņi, virsnieki, esot nolēmuši izmest no vagona
caur logu tiklīdz vilciens ieiešot Lietavas teritorijā
un prie_kš _ tam viņiem esot pietiekoši spēka un ieroču. Tādējādi izrunājies, Jankavs izgāja no kupejas,
^
bet drīzi ienāca
no jauna, un pēc viņa ienāca ari
Mentels. Pēdējais izvilka no kabatas revolveri, sāka to vicināt un mums draudēt, bet Jankavs no jauna atkārtoja iepriekšējos draudus, ka viņi mūs tagad
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uz vietas izmetīšot. Es piezvēlies gulēju kupejas
stūrī un nekādās sarunās ar virsniekiem neielaidos.
Deputāts Lejiņš virsniekiem atbildēja, lai ar draudiem še neuzstājoties un lai netraucējot mieru. Pēc
Lejiņa izteiciena, Jankavs piepeši paņēma revolveri
no Menteļa un draudēja mūs uz vietas nošaut, izstiepjot jau roku uz šaušanu. Šai acumirklī Lejiņam
izlaimējās saķert Jankava roku, to saturēt un novērst slepkavību. Es izsteidzos pēc policijas un konduktora, kuri ari uz vietas nekavējoši ieradās. Policijas ierēdnis un konduktors uzaicināja virsniekus
neaiztikt mūs un netraucēt pasažierus, bet virsnieki
nepiegrieza tam vērības, pie kam viņiem piebiedrojās vēl citi divi, no kuriem viens esot, kā izrādījās,
divizijas štāba saimniecības daļas darbvedis V.
Šmidts un otrs vēl kāds leitnants Skrasts.
Redzēdams, ka virsnieki nolēmuši mūs noslepkavot, lūdzu dzelzceļa policijas ierēdni mūs neatstāt,
bet Lejiņš griezās pie konduktora, lai ierādītu vietu.
Virsnieki, nebūdami apmierināti, ka viņu ļaunais
nodoms nav izdevies, mēģināja no jauna mums uzbrukt guļamā vagonā, kur mums konduktors ierādīja vietu, noslēgdams kupejas durvis. No kupejas bija
dzirdama virsnieku bļaustīšanās un saucieni, lai laiž
viņus pie deputātiem, sevišķi arvien sauca deputāta
Lejiņa vārdu. Dzirdēju ari virsnieku saucienu aiz
durvīm: „Smērē tik virsū" un šāvienu.
Ja mūs nenoslepkavoja Mentels un Jankavs, tad
par to jāpateicas dzelzceļa policijas ierēdnim Paeglim, kas ar apdomīgu un enerģisku uzstāšanos, būdams pats apdraudēts no virsniekiem, izjauca virsnieku ļaunos nolūkus un tāpat ari pārējam vilciena
personālam, kas ar savu apķērību un uzmanību neļāva virsniekiem izvest savus ļaunos plānus.

2. sēde

1924. gada

18. janvārī.
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Ņemot vērā aprādīto faktu, lūdzu Rīgas dzelzceļa policiju dot lietai likumīgu virzienu, lai tiktu
saukti pie atbildības par nodomāto uzbrukumu man
slepkavības nolūkā kapteins Mentels, kapteins Jankavs un pārējie divi — Šmidts un Skrasts, cik daudz
viņi pabalstījuši pirmos divus, pie kam kapteini Menteli līdz ar to kā uzbrukuma organizētāju.
Kā lieciniekus lūdzu noklaušināt dzelzceļa ierēdni Paegli un pārējo vilciena personālu, konduktorus
un vagona pavadoņus un minētos Saeimas deputātus."
Kur nu ir vieta, godātais ministra kungs, pārmetumam, ka man nav bijis drosmes teikt taisnību? Ja
nav bijis dūšas pret taisnību, tad taisni pie Jums tas
ir redzams un ir ļoti nožēlojami, ja tos dūmus, ko
virsnieki mums laida virsū vagonā, tos viņi laistu
ari Saeimai virsū. Pats par sevi saprotams, ka es
kā atsevišķs Saeimas deputāts nevarēju rīkoties un
runāt visas Saeimas vārdā, tāpēc es atspēkoju to,
ko Ducena kungs man pārmeta, un pārmetums krīt
uz ministra kungu pašu atpakaļ.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
ir izsmelts. Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies.
Nobalsošanā nāk jautājums par pieprasījuma pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos, kuri būtu par šī pieprasījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pieprasījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par pieprasījuma pieņemšanu nodotas 65 balsis, pret pieņemšanu 19balsis, atturējies nav
neviens. Pieprasījums pieņemts un tiks virzīts tālāk
kārtības rullī paredzētā kārtībā.
Nākamā sēde piektdien, 18. janvārī pīkst. 5 pēc
pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 9 vakara.)

IV. sesijas 2. sēde 1924. gada 18. janvārī.
(Atklāta

pulksten 5.20 pēc pusdienas.)
Saturs.-

1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
2. Pārmainās komisiju sastāvā
3.
4.
5.

38
38

Latgaliešu bloka priekšlikums ievēlēt kultūras fonda do-

mē Fr. Trasunu (noraida)

38

Likumprojektu nodošana komisijām
Deputātu priekšlikumi:

39

VI. Rubulis (Latgales zemnieku partija) ....
0. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība) ...

39
41

E. Morics (sociāldemokrāts)

41

6.

A. Sīmanis (zemnieku savienība)
Likums par Rīgas pilsētas administrativām
(1. un 2. lasījums):

7.

P. Ulpe, referents
Likums par pilsētu naudas zīmēm (pieņem steidzamības
kārtībā):
V. Zanders, referents

P. Lejiņš, referents
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

8.

Nākošā sēde

42
robežām
42

48, 51
50—52
51
52

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Turpināsies _ iepriekšējā sēdē paziņotā dienas
kartība, papildināta ar likumu par dažu muitas sodu

un kanclejas nodokļu atlaišanu; triju zvaigžņu ordeņa
statūtiem, pārgrozījumu 1922. gada 10. februāra likumā par .akcizes nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem; pārgrozījumiem
likumā par akcizi no naftas produktiem.
Prezidijam _ iesniedzis deputāts Sainis lūgumu
piešķirt atvaļinājumu no 18. ļanvara līdz 18. februārim. Atvaļinājums nepieciešams ārstēšanas nolūkā.
Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?
Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Latgales darba, partijas frakcijas deleģē imblisko
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijā Jezupa
Trasuna vietā Jezupu Rubuli. Iebildumu nav? Skaitās ievelēts publisko tiesību komisijā Jezups Rubulis.
Saeimas prezidijam iesniedzis deputāts Kemps
priekšlikumu latgaliešu bloka vārdā ievēlēt kultūras
fonda domē Rancana vietā Fr. Trasunu.
Pie šī
priekšlikuma ir iesniegts sekošais priekšlikums:

..

Pamatojoties uz kartības rulla 133. panta lūdzam kultūras fonda domes locekļa velēšana izdarīt aizklāti ar zīmītēm*'-

Parakstījuši Reinhards, Bergs, Siecenieks, Birkhans, Goldmanis, Kasparsons, Gailīts, Dēķens, Kviesis, Firkss. Vajadzīgais skaits parakstu ir.
Balsošana notiks aizklāti ar zīmītēm. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tos deputātus, kuri vēlētos nodot balsi par Fr.
Trasunu lūdzu rakstīt uz zīmītes — par. Tos, kuri
vēlas balsot pret Fr. Trasunu, lūdzu rakstīt — pret,
kas atturas, tie uzraksta uz zīmītes — atturos. Vai
visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes būtu jau
izpildītas? Ludzu ievākt. Prezidijs liek priekšā pa
balsu skaitīšanas laiku pārtraukumu uz 10 minūtēm.
Iebildumu nav? Pārtraukums uz 10 minūtēm.
(Pārtraukums no pulksten 5.25—5.35 pēc pusdienas.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-

pinājās.

2*
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Balsošanas iznākums: par latgaliešu bloka
priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret to nodotas 47
balsis, atturējušies 10. Priekšlikums atraidīts.
Saeimas prezidijam izglītības komisija iesniegusi
lūgumu likt priekšā Saeimas kopsēdei nodot likumu
par vācu tautības nacionali-kulturelo pašvaldību' un
vācu valodas lietošanu Latvijā ari izglītības komisijas caurskatīšanai. _ Vai būtu kādi iebildumi pret
Ja nav tad minētais
izglītības komisijas lūgumu?
likumprojekts nodots ari izglītības komisijas caurskttīšanai. Ministru prezidents piesūtījis LatvijasUngarijas tirdzniecības un kuģniecības līgumu. Prezidijs liek priekšā nodot šo līgumu ārlietu un tirdzniecības-rūpniecības komisijas caurskatīšanai. Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām. Talak ministru prezidents piesūtījis fakultatīvo noteikumu pie
Pastāvīgās starptautiskās tiesas statūtu parakstīšanas protokola. Prezidijs liek priekša nodot to ārlietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots ārlietu komisijai.
Iesniegts priekšlikums no Vladislava Rubula un

citiem, kuru lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Lūdzam likt Saeimai priekšā pieņemt sekošu lēmumu:
Saeima nolemj: uzdot agrarpolitikas un juridiskai komisijām caurskatīt un iesniegt prezidijam uzņemšanai
dienas kārtībā likuma projektu pat īpašuma tie^
sību noteikšanu uz piešķirtām šņoru zemēm 3" nedēļiTtaTkā no lēmuma pieņemšanas dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

vam Rubulim.

Vārds Vladisla-

VI. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Augstā
Apspriežot tekošā gada budžetu, Saeima
fļfļ?uz manis iesniegtu priekšlikumu pieņēma lēmumu
uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai steidzamības kārtā 1910. gada 14. jūnija likumu pārgrozījumus un papildinājumus. Izpildot šo Saeimas lēmumu,
valdība šo likumprojektu izstrādāja, lai gan ne stei-

sapulce!

dzošā kārtā, jo tikai pēc 4 mēnešiem iesniedza to
Saeimai, novembra mēneša pirmās dienās. 13. novembri Saeima nodeva šo likumprojektu agrarpolitikas un juridiskās komisijas; apspriešanai. Agrarpolitikas komisija jau ir iesākusi apspriest šo likumprojektu, bet juridiskā komisija varēs stāties pie tā
tikai tad, kad to beigs apspriest agrarpolitikas komisija. Juridiskai komisijai ir priekšā daudz citu likumu,
un tādēļ nav paredzams, ka šis likums nonāks Saeimas plenārsēdē drīzā laikā. Cik šis likumprojekts
ir svarīgs Latgales zemniekiem, to es jau aprādīju,

i ja s
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dabūt kreditu, ne tikai nevar noslēgt galīga veida
pirkšanas un pārdošanas līgumus, bet caur to tiek
kavētas ari agrarapstākļu lietas. Ka visiem zmams,
zemes trūkums Latgale ir ārkārtīgi liels. No solītas
3000 zemnieku pārcelšanas uzKurzemi, ka redzams,
nekas neiznāks, joKurzeme, ka ziņo laikraksti, tada.s
zemes vairs nav. Sava laika šeit tika pacelts jautājums par sevišķa 60 miljonu fonda nodibināšanu zemes iepirkšanai palikušiem bez zemes zemniekiem,
bet ari no šī jautājuma nekas neiznāca, jo nevar neviens no tāda fonda saņemt aizde^rtmlu, tnpec ka

nevar tādu aizdevumu it ne ar ko nodrošināt. Itnekāds aizdevums pret nekustamu īpašumu nevar tikt
izsniegts līdz tam laikam, kamēr šis likums netiks
pieņemts. Pašlaik izsniedz aizdevumus pret nekustamiem īpašumiem ne tikai zemesbanka, bet ari Latvijas banka. Šis kredits ir ļoti ērts priekš zemniekiem. Vajaga tikai norakstu no zemes modālas un
apliecību par zemes vērtību. Iesniedzot lūgumu, otrā
dienā jauvar saņemt aizdevumu pret nekustamu īpašumu. Bet Latgales zemnieki tādu aizdevumu nemaz nevar dabūt. Sakarā ar to stāv ari pierobežas
zemes jautājums. Pēdējā laikā ir ziņas, ka pierobežas joslā pat tie zemnieki, tie kareivji, kam piešķirta
zeme, pārdod piešķirto zemi citām personām, kas
pierobežas joslā nebūtu vēlams, jo zemi pārdod tādām personām, kuras var būt pat kaitīgas pierobežas joslā. Šo zemi iepirkt neviens zemnieks nevar
un nevar iepirkt tāpēc, ka viņam nav naudas. Bet
naudu zemes iepirkšanai, kā aizdevumu, viņš nevar
dabūt. Nevar naudu dabūt tāpēc, ka zemes banka
aizdevumus sādžu šņoru zemes iepirkšanai nevienam
zemniekam nedod. Nedod tāpēc, ka šī zeme nav
zemnieka personīgs īpašums, bet ir visas sādžas kopīpašums. Ja nedod aizdevumus sādžas zemes iepirk-

šanai, neviens sādženieks — zemnieks nevar savu
sādžas zemi likvidēt, nevar dabūt aizdevumu un nevar ari iepirkt zemi. Lai iztiktu no šī stāvokļa, bija
vajadzīgs likums par vecākā notāra darbības atjaunošanu, kurš jau ir pieņemts, un atliek cerēt, ka no
1. februāra vecākais notārs Latgalē sāks darboties.
Bet ja ari sāks darboties vecākais notārs, tad tomēr,

kamēr nebūs pieņemts šis likums par īpašuma tiesību
noteikšanu uz šņores zemēm, līdz tam laikam stāvoklis negrozīsies. Galvenais ir tas, ka neviens līgums, nekāds kredits nebūs pieietams zemniekam
sādžas zemes īpašniekam. Es jau minēju kā agrarpolitikas komisija pašlaik tikai iesāk šo likumprojektu apspriest, bet juridiskā komisija varēs apspriest
kad tika iesniegts ierosinājums. Lai man būtu atviņu tikai pēc agrarpolitikas komisijas. Sarunā ar
ļauts tagad vēl piezīmēt par to nozīmi, kāda ir šim juridiskās komisijās priekšsēdētāju Sīmaņa kungu
likumam priekš Latgales zemniekiem. Bez šī likuma šodien noskaidrojās, ka maz cerības uz to, ka trīs
neviens zemes darījums galīgā veidā Latgalē nevar nedēļu laikā, pat ja Saeima to uzdotu, šo likumpronotikt.
No Latvijas nodibināšanās līdz šai dienai
jektu varētu anspriest un pieņemt juridiskā komisijā.
Latgalē vēl nav neviens pirkšanas vai pārdošanas Atkārtoju, ka šim likumprojektam priekš Latgales
līgums galīgā veidā noslēgts, nav noslēgts tāpēc, ka
zemnieka ir ārkārtīgi svarīga nozīme, es teiktu —
sādžu zeme ir kopīpašums; šis likums paredz pāreju ne mazāk svarīga nozīme kā agrārās reformas likumam, un tāpēc es ļoti lūdzu Saeimu priekšlikumu par
no kopīpašuma uz personīgu īpašumu. Ne tikai pirkšana un pārdošana caur šo likuma trūkumu tiek traušī likumprojekta caurskatīšanu 3 nedēļu laikā piecēta un kavēta, bet ari kredita jautājums nevar tikt
ņemt. Ja šis priekšlikums netiktu pieņemts, tad nav
kārtīgi nostādīts. Tai laikā, kad Vidzemē un Kurcerību, ka ari pēc 3 nedēļām šis likumprojekts varētu
zemē var dabūt ilgtermiņu aizdevumus pret obligācinākt Saeimas kopsēdē, ievērojot to, ka lai gan viņš
jām uz nekustamiem īpišumiem, Latgales zemnieir iesniegts jau novembra sākumā, bet ir jau pagājis
kiem tādi aizdevumi nav pieejami, un līdz šim laikam novembris, decembris un puse no janvāra, bet likumneviens ilgtermiņa aizdevums pret nekustamu īpa- projekts nevirzās uz priekšu.
Tāpēc šis Saeimas
šumu nav izsniegts. Bez tam kavē zemnieku krelēmums ir nepieciešams un ja tāds lēmums tiktu piedītu, zemes pirkšanu nu pārdošanu ari tas, ka vecākā
ņemts, tad tikai varētu cerēt, ka šis likums tiks drīnotāra darbība Latgalē vēl līdz šim nav nokārtota.
zāka laikā ari pieņemts.
Lai gan irparvesti arķivi no Krievijas, bet tur 17
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Rubula un citu
reģistru trūkst, kuri aptver 2000 īpašumus ar 4000 iesniegtais, jau nolasītais priekšlikums nāk nobalsoaktīm. Tāpat nav nokārtoti ap 1500 darījumi, kas
šana. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret Rubula
noslēgti vācu okupācijas laikā. Zemnieki ir nostāiesniegto priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
dīti pilnīgi bezizejas stāvoklī, jo viņi ne tikai nevar
Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
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Iesniegti ar vajadzīgo skaitu parakstu šīs dienas
sēdē vēl 2 priekšlikumi, kuri var nākt apspriešanā
kārtības ruļļa 91. panta kārtībā, t. i. ja neviens deputāts pret viņu apspriešanu šīs dienas sēdē iebildumus
neceļ. Es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Liekam priekšā uzdot attiecīgām komisijām caurskatīt
un līdz 25. janvārim stādīt Saeimai priekšā sekošu likuma pār-

grozījumu: Kara klausības likuma, VII. nod. § 35. p. 2. strīpot
vārdus: „ja viņi līdz iesaukšanai
apmeklējuši augstskolu ne
mazāk kā vienu gadu."

(Sauciens pa labi:

„Kas iesniedzis?")

P. Kotans, J, Trasuns, A. Dzenis, J. BarParakstījuši:
kans, J. Rubulis, Fr. Trasuns, Kublinskis, J. Roskošs, St. Jubuls,

Fr. Ķemps.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Vārds Reinhardam.
(kristīgi - nacionālā savienība):
G. Reinhards
Augstā sapulce! Es domāju, ka tik steidzīgi tā lieta
nemaz nav. Tas, kā liekas, zīmējas uz studentu iesaukšanu kara klausībā. Mēs nevaram tik viegli paiet garām mūsu kara klausības likumam, un tas ir
apskatāms ar vislielāko nopietnību. Tāpēc es domāju, ka šo ierosinājumu papriekšu vajadzētu nodot
komisijai, lai tad tas ietu savu kārtīgu gaitu tālāk,

caur to netiks nemaz traucēta mūsu valsts dzīve.
Bet varētu tikt kaitēts mūsu armijas sastāvam, ja
mēs jau šodien apskatītu šo ierosinājumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tā kā deputāts
Reinhards ceļ iebildumus pret priekšlikuma apspriešanu šinī sēdē, tad saskaņā ar kārtības rulli šis
priekšlikums nevar nākt šinī sēdē apspriešanā, bet
tikai nākošā. Vārdu vēl lūdz Kotans. Kādā jautājumā? Šinī pašā jautājumā? Te nekādas debates
vairāk nav iespējams. Ja viens deputāts cēlis iebildumus, tad jautājums nāk nākošā sēdē apspriešanā.
Nākamais priekšlikums, kurš ari iesnigts šīs dienas sēdē.
Sekretārs J. Vesmanis:
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ir kļuvis daudz asāks; daudzās pilsētās īres cenas ir
cēlušās vairāk kā par 100%. Šī īres cenu celšanas
nestāv nekādā samērā ar vispārējo dārdzības celšanos. Nupat mēs vēl Rīgā piedzīvojām veselu īres
paaugstināšanas vilni, kurš ļoti sāpīgi bij jāsajūt sevišķi tiem īrniekiem, kuriem jādzīvo no savas darba
algas. Tagad namsaimnieks, kurš namu ir saņēmis
par velti, nomaksādams visus parādus ar pāris mēnešu īres ienākumiem, var smiedamies ieņemt vairāk desmit un simt tūkstošus īres mēnesī, bet īrnieki
nezin ko iesākt. Mums liekas, ka ir pagājis diezgan
ilgs laiks, lai juridiskā komisija varētu ar šo likumprojektu iepazīties un es domāju, ka juridiskā komisija varētu izpildīt viņai jau desmit mēnešus agrāk
uzdoto lēmumu, skatot cauri minēto likumprojektu
un trīs nedēļu laikā nākot ar gatavu projektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
(A. Veckalns no vietas: „Vēl pāris gadus vajadzēs,
lai kristīgie namsaimnieki pa to laiku varētu
i
ieraut!").
A. Sīmanis (zemnieku savienība): Es augstai
sapulcei no juridiskās komisijas puses varu paziņot,
ka no tā laika, kad juridiskai komisijai tika uzdots
skatīt īres likumu ārpus kārtas cauri, juridiskā komisija ari nepārtraukti skata to cauri apakškomisijā
(smiekli). Ja Skalbes kungam tas ir smieklīgi, tad
viņš varbūt nevēlas, ka likumu tādā kārtā skata

cauri.

Man tikai jāpaziņo, kā tas notiek.

Ja tas ir

smieklīgi, tad lūdzu smieties.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Nobalsošanā nāk nolasītais Morica un citu priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Morica priekšlikumu nodotas 47 balsis, pret — 21 balss, atturas 1. Priekšlikums pieņemts.
„Saeima nolemj uzdot juridiskai komisijai pabeigt likuma
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
caurskatīšanu par telpu īri un iesniegt to Saeimai ne vēlāk:
kā triju nedēlu laika, "sāšKaņojot projektu ar sociālās likumdopar Rīgas pilsētas administratīvam
šanas komisiju."
robežām. Referents Ulpe. Lūdzu referentu Ulpi
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai tiek celti kādi sniegt referātu.
iebildumi pret šī priekšlikuma apspriešanu šīs dienas
Referents P. Ulpe: Priekš Latvijas dibināšanas
sēdē? Iebildumu netiek celti. Priekšlikums ir izbeidzamo reizi Rīgas pilsētas robežas ir nospraustas
T***»
spriežams šīs dienas sēdē. Vārdu lūdz Morics.
1828. gadā. Tā tad, redziet, diezgan liels laika sprī- ^ >
Moricam vārds.
dis ir notecējis no tā laika, kamēr Rīgas pilsētai beidzamo reizi dotas likumīgā kārtā robežas. Protams,
Deputātu
kungi!
(sociāldemokrāts):
E.
Morics
.?\H
ka Rīgas pilsēta ātri pārauga šīs 100 gadus atpakaļ
Pagājušā gada sākumā sociālās likumdošanas komisija nodeva juridiskās komisijas atsauksmei sociālās nospraustās robežas, un jau 1921. gada 10. novembri
likumdošanas komisijas izstrādāto likumprojektu par Satversme Sapulce bija spiesta izdot atsevišķu litelpu īri. Juridiskā komisija toreiz pastāvēja uz to, kumu, ar kuru noteica, ka domnieku vēlēšanās pieka vienai komisijai nav tiesība nodot otrai komisijai dalās iedzīvotāji ari no tām pilsētas dalām, kuras gan
neskaitījās juridiski pie Rīgas pilsētas, bet kuras bija
tikai atsauksmei likumprojektu un panāca, ka pagājušāgada 24. apriļa sēdē šis likumprojekts tika nodots pieņēmušas jau pilnīgu pilsētas raksturu. Tas ir Mīlgrāvis ar savu apkārtni. Pie šī paša 1921. gada 10.
sociālās likumdošanas komisijai un juridiskai kominovembra likuma Satversmes Sapulce pieņēma ari
sijai, uzdodot pie tam juridiskai komisijai stāties pie
pārejas formulu, ar kuru uzdeva valdībai nokārtot
tā caurskatīšanas nekavējoši un ārpus kārtas.
Rīgas pilsētas robežu jautājumu un izstrādāt attiePagājušā gada 27. apriļa sēdē Dubina kungs aizstāvēja priekšlikumu uzdot juridiskai komisijai tagad, cīgu likumprojektu. 1922. gada 24. oktobri valdība
pēc 24. apriļa lēmuma, skatīt šo likumprojektu cauri
starpsesiju laikā ari izdeva likumu, ar kuru noteica
3 nedēļu laikā. Pret to uzstājās juridiskās komisijas Rīgas pilsētas robežas.
Pēc pastāvošā 1922. gada 14. jūlija likuma pašpriekšsēdētājs, godājamais Sīmaņa kungs, tomēr
Šī
Saeima toreiz šo priekšlikumu pieņēma. 8. maijā valdību robežas var nospraust divējādā ceļā.
pagājušā gadā juridiskā komisija nāca ar paziņojumu
likuma 5. panta pirmā daļā iet runa par tiem gadījuSaeimā, ka viņa nav varējusi un nespēj uzdotā laikā
miem, kuros ir panākta abpusēja vienošanās starp
pievienojamo teritorijas dalu pilsētai un no otras puskatīt šo likumprojektu cauri un panāca to, ka Saeimas sēdē atjaunoja agrāko 24. apriļa lēmumu, ar kuru
ses pašu pilsētu. Ja nav nekādu iebildumu ne no viejuridiskai komisijai bija uzdots skatīt šo likumpronas, ne no otras puses pret pievienošanu, tad pašjektu cauri ārpus kārtas un nekavējoši. No tā laika valdības robežas groza pārvaldes kārtībā bez atsevišķa likuma izdošanas. Turpretim, ja nav iespējams
ir pagājis jau tuvu gads un tomēr līdz šai dienai juridiskā komisija nav iesniegusi minēto likumprojektu panākt vienošanos starp pievienojamās teritorijas
Saeimai. Pa šo laiku īres jautājums, kurš jau' toreiz, iedzīvotājiem un to pašvaldības vienību, kurai piepagājušā gada sākumā, bija ļoti ass, sāpīgs īrniekiem, vienojama šī teritorijas dala, tad pievienošanu var
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valdība 1922. gada 24. oktobrī bija spiesta izdot noteikumus 16. jūlija likuma kārtībā, ar kuriem tiek nospraustas Rīgas pilsētas robežas. Ar šiem noteikumiem Rīgas pilsētas robežas ir stiprā mērā paplašinātas, tā kā ir jau radušies iebildumi, ka Rīgas pilsētai tiekot pievienota pārāk plaša teritorija, kuru
neesot paredzams apbūvēt tuvākā laikā. Ir bijušas
diezgan_ garas pārrunas kā presē, tā ari pašvaldības
komisijā, un ir nākuši priekšlikumi, ka Rīgas pilsētas
robežas, kuras ir nospraudusi valdība ar saviem 16.
jūlija likuma kārtībā izdotiem noteikumiem, būtu
sašaurināmas. No otras puses atkal ir norādīts, ka
šīs nospraustās robežas pie varbūtējas Rīgas uzplaukšanas nebūt nav pārāk plašas, jo kā to aprēķinājuši daži statistiķi, 50 gados Rīga varot pieaugt par
diezgan prāvu pilsētu ar vienu miljonu vai pat pusotra miljona lielu iedzīvotāju skaitu. Ņemot vērā šos
apstākļus, komisijā tika aizstāvēta tā doma, ka nospraustās robežas nav plašas, ka tās ir tikko pietiekošas, lai varētu izstrādāt cik necik racionālu apbūves plānu.
Man jānorāda, ka tas projekts kuru iesniedz tagad pašvaldības komisija, visā visumā sakrīt ar valdības izdoto rīkojumu. Nekādas lielas pārgrozības
te nayaL tadasir tikai divos rajonos.
Ja valdības
izdota rīkojumā netika ieslēgts pilsētas teritorijā pilsētas mežs pie Burcharda un Kaulu muižām, tad tagad šis mežs tiek pievienots pilsētas teritorijai uz
abpusēju vienošanos. Tad otrs rajons, kur ir pārgrozījums, ir Šosejas ciems aiz II. pilsētas slimnīcas.
Pec valdības izdota rīkojuma šis Šosejas ciems ir
viss pievienots pilsētas teritorijai, turpretim pēc
pašvaldības komisijas izstrādātā projekta un tagad
priekša celta augsta nama apstiprināšanai apmēram
puse vai drusku _mazak kā puse no Šosejas ciema
paliek ārpus pilsētas robežām, pārējā daļa tiek pievienota pie pilsētas.
Viss pārējais sakrīt ar valdības izdoto rīkojumu, izņemot vēl mazu sīkumu pie

Kengaraga, kur mazs trīsstūris, varbūt dažas pūrvietas liels, tiek pievienots pļlsētai. Tas darīts tāpēc,
ka valdības izdota projekta mazs trīsstūris palika
ārpus pilsētas robežām ,ta viens ceļa gabals līdz tika
izdalīts lauka no_ Rīgas pilsētas robežām un tādējādi
ceļa nepārtrauktība tika traucēta. Tagad ar šī mazā
trīsstūra pievienošanu ceļš,_kas iet no Dreiliņmuižas
uz Šķirotavu, viss tiek ieslēgts Rīgas pilsētas robežas, unjīdz ar to Rīgas pilsētai ir jālabo viss šis ceļš.
Viss pārējais pilnīgi sakrīt ar valdības izdoto rīkojumu.
Ziņojot par atsevišķām robežas daļām, nevar neatzīmēt tos iebildumus, kādi tika celti no vietējiem

iedzīvotajiem par dažu rajonu pievienošanu Rīgas
pilsētai. No dažam vietām tikacelti diezgan asi protesti; pašvaldības komisijas sēdes noritēja dažreiz
diezgan trokšņaini, Tika uzaicināti pašvaldības koinisija priekšstāvji no atsevišķiem rajoniem un pilsētas untur tad nu noritēja karsta cīņa starp strīdīgam pusēm. Šis jautājums tika gari un plaši tur pārrunāts. Apskatot tuvāk Rīgas pilsētas tagadējo robežu esgriežu Saeimas deputātu vērību uz to, ka tie,
kas sīkaki_ interesējas par šo_ robežu likumu, atradīs
Rīgas pilsētas izdota brošūrā „par zemes jautājuma
nokārtošanu Rīgas pilsēta" — atsevišķu Rīgas plānu
ar abām robežām, jauno un veco. Pirmkārt Rīgai
tiek pievienots ta saucamais Vecmīlgrāvis ar savu
apkaimi — Kundziņsalu, Vējazaķusalu u. t. t. Šinī
rajona strīdīgais jautājums nebija par Mīlgrāvja un
par Kundziņsalas pievienošanu. Šiem rajoniem ir
jau pilnīgs pilsētas raksturs, un tādēļ vietējie iedzīvotāji pat vairāk reizes bij griezušies ari jau Satversmes Sapulces laikā pie mums, lai viņus pievienotu Rīgai. J'ā tad no pašu iedzīvotāju mises nekā-
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das pretestības nav bijušas, viņi pat vairāk reizes ir
izteikuši savus vēlējumus pievienoties Rīgas pilsētai,
šinī rajonā, pēc vecām robežām uz kartes skatoties,
robežas linija ir ļoti savāda ar starpgabaliem. Tagad
ar Mīlgrāvja pievienošanu pie Rīgas ir panākta robežas noapaļošana un līdz šim pastāvoša nenormahba
ar jauno robežu novērsta. Strīdīgs jautājums te bija
par Daugavas ūdeņiem. Sākot robežu no Daugavas
ietekas uz augšu pa Daugavas vidu bija jadoma, ka
tas neceļš nekādus iebildumus un tā ari tas bija nosprausts ar kabineta rīkojumu, bet tomēr šinī rajonā
bija celti iebildumi ne no vietējiem iedzīvotājiem, bet

no Mangaļu pagasta.
Mangaļu pagasta zvejnieki,
kuri izlieto zvejas tiesības Daugavas ūdeņos, nāca
ar priekšlikumu, lai robeža ietu nevis pa Daugavas

vidu no Daugavas ietekas uz augšu līdz Vecmīlgrāvim, bet lai robeža ietu pa Daugavas kreiso krastu
un tādējādi visi Daugavas ūdeņi paliktu Mangaļu pagasta robežās, lai zvejnieki it kā netiktu traucēti savā
arodā. Rīgas pilsēta nevarēja piekrist šim priekšlikumam aiz tiem iemesliem, ka tomēr kreisais Daugavas krasts pēc viņas ieskata viņai turpmāk būtu vajadzīgs, sevišķi tamdēļ kašinī rajonā starp Bolderaju
un Mapakgrāvi ir paredzēts ierīkot nākošo tirdzniecības ostu ļoti plašos apmēros. Tamdēļ Rīgas pilsēta
nevarēja piekrist, ka robeža ietu pa Daugavas kreiso
krastu un nevis pa Daugavas vidu. Komisija te piekrita ministru kabineta izdotiem noteikumiem un nolema,_ka šinī vieta robeža nav grozāma un atstāja
ta, ka tas ir valdības rīkojumā, t. i. ka robeža nospraužama pa Daugavas vidu. Šinī bijušā Ķeizarmeža, Vecmīlgravja un Kundziņa salas rajonā vairāk
nekādu iebildumu nebija. Bij gan vairāki iebildumi
no Mangaļu pagasta par Jaunciema it kā pievienošanu, bet tas bij pārpratums, jo tas nav domāts Rīgai
nemaz _ pievienot un tāpēc iebildumi atkrita.
Talak es jau minēju par vienu robežas grozījumu,
attiecība uz pilsētas mežu pie Burcharda un Kaulu
muižām, kurš pec valdības izdotā rīkojuma ir ārpus
pilsētas robežām un tagad ir pievienots pilsētai.
Apstākļi ir tādi, ka mežam iet cauri 3 diezgan grūti
labojami ceļi un pagasts pats nāca ar priekšlikumu atdalīt šomežu no pagasta robežām un pievienot Rīgai.
Ar to pagasts atsvabinās no ceļu labošanas. Rīgas
pilsēta pret šo pievienošanu iebildumus necēla, tā kā
tas uz abpusēju vienošanos tika ietilpināts Rīgas pilsētas administratīvas robežās.
Tālākais strīdus jautājums bij Dreiliņu muižas
rajons jeb pilsētas purvs.
Šis rajons ir tāds, kur
patiesība būvniecība nekādi attīstīties nevar, jo kas
ir redzējis šo purva apgabalu, var nākt pie slēdziena
ka ir ļoti grūti, pat neiespējami viņu pārvērst par
apbūves rajonu. Šis rajons ir vajadzīgs pilsētai aiz
pavisam citiem iemesliem. Šis apgabals ir vajadzīgs tadeļ, ka šinī purvā ir loti labs torfs, un tādēļ
loti noderīgs Rīgas netīrumu izvešanai, kurš līdz ar
to Rīgai ir tuvs novads, kur var novadīt kanalizāciju
un otram kārtam hdz arto kultivēt šo pilnīgi aklo,
neauglīgo purvu, kurš pēc gadiem 10—20 var pārvērsties par auglīgam pļavām, kur varēs ierīkot
ģimeņu dārziņus jeb ari izlietot to citādiem nolūkiem
unjnerķiem. Attiecība uz šo rajonu ir bijušas komisija lielas domu starpības un viņš dažos lasījumos ir
gan pievienots pilsētas teritorijai, gan atkal atvienots atpakaļ. 2. lasījuma pašvaldības komisija nolēma atstāt šo rajonu ārpus pilsētas robežām un 3.
lasījuma tomēr pievienoja viņu atkal atpakaļ pilsētai.
I e ir iesniegts no vietējiem iedzīvotājiem — rentniekiem, jo šis purvs ir pilsētas īpašums, protests pret
šī apgabala pievienošanu pilsētai. Kad pēc šī jautājuma apspriešanas komisija izbrauca uz vietas apskatīt šo rajonu, tad ari tie, kuri līdz tam bija pret šī rajona pievienošanu pilsētai, piekrita viņa pievienoša-
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nai. Visi ģimenes dārziņi ap Payila_ baznīcu un Sarkanā krusta slimnīcu ar laiku bus jāizceļ no pilsētas
teritorijas tālāk prom un priekš tarn nav tuvākas
vietas kā taisni šie purvi, kurus varēs kultivēt, lai
pēc tam ierīkotu ģimenes dārziņus. Talak strīdīgs
jautājums bija Ķengarags. Tas ir rajons aiz Kuzņecova fabrikas, kurš tagad paplašināts, skaitot garumā, uz l/--—2 kilometriem, braucot pa šoseju aiz
tramvaja piestātnes uz Doles salas pusi. Šinī rajona
ietilpst Šķirotavas stacija un dzelzsceļa darbnīcas
Pa dzelzsceļu,
līdz ar visu dzelzsceļa teritoriju.
par 2
pagarināta
Rīgas,
šī
jaunā
robeža
skaitot no
kilometriem. Šis rajons ari bija viens no strīdīgiem
un komisija kādā no saviem lasījumiem pieņēma divus variantus — robežu ziņā. Viens — pievienot
Kengaragu Rīgai, otrs — atstāt viņu ārpuse. Ari no
vietējiem iedzīvotājiem nāca diezgan asi protesti par
Tapec ari komisija
šī rajona pievienošanu Rīgai.
Atkal bija
izbrauca uz vietas apskatīt šo rajonu.
jānāk pie slēdziena, ka šis rajons stipri pilsetniecisks.
Tur ir uzbūvētas diezgan lielas fabrikas, kas līdz ar
visu Šķirotavas staciju, kur ari pie stacijas ir diezgan prāvas darbnīcas, piedod šim rajonam diezgan
stipru pilsētas raksturu. Pec tam, kad komisija uz
vietas to apskatīja, lielums iebildumu pret šī rajona
pievienošanu Rīgai atkrita. Protestus ceļa viens otrs
Protams, tas
no ilggadīgiem zemes rentniekiem.
rajonu
atstatu
lai
tādu
iemeslu,
nevarēja būt par
turpināsies
izbuvejo
tad
tas
robežām,
pilsētas
ārpus
ties tik pat nejēdzīgi ka līdz šim. kur tadizvest ielu
sistēmu, ievērojot sanitāros apstākļus, bus neiespējami, sevišķi ja tiks uzbūvētas 2 un 3 stāvu mūra ēkas.
Tālāk no Kengaraga robeža iet pa vecoadministra^ pārmaiņām līdz ta saucamam
tivo robežu bez kādām
Šosejas ciemam Bieriņu muižas rajona. Tas ir viens
Šis
no tiem rajoniem, kas tiek pievienots Rīgai.
rajons ir viens no tiem, kurš pilsētai talak izbūvejoties, varēs plašākos apmēros tikt apbūvēts, jo viņš
it sevišķi labvēlīgs priekš apbūves aiz tiem iemesliem, ka ir samērā ļoti augsts. Pat tad, kad mušu
komisija izbrauca apskatīt strīdīgākas vietas, kamēr
visur citur Rīgas apkārtne grima nost dubļos, šis rajons bija vislabāki izbraucams pat tai šķīdonī, kad
mēs bijām uz šo apgabalu izbraukuši. Šai rajona
mājiņas ir maziņas, pie katras mājiņas ir diezgan lieli
zemes gabali, apmēram 2, 3—5 pūrvietu lieli, un pat
lielāki, kuri tiek apstrādāti: tur ir dārziņi, tiek se_ta
ari labība, stādīti kartupeļi u. t. t; bet var_ redzēt,
ka šis rajons uz priekšu izbuvesies. Neizbūvēts ir
tikai Bieriņu muižas centrs, un tas ir aiz tiem iemesliem, ka bijušais īpašnieks nav to sadalījs apbūves
gabalos; turpretim visapkārt Bieriņu muižas centram
ir apbūvēta teritorija. Kā jau minēju, Bieriņu Šosejas
ciems bija viens no ļoti strīdīgiem rajoniem, kurš
komisijā beigās izvērtās par samierinājuma objektu,
kur tie, kuri stāvēja par visa Šosejas ciema pievienošanu, kas negribēja atstāt to ārpus Rīgas pilsētas
robežām, piekāpās pret tiem, kas to gribēja atstāt
ārpus Rīgas. Tā kā vieni un otri_ atteicas no savas
prasības, tad beidzama lasījuma netika uzturēta
visa Bieriņu Šosejas ciema pievienošana Rīgas pilsētai un strīdīgais ābols tika dalīts uz pusi. Par visu
pārējo Bieriņu muižas apkaimi iebildumu no vietējiem iedzīvotājiem nebija, izņemot vienu famozu
priekšlikumu no zemkopības ministrijas priekšstāvja, izgriezt robu Bieriņu muižas rajona, t. i.
atstāt ārpus Rīgas pilsētas robežām Bieriņu muļžas
centru.
Līdz ar to paliktu ārpus Rīgas pilsētas
robežām dažas jaunsaimniecības, piem. Plostiņa
kunga Jaunsaimniecība", bet tad Rīgas pilsētas
robežā tiktu izgriezts pilnīgi nedabīgs liels robs.
Tas, protams, ari komisijā lielu atbalstu neguva.
Attiecībā uz tālāko robežu jāteic, ka Šampetera,
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•^olitudes, Maždames. Annas muižas un Lieldames
adminirajonā, kuri līdz šim ietilpst Rīgas pilsētas
ievespārgrozības
netiek
nekādas
robežās,
stratīvās
tas. Gan tika celti no vietējiem iedzīvotajiem protesti, sūdzības un prasības deļ šī rajona atstāšanas
ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, bet prasības bija
tik neapmierināmas, ka viņas nopietni nevarēja
ņ emt. Vietējie iedzīvotāji prasīja, lai atstatu ārpus
Rīgas pilsētas robežām visu rajonu līdz Rīgas Bolderajas dzelzceļam, t. i. veselu lielu līdzšinējo teritoriju atgrieztu un atstatu ārpus Rīgas pilsētas robežām. īŠ prasība komisija nekādu atbalstu neguva.
pieTālāk viens no vislielakiem rajoniem, kas tiek
pagasts.
Bolderajas
ir
viss
pilsētai,
vienots Rīgas
ka sis
Te, kad paskatāmies uz karti , tad redzam,
septītā
vai
rajons ir ļoti plašs, gandrīz vai kāda sestā
daļa no visa tagadējā Rīgas plāna. Rodas jautājums,
kādēļ tik liels rajons tiek pievienots Rīgas pilsētai.
Rīgas* pilsēta nav prasījusi visa Bolderajas pagasta
pievienošanu Rīgai. Viņa ir prasījusi, lai pievienotu
kreisā Daugavas krasta joslu, t. i. to pusapbuveto
rajonu, kas sākas no cementa fabrikas un iet lejup
gar Daugavas kreiso krastu. Tur uzbūvētas diezgan daudz fabrikas un šinī rajona starp Bolderaju
un Hapakgrāvi nodomāta nākama Rīgas tirdzniecības osta. Šis rajons Rīgas pilsētai tapec ir nepieciešams. Rīgas pilsēta bija prasījusi pievienot viņai
joslu tikai apmēram kādus paris _kilometrus platuma
no Daugavas kreisā krasta, ieslēdzot arivjsu Bolderaju līdz Daugavas attekai, atstājot parejo Bolderajas pagasta daļu ārpus Rīgas pilsētas administratīvām robežām. Bet ta ka taBolderajas pagasta
dala, kas pēc šī projekta paliktu ārpus Rīgas pilsētas
robežām, galvenā kārta sastāv tikai no_ smiltainas
zemes un maz apdzīvo _ tatad, protams, tadspagasts
nevarētu eksistēt. Tādel vietējie iedzīvotāji nāca
ar priekšlikumu, vai nu atstāt visu Bolderajas pagastu ārpus Rīgas robežām, jeb, ja pievieno apdzīvoto joslu, Daugavas kreiso krastu Rīgas pilsētai,
tad lai pievienotu ari visu smiltaini, t. i. visu Bolderajas pagastu līdz ar Spilves_ pļavu u. t .t. Komisija
ari šinī rajonā nevarēja nekādu grozījumu ienest jo
atdalīt nost no Bolderajas pagasta nekonevareja.
tāpēc ka vietējā pagasta iedzīvotāji to neveļas. Viņi
vēlas visu Bolderajas pagastu atvienot, bet tas, ka
iau teicu, nav iespējams. Te jāteic, ka attiecība uz
Bolderaias pievienošanu Rīgas pilsētai vietējos iedzīvotājos bij pacēlušas balsis ne tikai pret pievienošanu, bet komisijai bij iesniegts ari priekšlikums
katrā ziņā atstāt šo rajonu Rīgas pilsētas administratīvās robežās. Ta tad attiecība uz šo rajonu
no vietējo iedzīvotāju puses ir bijuši pretēja rakstura
iesniegumi, par un pret pievienošanu Rīgas pilsētai.
Komisija tādēļ nāca pie slēdziena, ka šinī rajona
robeža atstājama tāda, kāda ta nosprausta. Līdz
ar to Rīgas robežas Lielupes vidu saiet kopa ar
otras pilsētas robežām, t. i. ar Rīgas jūrmalu, nepārtrauktā teritorijā. Tāds būtu īsuma robežu apraksts.
Šie rajoni, par kuriem referēju, ir katrs _ par sevi
īpatnēji un nepieciešami Rīgas pilsētas tālākai attīstībai. Piemērām Ķengaraga rajons ir nepieciešams
Rīgas pilsētai aiz tā iemesla, ka taču, agri vai veļu.
realizēsies Daugavas izbūve, un līdz ar speķa staciias uzbūvi Doles rajona, protams, šis rajons līdz
pat Doles salai iegūs rūpniecības centra raksturu un
ari jau tagad, nemaz neņemot vēra nākotnes plānus,
nes pilsētas raksturu. Bieriņmuižas rajons vajadzīgs
Pīgas pilsētas apbūvei ka ļoti veselīgs apgabals.
Bolderajas rajons vajadzīgs nākotnes ostai. Tāds
būtu īsumā to robežu apraksts, kūjas nepieciešamas
paplašināt, lai Rīgas pilsēta varētu sekmīgi attīstīties.
Es ceru, ka ari še Saeima pēc ta kompromisa
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])i*iekšlikuma, ar kuru pašvaldības komisija stājas
augstā nama priekšā, neradīsies lielas domstarpības.
Ceru, ka šis svarīgais likumprojekts ari še Saeimā
tiks pieņemts tikpat vienprātīgi, kā tas beigās notika
pašvaldības komisijā, un līdz ar to tiks dota iespēja
Rīgas pilsētai atrisināt vienu svarīgu jautājumu,
proti, izstrādāt uz nākamiem tuvākiem gadiem ta
saucamo apbūves plānu. Bez noteiktām robežām
šo apbūves plānu izstrādāt nevar, turpretim, kad ar
likumu robežas būs noteiktas, Rīgas pilsēta varēs
Ķerties nopietni pie darba un to izvest.
Kam ir
dārga un mīļa mūsu galvas pilsētas nākotne, tas
nevar vienaldzīgi skatīties uz līdzšinējo Rīgas izbūvi."
Būvēt tā, kā līdz šim Rīgā ir būvēts, kur būvēja
māju pie mājas, kur saulei un gaisam atstāj tikai
mazas aiziņas lielos augstos mūra namos, kur daudzi
simti dzīvokļi ir tādi, kur varbūt saules stars nekad
neiespīd —'uz priekšu nevar. Protams, ka tā būvēties mūsu lielākā pilsētā, varbūt lielpilsētā, kura par
tādu varbūt nākošos gados izveidosies, mēs nedrīkstam pieļaut; mēs nedrīkstam pieļaut tik antisanitarus apstākļus mūsu lielpilsētas dzīvokļos, un tādēļ
mūsu nākotnes plānam vajaga būt tādam, ko ari
pilsēta uz priekšu laikam izvedīs, ka būvēsies nevis
gaisā, bet pēc iespējas plašumā, lai katram dzīvokļa iemītniekam būtu iespēja saņemt nepieciešamo
saules gaismu, kas ir katra dzīvokļa visnepieciešamākā prasība. Ja mēs ļautu Rīgai būvēties pēc tik
nehigieniska plāna, kā tas līdz šim bija drudšainā
būves laikā priekš kara, tad, protams, mēs savu lielpilsētu — Rīgu, pārvērstu par savas valsts kapsētu,
kuru mums nebūtu iespējams uzturēt. Ja lielvalstis
var uzturēt šādas kapsētas, kur iedzīvotāju skaits
nevis dabiski pieaug, bet pieaug no ārienes, mēs
savā mazā valstī nevaram tādu pilsētu uzturēt.
Mēs nevaram uzturēt tādu pilsētu, kur varbūt nākotnē būs % visas Latvijas iedzīvotāju. Viņai tāpēc
jābūt tādai, lai to mums nevajadzētu dēvēt par Latvijas valsts kapsētu, lai viņa mazākais savus iedzīvotājus varētu uzturēt ar dabisko pieaugumu. Aiz
šiem iemesliem ceru, ka iesniegtais projekts no Saeimas puses iebildumus neatradīs un tiks pieņemts
tādā veidā, kā to liek priekšā pašvaldības komisija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu un lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas
atturas? Nav . Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Likums par Rīgas pilsētas administratīvām robežām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts.
1. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..Ieslēdzot

Iebildumu nav?

Rīgas pilsētas administratīvās robežās Boldera-

jas pagastu un no Mangaļu, Dreiliņu, Katlakalna, Bieriņu un
Pinķupagastiem šo pagastu dalās, kādas atrodas iekšpus tāļāk-

minētasrobežu līnijas,

noteikt Rīgas pilsētas

administratīvo

robežuarejo liniju pēc sekoša apraksta:
Sakot robežu Daugavas lejas galā no Hapakgrāvja

tekas Daugavā,

robeža iet pa Daugavas

vidu uz

ie-

dienvid-

austrumiem līdz robežai starp Rinužciemu un Kalnciemu Mangaļu pagasta, taļak pa šo ciemu un Mīlgrāvja muižas robežu,
ieslēdzot pilsētas robežas Kalnciemu, Mīlgrāvi un Daugavu
ar salam starp Hapakgrāvi un Mīlgrāvi. Tālāk robeža iet pa
Mīlgrāvja muižas robežu
līdz tas ziemeļaustrumu punktam
Ķīšezera, no turienes pa Ķīšezeru, Lielo Juglas upi un Jujrjas
ezeru līdz robežai starp Strazdu muižu un Garansku muižu
(Gravenheide), tad uz rietumiem pa šīs muižas robežu līdz
pilsētas mežam, tad caur pilsētas mežu uz Burcharda muižu
un pa šīs muižas un pilsētas meža robežu līdz Šmērles upītei,
tad uz dienvidaustrumiem pa robežu starp pilsētas mežu un
Burcharda un Kaulu muižu līdz Ozoliņu mājām, tad uz dienvidrietumiem par robežu _ starp pilsētas mežu un Ozoliņu un
Raudinu mājam, līdz pilsētas purvam, tālāk uz dienvidaustrumiem pa robežu starp pilsētas purvu un Reinvalda mājām līdz
Rmnpmuižas ielai.
Šeit robeža griežas uz dienvidrietumiem
starp pilsētas purvu un Zaļo muižu, ieslēdzot pilsētas robežās
Apšukalna zemes gabalu. No Apšukalna robeža iet uz rietumiem
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līdz Dreiliņu muižas pļavām, tad uz dienvidiem starp šīm pļavām un zemnieku māju plavam līdz Dreiliņu mežam, kur pagriežas uz dienvidrietumiem un iet pa meža robežu līdz Dreiliņu lielceļam. No šejienes robeža iet uz dienvidaustrumiem pa
lielceļu līdz pārbraucamai vietai pie Šķirotavas stacijas, tad
starp
dienvidrietumu
virzienā pāri dzelzceļam pa _ robežu
Krusta skolas un Mazjumpravas muižas _ zemēm, no vienas
puses, un pilsētas mūža nomnieku zemēm, no otras puses,
līdz Daugavas vidum, ieslēdzot pilsētas robežas Bleichhofu un
viņas Ķeņgeragu
mājas. Tālāk robeža iet pa Daugavu uz
leju līdz robežai starp Katlakalna mācītāja muižu un Bukaižu

muižu, tad pa šo robežu un tālāk pa robežu starp Numeru, Reiniem un Lbeļu muižām, no vienas puses, un Mazjumpravas un
Līves muižām, no otras puses, līdz robežu punktam, kur saiet
kopā Ebeļu, Līves un Bieriņu muižu zemes. No šejienes robeža iet uz dienvidrietumiem, iegriežoties pa robežu starp
Bieriņu muižu, no vienas puses, un Līves muižu, no otras pu-

ses līdz Brūklenes ceļam, tad pa Brūklenes ceļu līdz Jelgavas
šosejai un tālāk pa šoseju līdz Bērzmuižas ceļam, tad pa šo ceļu
līdz Jelgavas dzelzceļam un pagriežoties uz ziemeļiem iet gar
dzelzceļa linijas rietuma pusi līdz Sīpeles ielai, tad pa šo ielu
līdz Marijas dzirnavu strautiņam un pa šo strautiņu un Didriķila ielu līdz Raudas ielai. No šejienes robeža iet starp Pleskodales, Šampetera, Solitudes, Mazdames, Lieldames un Jaunās muižas zemēm, no vienas puses, un Beberbeķu un Piņķu
muižas zemēm no otras puses līdz Bolderajas pagasta robežai
un tad pa Bolderajas pagasta robežu līdz jūrai un pa jūras robežu līdz Daugavas ietekas vidum; tālāk pa Daugavas vidu
atpakaļ līdz robežas izejas punktam, ieslēdzot tādā veidā pilsētas administratīvās robežās visu Bolderajas pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi? Nav. Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

_ „Minetas Rīgas pilsētas administratīvās robežās ietilpstošas zemes, kūjas vel piederētu pie apkārtējiem pagastiem,
atdalīt no vietējas apriņķa pašvaldības vienības, attiecinot
uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju pilsētu nolikumu un citus
attiecīgus likumus un noteikumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretara_ biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 4. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

_„Rī _gas pilsētas valdei 3 gadu laikā, skaitot no šī likuma
speķa nākšanas, jānosprauž robežas dabā un jāizgatavo attiecīgs plāns.
Šī plāna apstiprināta kopija
uzglabājama iekšlietu ministrija."

..

Iekšlietu ministrs nokārto attiecības starp Rīgas pilsētu
un Rīgas apriņķi, sakara ar pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Nobalsošana nāk likums, visā visuma. Ludzu piecelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Ludzu saskaitīt. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas
57 balsis, pret to nodotas 3 balsis, atturējies nav neviens. Likums pieņemts. 3. lasījums notiks 12.
februārī.
Nākamais dienas kārtības punkts — 1 ik u m s
pilsētu
par
naudas
zīmēm.
Referenti
Zanders un Lejiņš. Ludzu referentus sniegt referāta.
Vārds referentam Zanderam.
%i
^
Referents Zanders: Augsti godājamie deputātu
kungi! Bez Latvijas valsts naudas apgrozībā atrodas
Rīgas,_ Liepājas un Jelgavas pilsētu naudas zīmes.
Minēta nauda tika izlaista — apmēram kādi 12 miljoni rubļu — jau 1915. gadā. Pa vācu okupācijas
laiku Liepāja izlaida zināmu daudzumu pilsētas naudas, kura Latvijas valsts proklamēšanas laikā sniedzas jau pie 2 miljoniem rubļu. 1919. gadā vēl tika izlaists pāri par 1 miljonu rubļu, tā kā pavisam kopā
Liepājas nauda bij izlaistatuvu pie 3 miljoniem.
Jelgavas nauda kā vācu okupācijas, tāpat ari
Latvijas pagaidu valdības laikā tika izlaista par 1
miljonu rubļu.
Beidzot Rīgā ari tika izlaista pilsētas nauda un
tā tika izdota par apmēram 8 miljoniem rubļu. Galvenais cēlonis minētas naudas izlaidumam bij — no-
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vērst sīkas naudas trūkumu, kurš toreiz bij sevišķi
nodomāts sadedzināt vēl 650.000 rubļu, tā kā apsajūtams. Pienācās izlaist nevien rubļus, bet ari
grozībā atrastos vēl ap 150.000 rubļu. Kopā saņemot,
mazākās naudas zīmes: markas, kapeikas un fenivarētu teikt, ka pagājušā gadā vēl no 12 miljoniem
ņus. Līdz mūsu naudas reformai pilsētu naudas zīizlaistām naudas zīmēm tikai apmēram 3.650.000
mes it labi varēja blakus valdības naudai noderēt kā
rubļu būtu apgrozībā un varbūt ari mazāk, ja piesīka nauda, turpretim tagad, kur jau izvesta jaunā ņemam to, ka viena daļa no naudas zīmēm jau būtu
naudas sistēma un lielā mērā apgrozībā laista metāla
zudusi resp. sadiluši jeb varbūt aizvesta kaut kur
citur, uz ārzemēm. Komisijā tā tad radās 2 varianti.
nauda — santīmi un lati — vēlams būtu, ka drīzumā
Šie varianti ir likti priekšā: viens kā pašvaldības kotiktu panākta naudas vienība. Tamdēļ radās vajamisijas, otrs kā finansu komisijas variants, bet patiedzība izdot likumu par pilsētu naudas zīmju likvidēšanu, un šim nolūkam no finansu ministrijas tika izsībā šie varianti jau pašvaldības komisijā tika pieņemti.
Viens no tiem paredz izpirkšanas termiņu,
strādāti sevišķi noteikumi, kurus valdība izdeva 81.
panta kārtībā. Minētos noteikumus apsprieda pašotrs neparedz. Viens stāv vairāk pilsētas, otrs vaivaldības komisija un nāca pie slēdziena viņus dažā rāk iedzīvotāju interesēs. Valdības priekšstāvji fiziņā pārgrozīt. Likumam ir 2 puses. Pirmkārt linansu komisijā aizrādīja, ka valdība nav nolikusi īpakums noteic, ka pēc 1. apriļa 1924. gada pilsētu naušu izmaksāšanas termiņu ari savām naudas zīmēm.
Pieveda analoģiju ar 50 rubļu naudas zīmēm, kuras
das zīmes tiek izņemtas iz apgrozības, tā tad nav
vairs likumīgs maksāšanas līdzeklis. Otrkārt, livairāk nav likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet kuras
Latvijas banka kurā katrā laikā ņem pretim un apkums paredz, ka pēc 1. apriļa 1924. gada ikkatram
maina pret derīgu naudu. Līdzīgs tas esot ari Amepilsētu naudas zīmju uzrādītājam tiek izmaksāta
pretvērtība valsts naudā. Attiecībā uz pilsētu naudu rikā, kur pie naudas zīmju apmaiņas neparedz nekāizņemšanu iz apgrozības komisija bija tais domās, du izpirkšanas termiņu. Saeimas plenārsēdei man
jāliek priekšā abi varianti. Pats es aizstāvēju komika valdības izsludinātais termiņš atstājams, t. i.
sijā otro variantu, kurš šeit ir likts priekšā kā finansu
1. aprīlis 1924. gads. Tā tad pēc šī termiņa notecēkomisijas variants.
šanas pilsētas naudas zīmes vairs pieskaitīsies ka
maksāšanas līdzeklis. Citādās domās bija komisija
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds referenpar noteikumu par pilsētas naudas zīmju izpirkšanu. tam Lejiņam.
Daži komisijas locekļi atradapar vsiadzīgu paredzēt
Referents P. Lejiņš: Pec pašvaldības komisizināmu termiņa galīgai pilsētu naudas zīmju likvijas referāta man kā finansu komisijas referentam
dēšanai. Motivēts tika ar to, ka ja noteic termiņu, daudz nekas neatliek ko piebilst. Likuma nepieciekad pilsētu naudas zīmes top izņemtas no apgrozīšamība ir sakarā ar mūsu naudas reformu un pārbas, tad dabīgi vajadzētu nolikt ari termiņu viņu gaeju uz latiem. Pilsētas naudas zīmes izlaistas rublīgai izbeigšanai. Tad tika aizrādīts, ka pilsētu inteļos, kapeikās, pat markās un feniņos un tapec tas neresēs ari būtu jo ātrāk, jo labāk izpirkt ļzlaistās nauvar palikt apgrozībā, kad pie mums ir domāts ar
das zīmes. Cik man pašam bija iespējams stāties
jauno naudas reformu pāriet tikai uz latiem. Mati jāsakaros ar pilsētu priekšstāvjiem, varu _ teikt, ka
aizstāv finansu komisijas variants, kurš ir reize ari
pilsētu priekšstāvji vēlas pēc iespējas drīzāk likvidēt
valdības variants. Likumprojekts _ ir ievests dzīve
naudas zīmes. Komisijā tika ienests priekšlikums 81.. panta kārtībā, sākot ar pagājušā gada 2. oktobri.
noteikt 5 gadu termiņu, t. i. izteikt likumu šādi: „SaŠinī variantā tiek izteikts, ka nevajaga nolikt galējo
kot ar 1924. gada 1. aprili un beidzot ar 1929. gada termiņu, kad pilsētas kasei jāatlīdzina pretvērtība.
1. aprili minēto pilsētu kasēm jāatlīdzina pretvērtība
Finansu komisijas vairākums bija tanīs domas, ka
u. t. t. Tomēr komisijā valdīja ari uzskats nenoteikt
pilsētu nauda, kā sīka nauda, neatrodas lielos daunekādu termiņu _pilsētu naudas zīmju galīgai ļzpirkdzumos apgrozībā, neatrodas ari spekulantu, bet gan
inievērotas
vairāk
iedzīvotāju
šanai. Ar to būtu
nemantīgo iedzīvotāju rokās, kuri nelasa laikrakstus
tereses. Tika norādīts uz to, kadaudzi no iedzīvoun nav informēti par termiņiem, kad šīs naudas zīmes
komisijas '- domam
tājiem nelasa laikrakstus un tādā ziņa nezin, kad
jāiemaina. Tāpēc pēc finansu
tiek izsludināts termiņš.. Bez tam ari daudzi iedzībūtu taisnīgāk, ka terminu pagaidām, kamēr vel_ šī
votāji glabā naudu. Vel tālāk tika aizrādīts uz to, nauda atrodas apgrozībā, nenoliktu. Neērtības būtu
ka dažas pilsētu naudas zīmes ir izplatītas pa visu
tikai tiem triju pilsētu grāmatvežiem, kuriem _ dažus
gadus šīs neapmainītās naudas sumas bilance jāpavalsti, piemēram, Rīgas naudas zīmes izklīdušas visās malās. Tāpēc būtu vēlams, ka pagaidām vēl
redz. Budžetā nekādas sumas nebūtu jāuzņem un
termiņš netiktu noteiktsTo varētu, kā izsacījās
nekādi budžeta apgrūtinājumi caur to pilsētām necelatsevišķu
lilocekli,
vēlāk
izdarīt
ar
komisijas
daži
tos. Līdzšinējā prakse rāda, ka valdība ir taoat
kumu. Pilsētu naudas zīmes ir uzskatāmas kā pilrīkojusies ar savu no ansrrozības izņemto naudu, piemēram, ar 50 rubļu zīmēm. Ir «atrājis jau ilgāks
sētu parāds, kā aizņēmums no iedzīvotājiem, kurš
laiks, kamēr 50 rubļu zīmes izņemtas no apgrozīagri vai vēlu jānolīdzina, un nevar tā, kā pilsētas
priekšstāvji to vēlētos, caur īsu izpirkšanas termiņu
bas, bet kurā katrā laikā valsts kase pret _katru 50
viegli atkratīties no saviem parādiem, varbūt nemaz rubļu zīmi vēl var dabūt pretvērtību. Galējais tertos nenomaksājot. Bez tam vēl tika ņemts vērā tas miņš nav noteikts. Tāda prakse esot ari ārzemes.
apstāklis, ka pilsētu. naudu zīmes pašas no sevis
Finansu komisija liek priekšā attiecībā uz termiņu
izzūd. Ja salīdzinām, cik katrā pilsētā jau izņemts iz Pieņemt vipas variantu. Finansu komisijas uzdevumā
apgrozības naudas zīmes, tad jāsaka, ka paredzamā
lūdzu likumprojektu apspriest steidzamības kārtā.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Referents piepranākamībā
viņas tiks iznīcinātas. Es pievedīšu te
sa steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdažus skaitļus attiecībā uz to, kā pilsētu nauda līdz
šim ir tikusi iznīcināta un izņemta iz apgrozības. Tā dzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav.
vienbalsīgi oieSteidzamība
Liepājā iznīcinātas naudas zīmes caur Latvijas banku
Kas atturas ? Nav.
805.000 rubļu; no apgrozības izņemti 932.000 rubļu;
ņetnta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens
pilsēta pati ievilkusi īldz šim 21.654 rubļu, tā kā vēl
nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
apgrozībā paliks drusku pāri par 1 miljonu rubļu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
Rīgā izņemts no apgrozības 3.927.000 rubļu, no kulasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likumriem 2 miljoni sadedzināti un Latvijas banka ievilprojekta virsrakstu.
kusi 1.496.755 rubļu, tā kā vēl atrodas apgrozībā pāri
Jelgavā sadedzināta nauda
par 2V2 miljonu rubļu.
Sekretārs J. Vesmanis.
..Likums par pilsētu naudas zīmēm.
pāri par 100.000 rubļiem un decembra sākumā bija
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V. Bastjānis (sociāldemokrāts): 2. pantam ir
divi varianti. Starpība starp finansu komisijas variantu
un pirmo ir tā, ka finansu komisijas variants
Sekretārs J. Vesmanis:
„Rīgas, Jelgavas un Liepājas pilsētu izlaistas naudas zīneuzrāda termiņu, kad tiek izbeigta pilsētu zīmju izmes (parādzīmes, kases zīmes un boni) pēc 1924. gada 1. appirkšana. Ja tiktu pieņemtsfinansu komisijas variriļa nav likumīgs maksāšanas līdzeklis."
ants, tad visi iedzīvotāji varētu katra laika ierasties
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
un apmainīt kases zīmes. Turpretim iepriekšējais
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Likumprojekta variants termiņu noliek. Tas nosaka, ka izmaksas
1. pantā ir sacīts, ka ar 1924. gada 1. aprili pilsētu termiņš beidzas 1929. gada L aprilī. Priekš pilsētas
naudas zīmes nav vairs likumīgs maksāšanas līveļamāki būtu, ja termiņš būtu noteikts, bet priekš
dzeklis. Šis termiņš dod pārāk maz laika tiem iedzīveļamāki būtu, ja termiņu nenoteiktu.
iedzīvotājiem
votājiem, kuriem šādas naudas zīmes ir, sevišķi tai
Ievērojot to, ka vispār termiņi netiek noteikti pie
iedzīvotāju daļai, kura atrodas uz laukiem un neseko
izpirkšanas, tad varbūt varētu atstāt ta,
visām likumu pārmaiņām, kādas nāk priekša. Lai naudas zīmju
ka termiņš netiek noteikts. Tā ka 1. panta 1. apriļa
dotu iespēju tai iedzīvotāju daļai, kurai šādas naudas
1924. gada vietā ir pieņemts termiņš 1. janvāris 1925.
zīmes ir, bet kūra tik ātri neinformejas par visiem
gadā, tad 2. pantu ari vajadzētu attiecīgi grozīt, satermiņiem, vēl nākošā gadā šīs naudas zīmes likviskaņojot
to ar pirmo. '
dēt, es liktu priekšā 1. aprili mainīt pret citu termiņu,
Fr. Vesmanis: Es lūdzu refePriekšsēdētājs
proti, 1925. gada 1. janvāri. Tas krīt svara ari aiz
rentus.
1.'
aprili ka
tā iemesla, ka pilsētu budžeti sākas ne ar
Referents V. Zanders: Pašvaldības komisijā
valsts budžets, bet ar 1. janvāri. Tadeļ ka šī lieta
tas netika pārrunāts un es šo projektu nevaru pastāv sakarā ar pilsētas kasi, jo tai šīs zīmes bus jāizbalstīt.
termiņu
bet
pērk, būtu labāk nolikt
nevis uz 1. aprili,
uz 1. janvāri.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai finansu komiVārdu neviens sijas referents vēlas izteikties ?
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
vairāk nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Lejiņš: Es uzturu finansu komisiReferents V. Zanders: Pašvaldības komisijā jas variantu.
par to nemaz netika runāts, tā kā es varu izteikties
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pret šo priekšlikumu un, proti, aiz tā iemesla, ka pašvispirms Bastjāņa priekšlikums, kurš_ skan:
„Finansu komisijas variantā strīpot vārdus ,,1924. gada
laik jau pilsētās tiek izmaksāts par tām pilsētas nauPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.

. dām, kas tiek uzrādītas.

Iebildumu nav?

Tā kā caur to nekas ne-

grozās.

Referents P. Lejiņš: Finansu komisijā šis priekšlikums ari nav pārrunāts.

Priekšsēdētājs F. Vesmanis:

Nobalsošanā nāk

Bastjāņa iesniegtais priekšlikums, kurš skan:
,,

,.Strīpot vārdus ,,1924. gada
1925. gada 1. janvāri".

1. aprilī" un

to vieta

likt

Referenti izsakās pret pāriaboii'rnii. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Bastjāņa "~'kšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Bastjāņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Bastjāņa priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret to —
15 balsis, atturējušies 10. Tā tad pārlabojums pieņemts. Es likšu tagad 1. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
1. pants
vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:
aprili

Sākot ar 1924. gada 1. aprili un beidzot ar 1929. gada 1.
minēto pilsētu kasēm jāatlīdzina pretvērtība valsts vai

Latvijas bankas zīmēs visiem attiecīgo pilsētu zīmju uzrādītājiem, kas šīs zīmes nodod kasēm, bet Latvijas bankai — kad
tā uzrāda zīmju iznīcināšanas aktu vai tā norakstu.

Finansu

komis.ijas

variants.

Sākot ar

1924.

gada 1. aprili minēto pilsētu kasēm
jāatlīdzina
pretvērtība
valsts vai Latvijas bankas zīmēs visiem attiecīgo pilsētu zīmju
uzradītajiem, kas šīs zīmes nodod kasēm, bet Latvijas bankai—
kad tā uzrada zīmju iznīcināšanas aktu vai tā norakstu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Bastjānim.

1. aprili" un to vietā likt ,,1925. gada 1. janvāri"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Bastjāņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bastjāņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa priekšlikumu nodota 41 balss, pret to nav nevienas, atturas 16. Priekšlikums pieņemts. Es likšu tagad 2. pantu finansu komisijas redakcijā pārlabotā veidā uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. panta pieņemšanu
pārlabotā finansu komisijas variantā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu pārlabotā finansu komisijas variantā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 2. panta pieņemšanu nodata 41 balss,
pret 4 balsis, atturas 10. Pants pieņemts pārlabotā
finansu komisijas variantā. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc šī likuma spēkā stāšanās minēto pilsētu kasēm aiz-

liegts laist

apgrozībā pilsētu

naudas zīmes.

No apgrozības

izņemtās naudas zīmes iznīcināmas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Es likšu tagad likumu visā visumā
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie likuma pieņemšanas? Nav. Likums vienbalsīgi p i e ņ e m t s.
Saskaņā ar frakciju biroja lēmumu šīs dienas
sēde tiks slēgta. Nākamā sēde 22. janvārī pulkst.
5 pēc pusdienas. Pēc kopsēdes parlamentāriešu apvienības sēde reprezentāciju telpās. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.10 vakara.)
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(Atklāta pīkst. 5.G7 pec pusdienas.)
Saturs.
1.

Likuma ierosinājuma nodošana komisijai:
P. Kotans (Latgales darba partija) ...... 53

2.
3.

Likumprojektu nodošana komisijām
Redakcijas komisijas ziņojums:
Kr. Bachmanis, referents

4.

Valdības atbilde uz pieprasījumu:

54
54,

J. Ducens, kara ministrs
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
5.

74
54

...

.1. Celms (sociāldemokrāts)
Likums par konvenciju oficiālu žurnālu, kā ari anaļu un
parlamentarisku dokumentu tiešai apmaiņai
(pieņem

57
61
66

steidzamības kārtībā):
V. Salnājs, referents

70
oficiālu dokumentu, zinātnisku
un literarisku izdevumu starptautiskai apmaiņai (pieņem steidzamības kārtībā):
'. . . . . . 71
V. Salnājs, referents

6.

Likums par konvenciju

7.

Papildinājums pie 1920. gada 16. septembra agrārās reformas likuma I. daļas (pieņem steidzamības kārtībā):
75, 76
St. Jubulis, referents

8

Likums par 1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu
saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšanu (1. un 2. lasījums):
77, 82
K. Lorencs, referents
80, 82
J. Celms, referents
G. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība) . . 81
90
Nākošā sēde

V. Firkss (vācu baltiešu partija)

9.

75

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Turpināsies agrāk izziņota, vel neizspriesta
dienas kārtība, papildināta ar likumu par valsts kases zīmēm, valsts papildu budžetu \923J24. gadam.
Pie dienas kārtības 1. punkta iesniegts likuma
ierosinājums un priekšlikums, kuru es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Liekam

priekšā uzdot attiecīgām

komisijām

caurskatīt

un līdz 25. janvārim š. g. stādīt Saeimai priekša sekošu likuma pārgrozījumu:
Kara klausības

likuma, VII. nod., §35. p. 2. strīpot
vārdus: „ja viņi līdz iesaukšanai apmeklējuši augstskolu

ne mazāk kā vienu gadu.
Saeimas deputāti:
J. Rubulis,

.1. Roskošs, P. Kotans,
.1. Trasuns, A. Dzenis, Fr. Trasuns, St. Jubuls, V. Barkans, B. Kublinskis, Fr. Kemps."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī
ierosinājuma neviens nevēlas? Vispirms izšķirams
jautājums par ierosinājuma nodošanu komisijai.
Prezidijs liek priekšā iesniegto likumprojektu nodot
kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots kara
lietu komisijai. Tālāk nāk izšķirams priekšlikums
uzdot šai komisijai caurskatīt un līdz 25. janvārim stādīt Saeimai priekšā šo likumprojektu.
Es likšu priekšlikumu uz balsošanu. Vārdu pie
šī priekšlikuma lūdz Kotans. Kotanam vārds.
P. Kotans (Latgales darba partija) : Mēs iesniedzām šo priekšlikumu aiz tā iemesla, ka dažiem no
augstskolas studentiem, kuri ir iesākuši mācības
augstskolā, tagad februāra sākumā būs šīs mācības
jāatstāj, tādēļ ka tie tiks iesaukti kara dienestā. Tiem,
kuriem ir pienācis termiņš tikt iesauktiem un kuri
tagad tikai savu mācības gaitu ir iesākuši, uzreiz tā
būs jāpārtrauc. Bet tas taču sajauc studentiem visu
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viņu tālāko gaitu. Varbūt, ka šie likuma par kara
klausību 35. panta noteikumi ir radušies sakarā ar
tām domām, kuras dažreiz tiek izteiktas, proti, it kā
mūsu augstskola izlaidīšot tik daudz izglītotu cilvēku,
cik to Latvijai nemaz nebūs vajadzīgs. Bet stāvoklis faktiski ir tāds, ka izglītoto cilvēku mums nav tik
daudz, ka vajadzētu steigties ar tādiem aprobežojumiem, kuri izglītoto cilvēku skaitu padarītu mazāku.
Sevišķi uz laukiem izglītotu cilvēku gandrīz katrā
vietā iztrūkst, un tas novērojams sevišķi pie mums,
Latgalē. Likuma pants noteic, ka iesaucami ir visi
tie, kuri augstskolu apmeklējuši mazāk par gadu. Bet
iesaukšana notiek mācības gada vidū. Un šiem iesaucamiem studentiem pat nav iespējams turpināt izglītību, lai nobeigtu viena gada kursu, kas viņiem
dotu tiesību turpināt mācību. Ar likumu atturēt jaunatni no augstskolas nav ne mazākās vajadzības. Ja
tas būtu tālāk vajadzīgs, tad tādu likuma papildinājumu varētu izdarīt, bet pagaidām mums izglītoti
cilvēki vajadzīgi un tāpēc nevar likt šķēršļus viņu izglītības turpināšanai. Ja kāds iestājies augstskolā,
Ja būs pārāk
tad lai viņš turpina savu izglītību.
daudz to, kas vēlēsies iestāties augstskolā, tad pie
iestāšanās augstskolā pastāv sacensība un augstskola
uzņems tikai labākos. Tie, kas netiks augstskolā tā
kā tā būs padoti kara klausības likumam. Tāpēcjnēs
ienesam šo priekšlikumu un mūsu nārliecība ir ta, _ka
kara klausības likumu šinī vietā katrā ziņā vajadzētu
labot. Zināms daudzums studentu tagad ir nostādīti
ļoti grūtā stāvoklī. Daudz viņu nav un viņu atsvabināšana no iesaukšanas kara lietas ari nesarežģīs.
Kas attiecas uz termiņu, 25. janvārī, kad pārlabojums
stādāms priekšā Saeimai, ja viņš būtu par īsu, tad
varēs ienest priekšlikumu par viņa pagarināšanu.
Bet priekšlikums katrā ziņā būtu jāpieņem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak
nolasītais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Ministru prezidents iesniedzis sodu likumu projekta turpinājumu no II. līdz VIII. nodaļai. Prezidijs
liek priekšā nodot likumprojektu juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai.
Otrais dienas kārtības punkts — redakcijas komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija skatījusi cauri likumu par pilsētu
naudas zīmēm. Nekādi redakcijas komisijas pārlabojumi šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Nav.
Ziņojums apstiprināts.
Nākamais dienas kārtības punkts _— valdības
atbilde uz šī gada 15. janvāra plenārsēde pieņemto
pieprasījumu. Vārds kara ministram
Kara ministrs J. Ducens: Augstā sapulce! Valdības uzdevumā es šodien atbildēšu uz pieprasījumu,
kurš iesniegts ministru prezidentam pagājušas otrdienas Saeimas sēdē. Man nav atlicis daudz ko papildināt, jo informācijas materiālu par spertiem soļiem
es devu jau pagājušā sēdē; tamdēļ šoreiz esaprobežošos ar īsu atbildi. Pieprasījumā ir uzsvērts, ka
virsnieki ir izdarījuši uzbrukumu Saeimas pašvaldības komisijas locekļiem: Lejiņam un Gulbim. Tā tad
pirmkārt uzbrukums un otrkārt — ka šie paši virsnieki ir necienīgi un apvainojoši izteikušies par Saeimu. J'ad tālāk, interpelanti prasa, kādus soļus valdība šinī gadījumā ir spērusi un ko viņa domā darīt,
lai turpmāk šādi gadījumi neatkārtotos. Tas ir, tā
sakot, pieprasījuma skelets, šema. Pieprasījuma pamatojumu deva viņa parakstītāji pagājušās otrdienas
sēdē un izcēla tos motīvus, kādi ir spieduši viņus
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noticis par garnizonu aizskarošiem rakstiem un ka
iesniegt šo pieprasījumu un kā šis pieprasījums ir došo rakstu saturs nav saskanējis ar_patiesību. _ Vai tad
māts. Te man ir jāsaka sekošais. Savos motīvos
uz
veselu
virkni
jūs, kungi, prasīdami, lai karaspēks stāvētu ārpus
pieprasījuma iesniedzēji aizrādīja
faktu, negativu faktu, kādi kādreiz ir notikuši mušu politikas, kādu prasību ari es_ atbalstu un vienmēr
armijā, mūsu kara spēkā, sākot jau ar 1920. gadu un uzsveru, ka tam tā vajaga but, tomēr attiecība uz
līdz pašam pēdējam laikam. Pēc tam viņi teica: Ta sevi izturēsaties tā: „klausaties uz mušu vārdiem, bet
neskatāties uz mūsu darbiem." Es nerunāju to tapec,
ir tā bilde, kādu rāda mūsu karaspēks! Pēc viņu
domām tā bilde iznāca stipri vien negatīva. Kungi, lai attaisnotu šo gadījumu, kas noticis vilciena ar demani ieskati šinī lietā ir citādāki. Es ieskatu, ka mans putātu kungiem, vai lai to notušētu. Es gribu tikai
kā resora vadītāja uzdevums nav atbildēt par visu to, objektīvi rādīt, ka šim gadījumam ir lokāls raksturs
kas kādreiz ir noticis; tāpat ari nevar darīt virsnieun tas izsaukts pa daļai aiz vietējiem apstākļiem. Es
gribu uzsvērt ari to, ka šo atmosfēru stipra mēra
kus atbildīgus, kuri šinī gadijumā ir varbūt izturējuveicina tas laikraksts, uz kuru es nupat atsaucos.
šies tā — to rādīs izmeklēšana — kā interpelanti
(A.
Veckalns no vietas: JDeputats Gulbis nav Liepāsaka, kas noticis dažus gadus atpakaļ. Varbūt tas
jas iedzīvotājs".) Tad tālāk:_ kādi <^li ir sperti vaidarīts no kādas partijas politiskā viedokļa, ka krāsas
sabiezē, ka visus negativos faktus piemin pie viena
nīgo sodīšanai? Man jau pagājušo reizi no šī katedra
karaspēka
un
virsbij
tas gods ziņot, ka uz ienākušo izziņas materiālu
«adījuma un tādā kārtā grib rādīt
nieku korpusa negatīvo seju. Manās interesēs nav pamata esmu nodevis lietu kara izmeklēšanas tiesnepabalstīt šos politiskos motivus un šādā vai tādā ceļā
sim. Toreiz es teicu ari to, ka izziņas materiālos, kas
par
to,
man
toreiz bij rokā, nebij ne mazāko norādījumu, ka
tos veicināt un tamdēļ
kas ir noticis dažus
gadus atpakaļ, es nemaz neatbildēšu. Ja tādā ceļā
virsnieki būtu izteikušies nicinoši par Saeimu vai
grib pierādīt, ka kāds resors darbojies nepareizi, ka
valdību. Tādu materiālu tur nebija. Man jākonstatē,
viņš neattaisno savu eksistenci, tad var ņemt katru
ka šai zinā stāvoklis ir grozījies: no dzelzceļa policiresoru, kaut kuru ministriju un sabiezējot faktus, piejas piesūtīti napildu materiāli, kuri pienāca tikai tad.
vienot tos vienam atsevišķam gadījumam un rādīt
kad es jaVi biju uzlicis uz izziņas savu rezolūciju;
bildi, kura protams būs nepareiza, tāpat kā šinī gadīšais papildu materiālos ir tiešām viens norādījums, ka
jumā. Pie šī gadījuma jāpieiet atsevišķi; viņš ir jālietojis
izteicienus
pret
kāds no virsniekiem ir
ņem individuāli; (A. Veckalns no vietas: „Tā ir siSaeimu, kuri nekādā ziņā nav pielaižami. Sakara ar
stēma.") un tikai tādā nozīmē es uz šo pieprasījumu
to karaspēka insoektors šodien man oficiāli ziņoja.
atbildēšu. Pieprasījumā ir teikts, ka virsnieki izdarīka viņš šos virsniekus, uz kuriem norādīts izziņas
juši uzbrukumu. Kas īsti še domāts zem uzbrukuma, materiālos, kas Pienākuši papildus, ir atstādinājis na
nav skaidrs, jo pats jēdziens ir nenoteikts. (Sauizmeklēšanas laiku no amata. Man pilnīgi saprotams
ciens pa kreisi: „Nošauts jau neviens nav!"). Pēc
tas, ka ar šiem līdzekļiem pieprasījuma iesniedzēji
tiem izziņas materiāliem, kuri nākuši manās rokās,
nebūs apmierināti. Bet man jāsaka, ka tasjr viss.
es konstatēju, ka še nevar būt runa par uzbrukumu, ko es un kara priekšniecība administratīva kārta
kas apdraudētu deputātu kungu drošību, viņu veseesam varējuši darīt un kā es un kara priekšniecība
lību vai kaut ko nopietnāku. Še ir bijis incidents, administrativā kārtā n'tu neko darīt nevarējām. (Nik.
asa vārdu apmaiņa ar trokšņošanu. Vai te ir bijis
Kalniņš no vietas: ..To mēs sen zinājām!") Jus,
ari kas vairāk, par to atļausim spriest tiesu iestādēm, kungi, prasījāt pagājušā sēdē, lai šos virsniekus atkurām šī lieta nodota. Man gribētos vēl uzsvērt, ka
celtu no amata vai ari pilnīgi atvaļinātu no dienesta.
nav nekādu norādījumu, ka šis incidents būtu bijis
Man ieskats ir citādāks: ja jau reiz lieta ir nodota
versts taisni pret Saeimu. (Nik. Kalniņš no vietas: kara izmeklēšanas tiesnesim resp. tiesu iestādei, tad
„Bet mēs tak dzirdējām!") Viņam ir stiprs vietējais atļausim spriest viņai oar to, kas ir darāms, vai šie
raksturs. Nav nekāds noslēpums, ka atmosfēra Lievirsnieki ir vainīgi, vai nē un kāds sods viņiem piepājā starp vienu sabiedrības daļu un garnizonu ir
nāktos. Šai ziņā jūsu mēraukla iir savāda. No šī
diezgan saspīlēta. (Sauciens pa kreisi: „Kas tad vaikatedra es arvien esmu dzirdējis, ka admiinistrativā
nīgs?") Liepājas deputāts Lejiņš ir bijis vagonā, kārtā neviena iestāde nedrīkst spert radikālus solus
caur ko, man liekas, ir pa daļai izskaidrojams šis inciun visas lietas jānodod tiesai, lai tad tā objektīvi 1 un
dents. (A. Veckalns no vietas: „Ja viņš būtu bijis uz bezpartejiski noskaidrotu lietu, lai viņa spriestu,
ļumta, tad tas nebūtu noticis.") Te vairākkārt pagākāds sods uzliekams. Bet šinī gadījumā es nezinu,
jušo reizi uzsvērts, ka karaspēks nedrīkst iemaisīties
vai nu aiz politiskiem vai nu kādiem citiem nolūpolitika. Ari es to pašu atzīstu
un ari
kiem, jums ir citāda mēraukla. Jūs prasāt skaidri
no šī paša katedra esmuvairākas reiun gaiši atvaļināšanu no dienesta, ^ai ari atcelšanu
zes to
uzsvēris. Ari mana
un
visa
no amata. Tas ir loti radikāls solis, un es uzskatu,
valdības politika iziet uz to, lai karaka to var spert tikai tiesa, bet citus solus administraspēku i z o 1et u n o p o 1 i t i k a s. Jūs prasāt to
tivā kārtā es spert atsakos un apmierinājos ar to, ka
pašu, bet, kungi, vai darbos tas tā jr? Es atgriezīlieta nodota kara izmeklēšanas tiesnesim,-pie kam
šos atkal pie tiem apstākļiem, kuri Liepājā rada tādu karaspēka instruktors pa lietas izmeklēšanas laiku
saspīlētu atmosfēru starp garnizonu un daļu no vieatstādinājis minētos virsniekus no dienesta pienākutējas sabiedrības. Manā rīcībā ir
vesela virkne
mu izpildīšanas. Tad tālāk interpelacijā ir vēl jau..Strādnieku Avizes" numuru, sākot ar 1922. un vēlātājums, ko valdība nodomājusi darīt, lai turpmāk tādi
kiem gadiem. Še nu es redzu, ka šī avize sistemānotikumi neatkārtotos. Man uz to jāatbild kā resora
tiski sniedz ziņas par Liepājas garnizona dzīvi negavadītajam, ka tādi gadījumi nav mūsu armijā parasta
^ bez kāda iemesla un bez kādas vajadzītīva nozīme,
parādība. Tie ir atsevišķi, individueli gadījumi, un
bas Tāda kārta rodas saspīlēta atmosfēra un tādā
ja tādi gadījumi atkārtosies, tad protams tāpat kā
^ jus, kungi, uzsvērdami, ka
kārta,
karaspēkam nevašinī gadījuma, vainīgie tiks sodīti (starpsaucieni).
jaga politika iemaisīties, paši velkat viņu politikā
Es neredzu to apstākli, kurš izsauktu šāda jautājuma
iekša. _ Es kņns teikšu talak, ka šie apgaismojumi, kas
uzstādīšanu. Es saku, ka mūsu karaspēka morāliparādās '..Strādnieku Avizē" par Liepājas garnizona
skais līmenis iet uz priekšu labā nozīmē. Par to man
dzīvi, ir arvien negatīvi un tie fakti, kurus sniedz šī ir noteikti tas ziņas
un dati, statistiski dati, ja jūs to
avize, bieži vien nesaskan ar patiesiem apstākļiem.
gribiet zināt. Ņemsim piemēram, disciplināros pārStarp citu ir gadījumi, kad administrativā kārtā ir
kāpumus, to viņu skaitu, kāds ir izdarīts 1922. un 1923.
sodīti rakstu autori, tā tad ir oficiāli konstatēts, ka tas gada. Viņu samērs ir
apmēram divi pret vienu. Tā

.
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tad šo pārkāpumu skaits iet mazumā. Ņemsim tālāk
ziņas par virsniekiem, kuri saukti pie atbildības par
izdarītiem noziegumiem 1922. un 1923. gadā. Mēs
redzam, ka šis procents ir 14:1. Šie skaitļi visi skaidri runā to valodu, ka morāliskā ziņā mūsu virsnieku
korpuss, tāpat kā visa mūsu armija, iet uz priekšu
labā nozīmē un ar katru gadu uzlabojas. Pie kam
man jāsaka, ka morāliskā ziņā šis stāvoklis ne šogad,
ne pagājušos gados nav bijis nenormāls. Sakarā ar
to gribu atbildēt uz beidzamo jautājumu, ka ne valdība, ne es, kā šī resora vadītājs nekādus sevišķus
^
soļus negribam spert šinī gadījumā, jo uzskatām, ka
saproarmijā
ir
normāls
(starpsaucieni:
stāvoklis
tams, saprotams, kamēr pats dabūs no kāda virsnieka!"). Ja gadīsies kādi atsevišķi gadījumi, vai
kādi pārkāpumi līdzīga rakstura, tad katra atsevišķa
gadījumā tiks sperti soļi, lai vainīgos sodītu. Attiecībā uz šo lietu man jāsaka un jāuzsver vel reiz tas,
ko jau teicu, ka lieta nodota kara izmeklēšanas tiesnesim . Es nešaubos, ka lietu objektivi noskaidros
un ka vainīgie saņems pienācīgo sodu. Ta ir labāka
un taisnīgākā lietas izšķiršana. (Starpsauciens pa
kreisi: „Loti tukša atbilde!").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augsti goda? %-. tie deputātu kungi! Kara ministra kungs mums pateica, ka tomēr, salīdzinot ar savu pagājušo faktisko
atbildi, viņš ir spēris soli už priekšu, t. i. iratstadinati minētie 2 virsnieki no amata, pa izmeklēšanas laiku. Nu, jāatzīmē ari tas ar gandarījumu, ka ministra
kungam tomēr pa šo laiku_ ir pienākuši pārliecinoši
materiāli, ka vismaz to varēja panākt, jo ka deputātu
kungi atcerēsies, tas bija ari viens no mušu diezgan
galveniem motiviem, kāpēc jnes nevarējām but apmierināti ar to rīcību, par kādu ziņoja kara ministra
kungs vienā no iepriekšējām sedem. un protļ, tapec
ka mēs nekādi nevarējām iedomāties, ka cilvēki kuri
izpilda tik atbildīgus amatus armija, var atrasties savā vietā tad, kad par viņiem ir noteiktas ziņas, ka
Un mūsu dovirji ir uzbrukuši Saeimas deputātiem
^
soliem,
par
tālākiem
mas bij tās, ka pirms domāt
vispirms viņi bij jāatstādina no sava amata. Kāra
ministra kungs gribēja iet pa citu ceļu. Nu, paldies
Dievam, Saeimas lēmums ir atstājis uz viņu vismaz
to iespaidu, ka viņš ir panācis šo virsnieku atstādināšanu no amata. Bet tālākais jautajums_ ir, vai ar
to šinī gadījumā pietiek un galvenam kārtam, vai atbilde, ko šodien mums centas dot kara ministrs, vai
šī atbilde, kā resora priekšstāvja atbilde, var aj>mierināt kaut kuru no Saeimas deputātiem. Man šķiet,
ka viņa bij absolūti nostādīta uz nepareiziem pamatiem. Ministra kungs it ka centas taisnoties ar to,
ka par tiem gadījumiem, kas ir bijuši senāk, viņam
nav darīšana. — „Es rūpējos tikai partiemgadījumiem, kas manā laikā notiek". Tas ta varētu gan
būt, ja starp tiem gadījumiem, kas _ senāk notikuši un
starp tiem, kas tagad notiek, nebūtu nekāda sakara.
Tad tā varētu teikt, bet man šķiet,J«i to apgalvot un
pierādīt nevienam neizdosies. Talak, norobežojis
šos gadījumus laikā, viņš centas norobežot_ viņus ari
teritorijas ziņā. Viņš saka, ka tas ir samēra lokāls
gadījums, niecīgs gadījums, kurš notiek Liepāja un
citur nekur nenotiek. Taisni uz to es gribētu aizrādīt kara ministra kungam, ka zemnieku partijas
priekšstāvjiem valdība fka zemnieku partijas locekļiem deputātiem vajadzētu saprast, ka zemkopji, kurus viņš šeit reprezentē, nekad neapmierinājās ar nezāļu izravēšanu tādā kārtā, ka nopļauj izaugušo asnu
un atstāj sakni iekšā. Zemnieku partijai sevišķi to
vajadzēja* zināt, kā izravē nezāles, jo kurš no_ jums
domās tā, ka ja jums tīrumā aug nezāles, ka jus nogriezīsiet asnu un gaidīsiet, ka nākošā gada vairāk
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neaugs. Ja jūs tā rīkosaties — vienalga, vai tas bulu Goldmaņa, vai Ducena, vai Zemgaļavai cita nākošā ministra laikā — vienalga, tas nezāles augs, tāpēc ka sakne palikuse iekšā. Tapec nostādīt jautājumu tā ir pilnīgi māksloti un tas nepavisaiu nesaskan
ar lietas faktiskiem apstākļiem, iikpat mākslots un
pilnīgi nedibināts un naivs ir ministra kunga aizrādījums, ka te esot Liepājas atmosfēra vainīga. Kas to
atmosfēru rada? Ari mēs varam piekrist, ka ir zināms lokalisms šinīs notikumos, bet tas ir meklējams nevis tur, kur viņu grib meklēt kara ministrs.
Jau pagājušā sēdē tika aizrādīts, ka no pašas pirmās
Ķūķa ierašanās dienas Liepājā iesākās šis lokalisms.
Viņš iesākās ar tiem incidentiem un eksceziem, kurus pirmos iesāka Kūķis un viņa garnizona virsnieki;
iesākās ar karoga nolaupīšanu un saplēšanu un līdzīgiem gadījumiem. Tā kā neviens no vainīgiem nekad nav ticis atrasts un nav sodu saņēmis, tastas
turpinājās tādā garā tālāk. Iekš tam pastāv zināms
lokalisms. Taisni tur, kur garnizona priekšnieks ir
pulkvedis Kūķis, kuram ir zināma specifiska izturēšanās pret tām partijām, kurām viņš nepiekrīt politiski, tur nevar noturēt mierīgi strādnieku sapulces,
izvest vēlēšanas, tur nedrīkst 1. maijā iet ar sarkanu
nozīmi, nedrīkst lasīt strādnieku avizi karaspēka un
pat pārdot uz ielas. Tas ir lokalisms, bet to noteic
tās personas, kuras taisa šos uzbrukumus un incidentus Liepājā. Tādā gaismā nostādot jautājumu, ir
saprotams, kāpēc Liepājas „Strādnieku Avize" nosoda šos gadījumus, jo viņa nevar tos nenosodīt. Un
kā lai viņa neraksta par šiem gadījumiem, kā lai viņa nevēršas pret garnizona priekšnieku un kā lai viņa nevēršas pret visu to kliķi, kas aiz viņa stāv, ja
visa iniciative tiek atbalstīta no augstākā garnizona
vadītāja pulkveža Kūka. Un te jums būs vesela rinda tādu Liepājas gadījumu: sākot no 1920. gada sapulču izdauzīšanas; tad tālāk es minēšu to pašu incidentu ar teātri, kuru mēs kādreiz pacēlām un presē
noskaidrojām. Tika aizrādīts, ka nevar laist kareivjus uz teātri, kur izrāda progresīvas lugas. Tad tālāk viņš bija noliedzis kareivjiem piedalīties kaut kādās publiskās sapulcēs. Tad nāca tālākais, ka viņš
pats personīgi bija piekāvis avižu pārdevējus, nolamājis viņus, tad viņa virsnieki atkal kāda nebūt
valsts svētku diena piekāvuši zēnus, kuri pārdod avīzes; tad nāca tas, ka viņam iznāca konflikts ar Liepājas teātra biedrību, kur kāds no viņa. virsniekiem iesita skolotājam un atkal palika nesodīts, bet galu gala
tika sodīts pats c'etušais. Tad tālāk nāca konflikts
— varbūt nevarētu teikt konflikts, bet tas būtu tāds
mazs sīkums pie šī kunga raksturošanas — ka uz
ielas viņš bija saticis vienu no „Stradnieku Avizes"
līdzstrādniekiem un redzēdams, ka tas gāja pa ielu
ar savu kundzi, teica: „Tas ir sociālistu suns, viņu
vajaga piekaut." (Saucienspa kreisi: _„Tirgus baba!") Tādā stilā viņš izlamājās. Kad mes bijām šeit
izrunājušies no šī katedra, kad jūsu priekša bija attēlots gadījums par uzbrukumu diviem deputātiem
no mūsu frakcijas, pēc tam deputātam Lejiņam bija
jābrauc uz Liepāju — tas atkal būtu sīkums, kurš
raksturo šo kungu — kad Lejiņš bija stacija ar četriem saviem biedriem, saviem pazīstamiem, no kuriem nebūt visi nav bijuši sociālisti, bet ir bijis kāds
atvaļināts kapitans un ari kāds vietējais namsaimnieks, kuri pavadījuši Lejiņu uz staciju, tad par nesarunājoties ar kapitanu
laimi gadījās redzēt Kuķi
Menteli, to pašu, par kuru še iet runa un Kūķis teica: „Redzat, kur iet pipku komanda." Spriežot no
šīs izturēšanās, kāda ir tā morāliskā audzināšana,
kuru Liepājas garnizona priekšnieks var dot kā
viens no augstākiem armijas virsniekiem? Man te
ir kāds militāru rakstu krājums, kur atbildīgie virsnieki ir izteikušies par to, kā armijā esot jāaudzina
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Starp citu kāds pulkvedis Kārkliņš saka, ka viens no
vissvarīgakiem audzināšanas paņēmieniem ir karavīru iespaidošana ax priekšniecības piemēru. Tas ir
loti labi. Morāliskā audzināšanā bez šaubām piemēri ir vajadzīgi, bet nu spriežiet jūs pēc šiem gadījumiem, kur Kūķis katrā gadījumā, ieraudzīdams savu
politisko pretinieku, spļauj viņam virsū, lamā par suni un ari saviem karavīriem tura runas līdzīgā stilā,
ka visi „sociki" apšaujami u. 1.1.. u. 1.1., spriežiet
jus par to, ka šis priekšnieks nenosoda nevienu no
tiem virsniekiem, kuri šādā vai tādā kārtā publiski
apvainojuši viņa politiskos pretiniekus, spriežiet no
šiem piemēriem, vai tas ir tas piemērs, par kuru tiek
runāts militāro rakstu krājumos. Man šķiet, tas nevar priekšzīmi radīt, un tāpēc es teicu, ka ja jūs runājiet par kādu karavīru lokalismu, tad šis lokalisms
pastāv Liepāja taisni šinīs noziedzīgās aģitācijās un
propaganda. Viņš pastāv tikai tāpēc, ka tās personas kuras stāv Liepājas garnizona priekšgalā, nav
sava^ vieta un kamēr viņas tur būs, tikmēr mēs no
šīlokalisma neizbēgsim. Kamēr kara ministrs stāvēs uz ta viedokļa, ka te ir vietējs gadījums, kuram
vispārīgi nav nozīme, kamēr viņš pulēsies nezāli tikai nopļaut, un nevis ar saknēm to izravēt, tāda atmosfēra Liepāja pastāvēs joprojām. Velti kara
ministra kungs pulējas mums uztiept uzskatu, it kā
mēs būtu izteikušies savas runās, ka mēs no šī gadījuma gribam iztaisīt tādu nosodošu slēdzienu priekš
visa armijas korpusa vai visas armijas. Nē, Ducena
kungs. Ja tas nav_ ar nolūku teikts, tad tā ir Jūsu neapzinīga kļūdīšanās. Neviens no šī gadījuma nav
gribējis iztaisīt nosodošu spriedumu visam mūsu armijas korpusam. Pagājušo reizi taisni tika uzsvērts
un_ tāpat tagad un vel uz priekšu tiks uzsvērts, ka
mušu armijas korpusa, lai ari viņā būtu vairums mūsu politisko pretinieku, tomēr nav pierādāma tāda
rīcība un virsnieki nav uzstājušies ar tādiem piemēriem saviem kareivjiem un visai sabiedrībai, kā tur
lokalizēta Liepāja. _ Tadeļ ir absolūti nevietā pārmest mums,_ ka mes no šī gadījuma gribam iztaisīt
kādu vispārēju spriedumu. Mūsu prasība bij, lai jūs
sodāt vainīgos. Tad visiem tiem, kuri domā tāpat,
tiks iedvesta zināma cienība ir pret to armiju, kurā
viņiir, ir pret Saeimu, ir pret augstākām valdības
iestādēm u. t. t. Kadjus mēģinājāt pārvērst šo parādību par Jokalu parādību, tad jūs paši runājat sev
pretim, velak pievezdami faktu, ka jūs esiet gan konstatējuši no izziņas materiāliem, ka šie virsnieki tomēr izteikušies nicinoši par valdību un Saeimu. Tādēļ es domāju, ka ta nemaz vairs nav lokāla lieta.
Ja jus domājat, ka šiem virsniekiem varēja būt kaut
kas personīgi pret Lejiņu, tad jāprasa, kas tad nu
viņiem personīgi varēja but pret valdību, pret Saeimu. Man liekas, ka nekas. Bet tad tā vairs nav
lokāla lieta, ta ir jau zināma politika, politika, par kuru jus esat bijuši spiesti atstādināt šos ļaudis no amata, — ja ne jus, tad armijas inspektors. Tā tad, jūs
paši apgāžat to, ko sakāt, ka tā ir gluži lokāla lieta
Kas attiecas uz kara ministra kunga apgalvojumu,
ka šim gadījumam ir bijis personīgs raksturs un ka
viņš neredzot no izziņas un liecībām, ka tur būtu
apdraudēts kāds no deputātiem, ka viņš neredzot, ka
tur būtu apvainota Saeima, tad man jāsaka,
ka es
nesaprotu, par ko jus esat bijuši spiesti sodīt šos
virsniekus. Tad taču_ tas būtu noticis nevajadzīgi,
ja jus neredzat, ka būtu apvainota Saeima. Ja nu
ari viņi nebūtu izturējušies, vai tiešām izteikušies
nicinoši, tad ka jus skatāties uz to,
ka noticis uzbrukums sociāldemokrātu deputātiem.
Vai tas nav
Saeimas apvainojums? Vai jūs domājat, ka uzbrukums sociāldemokrātiem ir mazāks noziegums, nekā
uzbrukums zemnieku savienības deputātiem? Vai
tas, ka uzbrūk sociāldemokrātam —deputātam, .vai
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tas nav Saeimas apvainošana? Vai jus domājiet
ka ja sociāldemokrātiem uzbrūk, ka tas tad nav noziegums jeb ari ka tas ir mazāks noziegums, nekā
ja uzbrūk zemnieku savienības deputātiem? Vai jūs
domājiet, ka labais spārns ir mazāk aizskarams? Es
domāju, ka deputāta aizskāršana šai gadījumā reizē
ar to ir ari Saeimas apvainošana. Kā mēs zinām,
tad tie cilvēki par apvainošanu vārdos ir tikuši no
vietas atlaisti.
Tas par to apdraudēšanu. Sakāt,
kurš cilvēks, tad nu var jums ticēt, ja jūs gribiet
iestāstīt to, ka tas virsnieks, kurš ieiedams deputātu
kupejā izņēmis laukā revolveri un piedraudējis deputātiem, ka nav deputātiem uzbrukts. Sakāt, vai tas
piedraudējums, ka izmetīs laukā caur logu, vai tas
nav uzbrukums deputātiem? Es domāju, ka tas ir
uzskatāms par uzbrukumu, un ja var teikt, ka tas
ta nav, tad es domāju, ka tādu kvalificējumu laikam
gan neviens neatzīs. Tad tālāk, ja teiktu, ka tas
būtu melots, ja patiešām virsnieki nemaz nebūtu ar
revolveri rīkojušies, tad ka tas nav melots, to taču
skaidri pierada tas, ka virsnieki paši sevi vēlāk ir
sašāvuši. Līdz ar to tas ari ir skaidrs pierādījums
tam, ka viņi varēja neiešaut sev, bet varēja sašaut
deputātus. Jeb varbūt jūs gribiet iestāstīt, ka viņi
sevi ir gribejušiuzupurēt un aiz dusmām pret deputātiem būtu iešāvuši sev. Tas nozīmē to, ka viņi
varēja iešaut ari deputātiem, un tas taču ir skaidrs
pierādījums tam, ka viņi ar nodomu sarīkoja deputātiem uzbrukumu. Vai nu skaidrā prātā vai dzēruma, to es nezinu. Cik viņi bijuši piedzēruši, to ari
es nezinu. Tas ir viens no tiem faktiem, kas noticis
Liepāja, un mes skaidri varam redzēt, ka ja šādi
gadījumi vel ari uz priekšu atkārtosies, tad pietiks ar
to, ka vainīgos, kuri _ noziegumu izdarījuši, atstādinās
no vietas pa izmeklēšanas laiku. Ja grib atbildēt uz
jautājumu, kas tiks darīts uz priekšu, lai tādi gadījumi neatkārtotos, tad nevar atbildēt ar to, ka ja uz
priekšu tādi gadījumi atkārtosies, tad vainīgie tiks
sodīti. Ir vainīgie, kuri tieši uzbrukumu izdara un ir
vainīgie, kuri stavaiz muguras un uz tādu uzbrukumu mudina.
Jus nekad nenostājaties uz tāda
redzes stāvokļa piemēram pret strādnieku organizācijām, ka jus ķeriet tikai tos politiskos noziedzniekus, kuri noziegumu izdara, Jus aizvienu meklējiet
talak, kur ir pati organizācija, kas to izdara, kur ir
viņas vadītāji, kur ir galvenie rīkotāji.
Šinī gadījuma jus gribiet to lietu lokalizēt, ka nekas vairāk
nav bijis un tas ir viss. Es gribētu pievest jums analoģisku piemēru. Ja jus arestējiet kādu komunistu
par proklamāciju izkaisīšanu, jus necenšaties nostāties uz tāda viedokļa un teikt, piemēram, ja tas noticies Rīga uz Pernavas ielas, ka tas nenotiksies uz
Suvorova ielas vai kur citur. Uz tāda redzes stāvokļa šinī gadījuma jūs gan gribiet nostāties un mēģiniet lietu šinī gadījuma lokalizēt sev par labu. No
atbildes nav redzams, ka-jus spersiet pietiekošus soļus uz priekšu, lai neatkārtotos tādi gadījumi kā šis
kad virsnieki tik tālu sak spēlēties ar ieročiem, ka
apdraud deputātu dzīvības un ne tikai deputātu, bet
viņi ir . pat apdraudējuši paši sevi. Mums jāskatās uz
šiem gadījumiem stingrāki, jo mums šinī gadījumā
rup tikpat deputātu ka virsnieku dzīvības. Ja virsnieki ta visi sāks rīkoties ar revolveriem, tad mums
radīsies šaubas, ka viņi paši sevi var nošaut. Mums
par to tāpat jabut nomoda, mēs šos gadījumus
nevaram atstāt neievērotus, un mums jāskatās, ka
mēs
mušu armiju redzētu pastāvīgi nomodā, ka mēs varētu mušu armijas godu pacelt. Neesmu
dzirdējis
nevienu valsti, kur valdība tik vienaldzīgi uz tādām
lietam skatītos, vienalga, no kādiem principiem
izejot, vai no nacionāliem, vai internacionāliem
,vai
demokrātiskiem, vai antidemokrātiskiem un
ka valdība būtu centusies, varētu censties mīkstināt
to vai-
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nīgo sodu, kuri izdarījuši tādus pārkāpumus, kādi nupat ir izdarīti pie mums. Kungi, man liekas, ka šī
ministra kunga rīcība, kura loģiski izriet no viņa
atbildes, tā mūs galīgi nevar apmierināt un tāpēc
mēs iesniegsim pārejas formulu, kura izteiks mūsu
stāvokli attiecībā pret šo _ ministra kunga atbildi.
Vienu tikai es gribētu aizrādīt, ka ja nebūs no valdības noteikti soļi pret tām parādībām, kas notiek
Liepājā un kuru pamats un centrs ir meklējams Liepājas garnizona atsevišķos virsniekos, ne virsnieku
korpusā, ja nebūs sperti soļi pret tiem, tad nav nekādas garantijas, ka šie gadījumi neatkārtosies. Viņi
mums atgādina nevis demokrātisku un tiesisku valsti,
bet drīzāk viņi mums atgādina, ka mēs dzīvojam
tādā valstī, kur vēl nekādas demokrātijas un valdības nav. Viņi mums tāpat, kā vecā Krievijā, var atgādināt tikai apstākļus, ka te vienai tūtas daļai nav
pilnīgas pilsoņu tiesības, ka uz viņiem varrldīt atsevišķi subjekti: „Sit viņus, šauj un uzbruc viņiem,
gan jau mēs tiksim galā." Es gribu brīdināt, kungi,
ka ja ar tādu politiku jums izdotos novest demokrātisko Latviju pie tādiem apstākļiem, kur kreisa daļa
liii aiz viņas ejošā tauta atrastu, ka viņai salīdzinot ar
veco Krieviju itin nekas nebūtu ko zaudēt no demokrātiskām tiesībām, tad ir jāsaka, kungi, ka tai brīdī
jūs pazaudēsat vairāk, jo jums ir vairāk ko zaudēt
— Latvija. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsapulce!
stā
Kara ministrs paziņoja mums šodien
vienu lietu, kas var mūs zināmā mērā apmierināt, t. i.
to, ka minētie virsnieki ir atstādināti no savu dieŠinī ziņā augstākā
nesta pienākumu izpildīšanas.
kara priekšniecība ir darījusi to, ko no viņas vajadzēja sagaidīt un varēja prasīt." Tiktalu man liekas,
ka mēs tiešām ministra atbildi šinī jautājuma varam
uzskatīt par apmierinošu, bet kas zīmējas uz ministra
atbildes otro daļu, tad še bez šaubām, jāsaka, ka ta
nevar apmierināt un ka ar tādu atbildi var uzstāties
tikai ministrs, kas savu atbildību Saeimas priekša
zaudējis un kam nav ko baidīties, ka viņš to zaudēs.
Ducena kungs sacīja, ka lietai ir lokāls raksturs un
nav sistēmas, nav cēloniska sakara un ka tapec viņš
atbild tikai par šo konkrēto gadījumu. Protams, formeli Jums taisnība. Jūs, kā ministrs, esat spiesti no
tīri formelā viedokļa atbildēt tikai uz šo gadījumu,
bet es teicu, ka atbildēt tik šauri ir ļoti nepareizi un
ļoti sekli. Ministrim ir jāredz ne tikai katra atsevišķā gadījumā un jāsoda ne tikai tad, kad viņš noticis, bet jāskatās dziļāk visā viņam padota resora.
No ministra atbildes es neredzēju, ka viņš to būtu
darījis, jo viņš teica, ka visam tam notikumam ir
lokāls raksturs un nav cēloniska sakara ar_ agrākiem.
Es gribu jautāt sekošo: Nelielā pilsētā, kāda ir Liepāja, ir viena divīzija, šai divīzijai ir 5 motocikleti.
Privātu motocikletu šinī pilsētā nav. Privāti cilvēki
armijas motocikletu dabūt nevar un uz vienu no šiem
motocikletiem uzsēdies karavīrs norauj kādam beru
gājienam no valdības atvēlēto sarkano karogu. Liekas, ka nav nekas vienkāršāks, ka atrast vainīgo,
jo armijas motocikleti taču atrodas zināma vieta,
glabātuvē, tur ir cilvēki, kas par viņiem atbild un bez
šo cilvēku ziņas un piekrišanas motocikletus nevar
paņemt. To taču zin katrs kara virs un jūs to varat
prasīt kuram katram karavīram, kurš būs nokalpojis
2—3 mēnešus un tas jums apliecinās, ka tas ta ir,
ka nevar kaut ko no armijas mantām, ja tas nav
atvēlēts, paņemt un aizvest. Bet nu toreiz, kad sociāldemokrātiskā frakcija nāca ar pieprasījumu, izrādījās, ka šos kareivjus, kas bija motocikletus paņēmuši un korogu norāvuši, ka šos karavīrus roka nevarēja dabūt, vienkārši nevarēja atrast. Es gribētu
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sacīt ari tālāk, ka Ducena kungam, ka juristam, vajadzētu gan zināt, ka ta ir vienkāršāka, es gribētu
sacīt, no kriminālām lietām, kur var atrast vainīgos,
ja ir kādi pierādījumi. Un ja butu _ notikusi kāda
cita krimināla noziedzība, sacīsim, kāda iebrukšana
laupīšanas nolūkā, teiksim, bankas aplaupīšana, tad
tie virsnieki, kas būtu sēdējuši uz motocikletu, būtu
dabūti rokā. Tā tad man liekas, atbilde te ir viena,
ka viņus negribēja dabūt rokā un tapec viņi nav
atrasti- Tas būtu pirmais raksturīgais gadījums, ka
viņus negribēja dabūt rokā un tāpēc ari nedabūja.
Protams par to Jūs, Ducena kungs, atbildēt nevarat,
tas nenotika Jūsu laikā un par to Jums atbildība nav
jādod un es ari nedomāju Jums atbildību prasīt._ Tad
tālāk nāca vēl citi tādi gadījumi. Viens gadījums,
kur kādā kareivju daļa, starp tiem bij virsnieki un
ari vienkārši kareivji, izjauca kādu sapulci Liepājas
teātrī, neļāva šai sapulcei notikt. Protams, vainīgie
pie sapulces izjaukšanas atkal netika atrasti, neskatoties uz to, ka norādījumi par šīm personām tika
doti. Neilgi pēc tam vajadzēja notikt Liepāja pilsētas
domes vēlēšanām un jums ir gaiši atmiņa, ka toreiz
šīs sapulces traucēšana norisinājās vel krasāka veidā: notika šāvieni un tika piekauti pilsoņi, starp tiem
ari deputāti. Bet tādu virkni es Jums, Ducena kungs,
varētu uzskaitīt loti garu un man atkal jāsaka, ka
visos šinīs gadījumos vainīgie nav gribēti atrasLnav
atrasti un nav sodīti. Bet ka vainīgie tur irbijuši un
ka vainīgie ir bijuši taisni no šiem uzbrucējiem, es
negribētu ticēt, ka jūs to gribētu noliegt. Jums varbūt aiz politiskiem nolūkiem kā vienas politiskas partijas priekšstāvim to jādara. To es saprotu, bet ka
jūs noliegtu to, kā jurists, tam es negribu ticēt.
Protams, ka politika kādreiz prasa tādu noliegšanu
un tas jums jādara ari šinī gadījumā. Pagājušo reizi
es pievedu savā runā piemēru par notikumiem še
Rīgā, par kādu no armijas virsniekiem, ari_ liepājnieku, kas uzbrucis deputātam, nav atrasts ka vainīgais un nav sodīts. Iesim vēl tālāk. Notiek uzbrukumi uz ielas, uz Esplanādes laukuma, no dažiem
armijas virsniekiem, kuru vārdi mums pa daļai zināmi — es ari viņus nesaukšu vārda, lai gan man
jāsaka, ka dažus no šiem virsniekiem es pazīstu personīgi. Es redzēju viņus atnākušus uz Esplanādes
iereibušā stāvoklī, lai viņi varētu uzbrukt un sacelt
tur ierastos mierīgie
kaut kādu skandalutad, kad,
kad no viņiem prasītu atbilmanifestanti un lai vēlā^
dību, tad iereibušais stāvoklis būtu tas, kas viņus
Jā, zināms attaisnojums tas tiesa ir.
garantētu.
Redziet, tādu virkni notikumu_ varētu uzskaitīt vel
lielāku un garāku, bet es domāju, ka tas nav vajadzīgs, jo visi tie notikumi, kas uzskaitīti, rada, ka
tiem ir zināms cēlonisks sakars. Tapec jūsu atbilde
mūs nevar apmierināt, ja jus šo cēlonisko sakaru
visās šinīs lietās neredziet. Man liekas, ka pareizi
sacīja mans priekšrunatajs kolēģis Rudevics, ka
visos citos gadījumos jus šo cēlonisko sakaru redziet
un meklējiet radikālus līdzekļus, lai to novērstu, bet
te jūs to neredziet. Ducena kungs, runāsim par tādām lietām ka laupīšanas uz laukiem. _ Uz laukiem
notiek laupīšanas viena vieta, otra vieta, treša vieta.
Nu jāsaka, klausāties, ta lieta nav pareiza, laupīšanas atkārtojas, tur ir kaut kas sevišķs, kas prasa
stingrāku uzraudzību. Un mums irlīdzekļi šo parādību apkarošanai, proti, pastiprinātas apsardzības
ievešana. Mēs to esam lietojuši un esam mēģinājuši
apkarot ar pastiprinātās apsardzības palīdzību šis
laupīšanas, uzbrukumus un nedrošību. Un mums ir
bijuši savi panākumi. No ļums tagad neprasa pastiprinātu apsardzību armijā,_ tur ta nav ievedama,
bet no jums prasa pastiprinātu uzraudzību armija.
Es domāju, tai taču vajadzētu butvienkarši pašas
Un atkal man jāsaka, ka labais
šīs armijas dēļ.
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spārns mēģina nostādīt lietu tā, ja sociāldemokrāti
divizijas komandieri Kūķi, kas ir bijis par iemeslu
nāk ar kādu pieprasījumu attiecībā uz dažiem notišīs disciplīnas neieturēšanai. Atminiettadvisus tos
kumiem armijā, ka sociāldemokrāti labprāt armiju
gadījumus, par kuriem mēs jums atgādinām un uz
kuriem jūs esiet caur pirkstiem skatījušies, kur jūs
neieraugot, negribot to atzīt, redzot viņā visādas kļūuz šīm noziedzībām no atsevišķu armijas virsnieku
das, bet pilsoniskais spārns esot tas, kas par šo arAtminiet, ka jūs
miju stāv un krīt, kas šo armiju ciena, bet sociāldepuses esiet pavirši skatījušies.
mokrāti izturoties pret viņu ar vienaldzību. Vismaz
esiet to tagad dzirdējuši, ka jums ir atgādināts, ka ir
kas zīmējas uz virsnieku korpusu, tad pilsoniskās
bijuši virsnieki, kuri uz disciplīnas izpildīšanu nav
partijas mēģina nostādīt lietu tā, ka virsnieku korpuss
skatījušies, kuri ir bijuši šīs sliktās disciplīnas izpilir tāds, uz ko sociāldemokrāti skatās ļoti neuzticīgi,
dīšanas audzinātāji. Es gribētu tālāk sacīt, ja apdraupat ar zināmu nicināšanu un necienību. Protams, ja
dēti ir sociāldemokrātu deputāti, tad jums jāatzīst ka
ar tādu jautājuma nostādīšanu iet armijā,tad paši
sociāldemokrātiskās partijas locekļi šeit ir vairāk
virsnieki sāk domāt pa daļai, ka varbūt tas tiešām kā viena trešā daļa no visiem Saeimas locekļiem un ja
tā ir. Bet es gribētu jums, kungi, sacīt, ka šinī gadībūs jāuzstājas kādreiz Latvijas tautai, būs jāķeras
jumā sociāldemokrāti atrodas uz pareizāka ceļa nekā
kādreiz pie savas valsts aizstāvēšanas pret ārējiem
jūs, pilsoniskie deputāti.
ienaidniekiem, tad jūs bez šaubām nevarēsiet iztikt
Es gribu teikt, ka viņi
ciena armiju un ciena šos virsniekus vairāk nekā jūs, ar to armijas sastāvu, kāds ir tagad, jums būs jāizJ^ āpēc, ka es nevaru
no labā spārna. Un kāpēc?
sludina vispārēja mobilizācija.
Mums būs jāizslusaprast, kā var būt virsniekam par godu tas, ja kāds
dina vispārēja mobilizācija un jāaicina cīņā pret ārēno visas virsnieku kolēģijas izturas nepieklājīgi vai
jo ienaidnieku, — kas tad? — Būs jāaicina cīņā tā
piedauzīgi uz ielas. Virsnieku kolēģija pati pret šāpati trešā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuru tagad repredām parādībām izturas nosodoši un noraidoši. Virszentē sociāldemokrāti. Un ja jūs, kungi, tad aicināsat
snieku kolēģija pati ir izslēgusi no sava vidus tādus
tos, kāda tad var būt un kāda varēs būt šiem mobilivirsniekus, kuri pēc viņas ieskata izturējušies nepiezētiem kareivjiem uzticībā pret tādu armijas vadību,
klājīgi. Tas ir pareizi, ka virsnieku korpuss tā dara.
kura ir caur pirkstiem skatījusies uz to, ka viņu
Tas ir pareizi, ka virsnieku korpuss tā izturas pret
priekšstāvjiem, viņu deputātiem dauza galvas, ka
necienīgiem virsniekiem. Tas līdz ar to nozīmē aizviņus draud sviest pa vilciena logu ārā un ka nav
stāvē^ izturēties nosodoši pret tādām parādībām, tas
pilsoņu partijā tāds vairākums radies, kas tiešām
nozīmē, izturēties ar cienību pret virsnieku korpusu.
varētu — ķerties _ lietai pie pašas saknes klāt. Es
Nostādīt to lietu tā, ka tas nekas sevišķs nav, nosaku, viņiem nebūs uzticības un tad, protama lieta,
zīmē necienīgi izturēties pret armiju un ari pret pašu Latvija kā patstāvīga valsts var tikai zaudēt. Armivirsnieku korpusu.
Ducena kungs, atklāti pateikt
jas spēkam jāpastāv ne tikai vienā virsnieku daļā,
Jus to nevarējāt untas tik vēl trūka, lai Jūs to pavai viena kareivju daļā, bet tam jāpastāv visā virsteiktu. Kaut ari Jus atklāti to pateikt nevarat, jo nieku korpusā un armijā kopīgi. Ja nebūs savstarir lietas, kuras nevar atklāti izsacīt, bet tomēr sabiepējas uzticības no vienas puses starp virsniekiem un
drība lasa to caur pirkstiem. Atklāti Jūs to teikt
nootras puses starp kareivjiem, tad tāda armija nav
nevarējāt. Atklāti Jūs gan sakāt, ka tas ir nožēlospeļīga neko izcīnīt. Viņā nebūs nekādas disciplīnas
jami, bet starp pirkstiem sabiedrība to var lasīt.
tapec,_ka tiekas ir stāvējuši šīs armijas priekšgalā, ir
Es pievedīšu vienu piemēru. Kad Satversmes Sapulkultivējuši tādus ieskatus, ka disciplīnu ir iespējams
ces locekUs, biedrs Buševics, bija piekauts Liepājā ļ pārkāpt. Protama lieta mums kara apstākļos, kur katai sapulce, par kuru _ es minēju, tad „Brīvā Zemē", reivji atrodas armijā, nav iespējams kuru katru tā
jūsu partijas laikrakstā, parādījās zīmējums, kur vienai Iparskatīt un uzraudzīt kā tagad, kur atsevišķiem
vietā Buševics sēj un otrā vietā viņš pļauj. Ko mēsfļ«kareivju pulciņiem ir savs virsnieks, komandiers,
saprotam zem vārdiem: „Ko sēj, to pļauj"? Mēs ikurš viņus redz katru dienu un kurā katrā laikā un
saprotam sekošo: tas, kas neauglīgu sēklu sējis, tasiIkurš no viņiem prasa pilnīgu disciplīnu, katru pārneauglīgu seklu ari pļauj. Tā tad citiem vārdiem! ļkapumu redz un var to nosodīt. Tā kā disciplīnu
sakot, tas nozīme, ka biedrs Buševics pats ir vainīgs!?armija tagad uzturēt var; vienkārši es gribētu sacīt,
pie ta, ka viņšir ticis piekauts un ne vis tie virsnieki,»?ka viņa pastāv un var pastāvēt ne tāpēc, ka viņa
kas viņu piekāva. Ducena kungs, tas tā iznāk. Jūsl?ir iekšēja disciplīna, bet tāpēc, ka viņa ir piespiesta
meģinajiet _ nostādīt armiju un sociālistus kā divusā jdisciplina, ka par katru nepaklausību var
sodīt, likt
naidīgus lēģerus. Es pret to kategoriski protestēju.!?zem plintes, likt cietuma, ka jūs variet uzlikt vēl citus
Man jāsaka, ka sociālisti nekad nav izturējušies pretī ?administratīvus sodus. Disciplīnu ar tādiem līdzekarmiju necienīgi, nekad ari nav izturējušies tā pretī jļiem var uzturēt, bet es gribuvaicāt, vai tā ir iekšējā
virsnieku korpusu. Bet gan mēs prasām vienu: mēsl gkareivju disciplīna. Vai iekšējā disciplīna mūsu kaprasām cienību pret saviem līdzpilsoņiem, cienīgu» jreivjos ir tikpat liela ka arējā? Ja jūs tagad prasiet
izturēšanos no pašiem armijas virsniekiem un armi-3?Liepājas vai Kurzemes divizijas
komandierim pulkjas kareivjiem.
Tas bīstamākais visā šai lietā, tasi ivedim Ķuķim, vai tā ārējā disciplīna
viņa karavīros
bīstamākais ministra atbildē ir tas, ka viņš nostāda toi
[ir ari viņu sirdīs un galvā, vai tā viņiem ieaudzēta,
lietu ta, ka tādas lietas nevar atkārtoties, ka viušļl ļtad viņam jāatbild, ka ta ir tikai ārējā disciplīna.
neredz zināmu sistēmu visā šai lietā un negrib citu!?Iekšējo disciplīnu tāds armijas komandiers kā
pulkneko šai lieta darīt. Tas viss novedis mūsu armiju! ļļvedis
Kuķis ieaudzēt nevar. Miera laikā var pastāvēt
pie sabrukuma un šodien kara ministra atbilde vēli?armijas, var nesabrukt
armijas ari tad, ja ir tikai
jo vairāk liecina, ka tādam stāvoklim turpinoties, tas?|areja disciplīna. Miera laikā
armiju var saturēt ar
notikties var. Es jau pagājušo reizi sacīju un to pašu ļ]|to kopa, bet kara laika ar arejo disciplīnu
vien nepiegribu pastrīpot un uzsvērt šodien, ka jāmeklē izeja '|tiek. Kara laika ir vajadzīga
ari iekšējā disciplīna,
pret tam parādībām, pret tādu sistēmu zināmā armil.sajusma un uzticība pret saviem vadoņiem. (Saujas daļa, kas audze kareivjos neuzticību pret mūsu
ciens: „Pareizi!") Šinī gadījumā Krievijas armija
valsti, neuzticību pret pašu virsnieku korpusu, neuz?taisni tapec ātri sabruka, ka viņai nebija iekšējās disticību pret mušu valsts iestādēm. Un ja tanī brīdī, ciplīnas. Krievu armijai bija
tikai ārējā disciplīna.
ja bus kādreiz armijai jāuzstājas ar ieročiem rokā un ļ
ijKamer miera laika krievu armija skatījās par ļoti labi
ja tad armijas rindās rāsies kareivji, kuri negribēs
disciplinētu armiju, kara laikā izrādījās, ka tā dispaklausīt disciplīnai, ja viņi rāsies kādreiz, tad atmi(cipļfna neder, jo nebija iekšējās disciplīnas. Tas pieniet, ka mes esam jums atgādinājuši par Liepājas
rada, ķada stāvoklī nonāk armija, pieturoties pie
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tās armijas audzināšanas metodes, kuru atzīst viena
daļa no Latvijas armijas virsniekiem un es gribētu
sacīt, par nožēlošanu, kurai šodien pievienojas ari
mūsu kara ministrs ar savu atbildi, ka viņš neredzot
te sistēmu, bet tikai atsevišķu gadījumu. Viņš nosoda atsevišķu gadījumu, bet saka, ka sistēma ir
pareiza. Ja viņš at tādu atbildi šeit varēja nākt, tas
nozīmē, ka vismaz šis kara ministrs šinī ziņā nav
varējis saprast, kā disciplīnu mūsu armijā vajadzētu
nostādīt. Jāsaka, protams, ka viņam neuzticību vairs
izteikt nevar, viņš savu neuzticību jau ir dabūjis un
varbūt tāpēc viņš ir uzdrošinājies nākt ar tādu atbildi,
ka te nekādas sistēmas nav. Man pašam nav tās
pārliecības, ka vēl tagad rāsies, vismaz, ja nāktu no
labā spārna kara ministrs, tāds, kas lūkotu saskatīt
šeit sistēmu; varbūt kādu laiku tas vēl turpināsies,
ka negribēs šo sistēmu redzēt, bet ir tāds sakāms
vārds, kad velni ir izsaukti, tad tos izsauc vispirms
tāpēc, lai baidītu citus, bet vēlāk tos pie kārtības
dabūt nevar. Es gribētu sacīt, ka var izrādīties par
vēlu. Ka tas tā ir,* to es varu raksturot ar sekošo.
Man ir zināms tāds gadījums, kur kāda loti augsti
stāvoša persona ir bijusi spiesta pacelties no galda
un aiziet tāpēc, ka nav bijusi pietiekoša disciplīna.
Ka tas tikai nesāk tiešām pārvērsties_ par sistēmu un
ka tikai nesāk atkārtoties vēl jo bļežak un ka tas nesāk atkārtoties ari pie jums, labā spārna, jo nevar
zināt, kur katrreiz tādas lietas var aizvest. Ja_ viņas
vienā gadījumā izrādās par derīgām attiecībā pret
kreiso spārnu, tad otrreiz tas pats var izrādīties par
Un tāpēc, ja jūs tiešām
vērstu pret labo spārnu.
gribat cienīt Latvijas armiju un viņas virsniekus,
kuru vairākums būtu cienāms, tad vajaga šo cienību
uzturēt un izsacīties visnosodošāki pret tādiem gadījumiem, kur ir disciplīnas trūkums. Vēl raksturīgs
ir tas gadījums, ko pieveda mans kolēģis, Rudevics.
Deputāts Lejiņš iet caur Liepājas staciju un atkal
pulkvedis Kūķis ir kopā ar kapitanu Menteli. Pret
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būs? Visi tie kārtīgie armijas virsnieki, kurus mēs
esam minējuši ar godu vienmēr un minam ari šodien,
tie nestāvēs par konstitūcijas pārkāpšanu. Tie neizlietos ieroču varu, lai gāstu kādu valdību, vai lai
celtu nepatikšanas un piedauzīgi izturētos pret tādu

valdību, ko ir iecēlis Saeimas vairākums.

Tie to

nedarīs. Bet kas to darīs? To darīs tie, kuri vispār
neatzīst nekādu disciplīnu, neatzīst pieklājības robežas uz ielas, kas nav cienīgi nest armijas virsnieka
nosaukumu.
Tie būs tie, kas to mēģinās izdarīt.

Varbūt tāpēc, lai sasniegtu kādus politiskus aprēķinus, lai, varbūt, varētu, uzstāties ārpusē, vai nu ar
iebaidīšanas, vai citādiem līdzekļiem, pret kādu
konstitucionelu valdību, pret kādu ministri, vai pret
kādu citu valdības iestādi, kura citādi ir likumīga un
konstitucionela, bet kurai zināmas aprindas nevar
piekrist, varbūt šis politikas nolūkiem ir vajadzīgi
tādi virsnieki, tādas personas. Tāpēc labais spārns
šo politiku sekmēdams, arvienu šīs izredzes sev
priekš acīm turēdams, vienmēr glāsta šos necienīgos
armijas virsniekus un skatās caur pirkstiem.
Un
tikai tagad, kad viņi pieķerti nozieguma vietā, kad
nekādi vairs nav iespējams izvairīties, kad liecinieki
ir bijuši klāt, kad viss ir skaidrs un gaišs, tad jums jānāk un. jāsaka, ka jūs viņus nododat tiesai un tiesa viņus tiesās. Uz to, ka jūs zināt un pazīstat pašu to sistēmu, kur un kāpēc tā attīstās, jūs nesakāt itin neko.
Jus atzīstaties tikai tad, kad lieta ir pierādīta ar liecinieku klātbūtni. Šie virsnieki taču zin, ka jūs paši neko negribiet redzēt, negribiet griezt uz to nekādu vērību un nesodīsiet viņus. Tikai tad, kad nedarbs slikti
izdarīts, kad tas ir pieķerts, jums jūsu taktika ir jāgroza. Šie virsnieki zin, ka tad, ja viņi šo nedarbu
izdarīs labi, viņus par to uzslavēs, ja slikti, tad pateiks: „Neko darīt, kāpēc jūs tik slikti to lietu izdarīja^ vajadzēja to labāk_ izdarīt, tad viss būtu labi, bet
ta ka jus to esiet izdarījuši slikti, tad mums jānodod
jus tiesai." Tāda ir šī jautājuma politiskā puse un
viņu ir pieprasījums, viņš ir nodots izmeklēšanas pret šādu armijas iejaukšanu politikā, lai to izmantotu
tiesnesim, bet tas nebūt nenozīmē, ka šis augstākais savas partijas zināmiem politiskiem nolūkiem, es
gribu protestēt, un sacīt, ka šai ziņā sociālisti stāv
armijas virsnieks Liepājā nevar būt ar viņu ļoti draudzīgās attiecībās. Vēl" vairāk. Es nezinu, no kura
vairāk sargu vietā par Latvijas armiju, par Latvijas
kunga mutes tie vārdi ir nākuši, ka tie ir pipku vavirsniekiem un kareivjiem, nekā pilsoniskais vairāroņi. Ja to dzirdēja tie, uz kuriem šie vārdi minēti, kums. Mes neesam centušies armiju izmantot tādā
veidā politiskiem nolūkiem, kā jūs to dariet, labais
tad to dzirdēja ari augstākais priekšnieks un tie virsnieki, kas tur bija klāt. Acīm redzot kāds no šiem spārns. Mēs negribam iejaukt Latvijas armiju polivirsniekiem šos vārdus ir lietojis. Vai tos var lietot
tika. Mes aizvien pret to protestēsim, un tāpēc mipubliskā vietā? Priekš inteliģenta cilvēka tas ir nistra atbilde šai ziņā par apmierinošu nav uzskaMūs nevar apmierināt tas, ka ministrs šai
kauns un nepieklājība. Mēs mācām skolās skolēniem tāma.
pieklājīgu izturēšanos pret sabiedrības locekļiem,mēs lietā neredz sistēmas, un tāpēc mēs domājam, ka
sakām,— ņemiet piemēru, tā nedrīkst izturēties. Bet vajadzīgs nākt tādam ministrim, kas spēj visas šīs
te augstākais armijas virsnieks atrod par iespējamu noziedzīgās parādības armijā likvidēt, kuras mūsu
politiski izrēķināties ar saviem pretiniekiem, taisīt armiju var novest pie sabrukuma.
nekaunīgas piezīmes un uz ielas. Protams, tā ir vienPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmam.
kārša necienība. Virsniekukorpusā taču ir inteliģenti
J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
cilvēki un šiem inteliģentiem cilvēkiem ir jādod Spriežot pēc tās parādības satura, par kuru iet runa, 3o
priekšzīme, viņiem jāprot pieklājīga izturēšanās, un varētu domāt, ka mums ir runa par notikumu, kuram
ja viņu starpā ir tādi, kas to neprot, tad jāmēģina no
vieta bijusi kādā nebūt tatāru republikā vai pie turviņiem mūsu armiju atsvabināt. Taisni tādēļ ir jā- kiem, ja ne hotentotiem.' Tomēr ģeogrāfiskie dati
mēģina tos izmest laukā, lai tos, kas paliktos, paceltu un citi apstākļi liecina, ka notikums ir konstatēts tegodā un cieņā. Virsniekus nevajaga izlietot politispat mūsu demokrātiskā valsti, kuru mēs ar lielu uzviju atzīmējam par tiesisku valsti. Bet jūs taču, kunkiem nolūkiem. Šeit es saprotu, lieta ir tiktālu skaidra, ka zināmām partijām labā spārnā ir nepieciegi, — sevišķi šeit labā pusē, uz katra soļa, tāpat kā
šami šie gadījumi savas politiskās aģitācijas dēļ un tas bībeles svētulis, pie krūtīm sisdams, sakāt: „Palari savu tālāko aprēķinu dēļ. Es gribētu vēl tālāk
dies Dievarn ka es neesmu tāds, kā tie tiesiskās kār^ — mēs stāvam par tiesisko kārtību".
jums sacīt: kas zin, tagad ir valdības krīze iestājusies, tības nicinātāji
varbūt sāks dibināties kreisais kabinets un izrādīAtļaujiet jums, kungi, atgādināt to, ka ja jūs negribiet
nostāties blakus šim bībeles varizejam tiesiskā jausies vajadzība pēc loti enerģiska kunga, kurš, ja Saeimā nodibinātos kreisā valdība, šo kreiso valdību tājumā, tad parādiet darbos, ka protat tiesiku valsti
vispirms paši cienīt. Par nožēlošanu man jāsaka,
neatzītu. Jums, kungi, kreisā valdība nepatīkas, bet
jūs negribiet ar nekonstitucioneliem līdzekļiem pret ka kara ministra atbildē es nedzirdēju to, ka viņam
pašam būtu pietiekoša cienība pret tiesisku valsti, jo
šo valdību cīnīties. To nē. Bet jūs domājat, ka varbūt nāks kādi no ārpuses, kas to izdarīs. Kas tie nu še viņš ziņoja, ka izziņā nav varējis konstatēt valdīIKrājumāSacinias Stenografiskāļ
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bas un Saeimas apvainošanu. Tapec ari viņš nav
spēris radikālus soļus jau iepriekš, kādus viņš bijis
spiests vēlāk spert. Ja pret deputātiem, pret Saeimu, kura sastāv no deputātiem ka šis tiesiskas valsts
augstākiem priekšstāvjiem, apvainošana ir bijusi, vai
tad tas nav tiesiskā principa kājām mīdīšana? Tiesiskā valsts garantē vispirms kuram katram pilsonim
un ne tik vien deputātiem, viņu personīgu neaizskaramību kā dzīvokli, tā uz ielas. Un jus, kungi, faktiski neatzīstat šo personas neaizskaramību. Palasiet avizēs pēdējo dienu notikumus un jūs redzēsiet,
ka tie, kas varbūt pie savām krūtīm sit un saka: „Mes
esam tie valstiski domājošie, un valstisko tiesību aizstāvji", — ka tie ir dubļos minuši elementāros tiesiskās valsts principus. Jūs ar vienu mēģiniet atsaukties uz Angliju mēģiniet orientēties uz Angliju.
Patiesi, es ari gribētu šinī ziņa, _ runājot par pilsoņu
tiesībām un pienākumiem, lai jus atsauktos uz Angliju, paskatītos, kā nodrošina Anglija šīs tiesības.
Katrā tiesiskā valstī, ku\ pilsoņu tiesības ir nevien
deklarētas, bet ari nodrošinātas ar likumu un izvestas dzīvē, tur uzskata, ka katrs pilsonis, lai pie kādas
politiskas partijas viņš ari nepiederētu, ir pilntiesīgs un vēlētāji nav apvainojami, ja viņi suta tādu
vai citādu priekšstāvji parlamentā, un tur šie priekšstāvji ir tādi pat savās tiesībās, kā kurš katrs cits
priekšstāvis un nedrīkst būt nekādas izšķirības starp
vienas vai otras politiskas partijas priekšstāvjiem.
Tā tas notiek tanīs valstīs, kur šis tiesības patiesi
dzīvē izved, un ja jūs paskatītos uz Angliju, tad redzētu, kā tur šīs tiesības izved. Ja jums būtu jārunā

par līdzīgu gadījumu, tam, kas tagad notiek, Anglijā, tad jūs visās avizēs sen kliegtu par Latvijas
bojā iešanu, un to jūs darītu tāpēc, ka jūs atzīstiet
visur ne tiesiskas valsts principus, bet gan varbūt
atzīstiet hotentotu valsts «tiesiskos" principus. Varbūt priekš jums tādi ir īstie tiesiskās valsts principi
(saucieni: „pareizi!"). Kur šādi principi noved, to
jūs ari ļoti labi ziniet. Mēs esam nogājuši tik tālu,
ka beidzamā laikā nacionālisma un patriotisma vārdā tiek izdarītas lielākās neģēlības. Katrs, ja tas se-

dzas ar šiem nosaukumiem, var darīt ko viņš tikai
grib, kaut ari viņa darbība runātu vislielākā mērā
pretim elementāriem tiesiskās
valsts principiem.
Visu attaisno, ja viņš tikai to dara it kā nacionālisma, it kā patriotisma vārdā. Tāpēc ari var notikt
tādi fakti, kādi konstatēti pēdējā laikā. Es pats esmu
redzējis, ka iet piedzērušies pa ielu, dzied „Dievs
svētī' Latviju", bet tuvumā stāvošais policists nedrīkst viņiem pieķerties, jo uzskata tos par patriotiem. Tas ir, lūk, jūsu patriotisms, ko jūs ar laikrakstiem audzējiet. Uz to, ko jūs dubļos novārtiet,
jūs gribiet celt tiesisko apziņu, kuru it kā jūs gribiet
ieaudzēt, nospicējot visu uz dzīvnieciskiem instinktiem, uz personīgu izrēķināšanos. Un šī personīgā
izrēķināšanās ir novedusi pie tam, ka tiesiskie elementi tiek nobīdīti otrā vietā. Pēdējo dienu notikumi skaidri pierāda, ka ari labā spārna deputāti ir
cietuši, jo no savas avizēs redakcijas ir koriģēts deputāts, nevis tāpēc, ka tur tiesiskie principi spēlētu
lomu.bet gan tāpēc, ka še lomu spēlē personīga izrēķināšanās. Es gribētu jums atgādināt to tāpēc, lai
jūs patiesi reiz parādītu un sacītu, ka jūs gribiet aiz-

stāvēt tiesiskās valsts principu un ka jūs nosodiet
visāda veida huligānismu, zem kāda lozunga, zem
kādas flagas tas ari neparādītos, un ka jūs reiz atklāti pateiktu, ka tas nav attaisnojams. Skatāties uz
Vakareiropas tiesiskām valstīm, mācaties no viņām
un tad jūs redzēsiet, kādi soļi sperami. Ja jūs ar
tādiem līdzekļiem gribiet uzstāties tagad, ar kādiem
jūs līdz šim uzstājāties, tad jūs atzīstat savu garīgo
nabadzību, jūs atzīstat sevi par garīgi nabagu, nespējīgu, idejiski kroplu uzstāties pret saviem pretinie-
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kiem ideju cīņā. Jo patiesi, tikai tāds, kas pats sevi
atzīst par garīgi nespējīgu, par kropli uzstāties idejiski pret saviem idejiskiem pretiniekiem, — tikai
tas ķeras pie hotentotiskiem un nepie kultureliem
līdzekļiem. Un ja jūs izvēlaties labāk šos hotentotu
līdzekļus un nespējiet idejiska ciņa iet, tad tas pierāda, ka jums garīgas cīņas ieroči ir sarūsējuši. Šeit
tika aizrādīts jau, ka viena treša daļa Latvijas iedzīvotāju ir vēlējuši zināmas politiskas partijas priekšstāvjus. Jūs dodat pļauku nevis atsevišķiem deputātiem, jūs izsmejat nevis atsevišķus deputātus, bet jus
izsmejat to trešo daļu Latvijas tautas, — tas Latvijas
suverenās tautas, kuras tiesības jūs ar zelta burtiem
esat šeit uz sienas rakstījuši. Bet nelaime jau ir ta,
ka parasti, tikai vārdos jūs esat lieli patrioti, un es
gribētu teikt, ari lieli varoņi, bet darbos nereti patrioti ne visai tīras markas un varoņi aizkrāsni. Man
šķiet, ka jautājums daudz plašāk stāv, neka kara ministrs to nostādīja. Šeit nav runa par notikuma lokalizēšanu. Es neņemšos uzskaitīt tos daudzos gadījumus, kuri vēsturiski virknējas viens aiz otra. Man
ari pašam bijuši gadījumi, kur es esmu bijis kā aculiecinieks tam, ka piedzeries virsnieks piedauza dzelzceļa vecāko konduktoru vienkārši tāpēc, ka — „e_s
esmu virsnieks". Krievijas armijā miera laika,
priekškara, virsnieku goda tiesa būtu 24 stundu laika
noņēmusi tādam virsniekam viņa virsnieka pazinies.
Tur bija zināma cienība virsniekam pret to tērpu,
kuru viņš nesa. Viņš neļāva ari citiem tokompromitēt. Tagad jūs nostājaties tā, it kā šis tērps_ dotu
zināmu atļauju, dotu zināmu privilēģiju _uz visādiem
skandāliem, uz visādu huligānismu. Jus atceraties
gadījumu, kur Alūksnē biedrības priekšnieks tika no^
šauts vienkārši tāpēc, ka tas virsnieku bij lūdzis telpās noņemt cepuri. Jūs atceraties vel veselu rindu
citu gadījumu. Jūs atceraties, ka budžeta komisija
viens no budžeta komisijas locekļiem ziņoja, ka dzelzceļa kalpotāji atteicoties apkalpot vilcienus_ tapec, ka
atsevišķi piedzēruši virsnieki spiežot tos pārkāpt noteikumus, kurus dzelzceļa virsvalde raksta priekšā.
Jūs atcerēsaties, ka budžeta komisijā mums bijušais
ārlietu viceministrs ziņoja, ka ir radies pat starptautisks konflikts šajā lietā. Es negribu šeit uzskaitīt
visus tādus gadījumus. Es gribu teikt tikai to, ka šī
parādība nav tik vienkārša un nav lokalizēta ar vienu
noteiktu ģeogrāfisku punktu, bet ir ļoti plaša parādība. Tā izskaidrojama ar to, ka mēs pašlaik dzīvojam tanī laikmetā, kur cīnās tiesiskais ar beztiesisko,
nākotne ar pagātni, — cīnās parlamentārisms ar despotismu. Jūs, stāvēdami ar vienu kāju despotismā,
ar otru kāju parlamentārismā, labprāt skatāties atpakaļ uz despotismu un orientējaties uz katra despota
kulaku, kūpu jūs variet saskatīt Vakareiropā. Es nebrīnos, ka pie tādiem apstākļiem jūs konsekventi izvediet tos despotiskos paņēmienus, kurus izved komunistiskā Krievija. Sakiet, caur ko principā atšķiras tamlīdzīgi paņēmieni, kā personīgi nepatīkamu
deputātu apvainošana, draudi
izsviest to no
vilciena, no kura
katra
čekas aģenta paņēmieniem
Krievijā?
Ne
caur ko. Formeli
caur to, ka tur to izved čeka un šeit kāds
cits aģents. Caur ko atšķiras tas, ka jūs, tīkodami
pēc kaut kādas stipras varas", ārpus un augšpus
parlamenta stāvošas, tai pašā laikā sakiet: „Mēs neatzīstam šo despotismu, kas austrumos valda." Jūs
ar vienu kāju it kā. stāviet demokrātiskā tiesikā valsti, bet ar otru _kāju vecajā cariskā Krievijā un ar
galvu pilnīgi svētiet komunistiskās despotijas paņēmienus. Šī despotija nepazīst idejisku ciņu, jūs ari nepazīstiet idejisku cīņu, un tāpēc dziediet svētību kuram katram kulakam, kas nāk jums palīgā. Jūs gribiet mus ar to iebaidīt. Kungi, mēs pazīstam Gregusa
un Davusa moku kambarus. Varbūt puse no mūsu
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frakcijas ir baudījuši tos. Tie mūs nespēja iebaidīt
un nedomājiet, ka viens otrs pašpuicisks paņēmiens
spēs mūs iebaidīt. Ideju ar to nenokausiet. Ja jūs
gribiet nāk idejiskā cīņā, nāciet un pierādiet, ka esiet
spējīgi idejiski cīnīties un ne tikai ar hotentotiskiem
paņēmieniem. Savā laikā, kad tika atcelts Bauskas
apriņķa priekšnieks, viņš avizēs paziņoja, ka viņu
atceļot no amata tāpēc, ka viņš esot drusciņ nopietnāki vajājis lielnieciskos piekritējus, un avize, kura
nodrukāja šo viņa ziņojumu, no savas puses piesprauda tādu tēvišķu pamācību, ka tam ministrim,
kas atlaidis tādu administratoru, esot gan bijis laiks
pašam vispirms aiziet. Tagad, nesen, Jelgavas apgabaltiesa tiesāja un izsprieda šo jautājumu un izrādījās, ka tie «komunisti", kurusir vajājis šis klasiskais administrators, ir bijuši: kāda nespēcīga sieviņa, kurai dažas ribas ielauztas un ari kāds vīrs,
kurš vests uz Bauskas pils mūriem un kuram ari ribas
ielauztas. Tā jūs saprotat, tiesiskos principus, ta jus
it kā lielniecisma cīņas vārda attaisnojat vislielākās
neģēlības, kuras jūs citādi nedrīkstētu attaisnot. Bet
galvenais, ko kara ministrs, ka kara ministrs nesaprata, atbildēdams uz mušu pieprasījumu, jr_ tas, ka
kara ministrs vēl nav izaudzis līdz tagadējam kara
atziņām. Tagad jau visas parlamentariskās valstīs
uzskata to par militāro ābeci, ka nekaro vairs ministri un nekaro valdības, bet karo tautas ;_ un ja jus
gribat šo moderno cīņas atziņu pieņemt, tad jusnedrīkstat vienu daļu tās tautas, kura jums varbūt kādreiz
būs vajadzīga, zaimot, kaut ari tanī nozīme, ka jus
viņas vēlētiem deputātiem negribat dot gandarījumu,
kur jautājums katrā tiesiskā parlamenta, bez politisko partiju izšķirības, tiktu pieņemts ka nediskutejams, vienbalsīgi. Man sava laika bija gadījums but
Vācijas satversmes sapulce, toreizēja Nationalversammlung, kur tīri politiska, jautājuma bija aizskarts
deputāta gods. Bet visa Vācijas satversmes sapulce
no sienas līdz sienai vienbalsīgi nosodīja šo notikumu
tāpēc, ka tur tiesiskā apziņa ir stiprāka ka jums, kuriem pagaidām ir tikai hotentotiskas tiesības smapazīstamas
morakstītas,
bet
nav
dzenēs
gan
kungam
Ministra
dernās valsts tiesības.
nav
tiesiska
valstī
ka
zināt,
vajadzēja
ari
„valstiski domājošu" un „pretvalstiski _ domājošu"
Tiesiska valstī tas partijas,politisku partiju.
visas
ir vienlīdzīgi valstiski dolegalizētas,
ir
kuras
mājošas, nevienai politiskai partijai neviena tiesiskā
valstī netiek izsniegta patentē uz « valstisku domāšanu", bet kurai katrai politiskai partijai. ka ari ta
nedomātu, ir tiesība uzskatīt, ka viņa doma valstiski.
Tāpēc rīdīt kādu iedzīvotāju grupu pret tiem, pret
kuriem jūs idejiska cīņa jutāties vāji un nespēcīgi, nozīmē tikai nesaprast šos tiesiskas valsts principus.
Es domāju, ka katrs no deputātiem,kurš negribesnostāties blakus tam bībeles jezuītam, kurš pie krūtīm
sizdams teic: «Paldies Dievam. ka es neesmu tāds kā
citi", bet kurš savā dzīve tomēr ir tas lielākais noziedznieks, lielākais tiesiskas valsts principu pārkāpējs, — kā katrs šis tiesiskas apziņas modināšanas
dēļ balsos par to, ka tādi gadījumi tiesiska valstī nedrīkst notikt, ka viņi uz vietas nesaudzīgi un tūliņ
sodāmi, uz vietas likvidējami.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
Ieizsmelts. Vārdu vairāk_ neviens nav velējies.
sniegtas ir pavisam 3 pārejas formulas. _ Pirmo iesniedzis Latvijas zemnieku savienības vārda Klīve,
kura skan:

„Saeima, noklausījusies valdības atbildi uz pieprasījumu,
pāriet uz nākošo dienas kārtības punktu."

Viena no iesniegtām pārejas formulām tiek noņemta. Nākošā, kura iesniegta no Rudevica, Lorenča un citiem, skan:
apsardzības ministra atbildi uz pieprasījumu, Saeima atzīst to par neapmierinošu un uzdod valdībai
«Noklausījusies
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spert noteiktus soļus armijas pasargāšanai no mušu valsts demokrātisko iekārtu graujošas propagandas un disciplīnas uzturēšanai virsniekos un kareivjos ari ārpus armijas rindām."

Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošanā nāk vispirms Kllves iesniegtā pārejas formula kā nemotivēta. Ar šīs pārejas formulas pieņemšanu atkristu
otrā pārejas formula. Es lieku uz balsošanu Kllves
iesniegto nolasīto nemotivēto pārejas formulu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Kllves iesniegto pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Kllves
iesniegto pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Kllves pārejas formulu nodotas 28 balsis, pret to nodotas 57 balsis, atturējies nav neviens.
Šī pārejas formula atraidīta. Nobalsošana nak Rudevica un citu iesniegtā pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Rudevica un citu iesniegto
pārejas formulu nodotas 59 balsis, pret to nodotas 27
balsis, atturējies nav neviens. Pārejas formula pieņemta. (Aplausi pa kreisi. A. Veckalns no vietas:
„Ķūķim jāiet!")
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
oficiālu
žurnālu, ka
par konvenciju
dokuarianaļu
un parlamentarisku
Referents Salnājs.
mentu tiešai apmaiņai.
Lūdzu referentu sniegt referātu.
Referents V. Salnājs: Konvencija par oficiālu
žurnālu, kā ari anaļu un parlamentarisku dokumentu
tiešai apmaiņai ir parakstīta 1886. gada martā Briselē. Šīkonvencija ir kā papildinājums pie otras konvencijas, kura ari stāv šīs sēdes dienas kartība, ta ir
konvencija par oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevumu starptautisku apmaiņu. Šī tikko
aplūkojamā konvencija paredz tiešu apmaiņu starp
dažādām valstīm attiecībā uz anāliem, parlamentariskiem žurnāliem un dokumentiem. Mūsu attiecīgie
resori, kā izglītības ministrija, universitāte u. t. t. ir
atzinuši, ka būtu vēlams, lai ari Latvija pievienotos
pie šīs konvencijas. Uz šo atzinumu pamata ari kabinets savā laikā ir devis piekrišanu un tagad lūdz
šo konvenciju ratificēt. Es lūdzu viņu ratificēt steidzamības kārtā. _
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
steidzamība un es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?_ Es likšu uz balsošanu
pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas konvencijas teksta
nolasīšanu? Tāds pieprasījums neienāk. Vardu lūdz
referents.
Referents V. Salnājs: Konvencijas projekta,
virsraksts skan:
kurš izdalīts deputātu kungiem,
„Konvencija, lai nodrošinātu tiešu apmaiņu attiecoties .
uz oficiālu žurnālu, kā ari uz analētn un parlamentariskiem dokumentiem". Šī teksta vieta es lieku
priekšā pieņemt sekošo: „Konvencija oficiālu žurnālu, anaļu un parlamentarisku dokumentu tiešai apmaiņai" .
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms _ nobalsošanā nāk referenta izlabotais teksts. Vai būtu kādi
iebildumi pret to? Nav. Pieņemts. Ievads.
Viņa Majestāte Beļģijas karalis, Viņa Majestāte

Brazīli-

jas ķeizars, Viņas Majestāte Spānijas karaliene-pavaldone.
Amerikas Savienoto Valstu Prezidents, Viņa Majestāte Itāli-

jas karalis, Viņa Majestāte Portugāles un Algarvijas karalis,
Viņa Majestāte Serbijas karalis :
Vēlēdamies nodrošināt tiešu apmaiņu attiecoties

uz savu

valstu oficiālu žurnālu, kā ari uz analēm un parlamentariskiem
dokumentiem, ir iecēluši par saviem pilnvarniekiem:
3*
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Caraman,
Viņa Majestāte Belģijas Karalis: Kgu princi de
Savu ārlietu ministri, un kgu bruņinieku de Moreau, Savu zemkopības, rūpniecības un atklātu darba ministri;
Kgu grafu de VilViņa Majestāte Brazīlijas ķeizars:
leneuve, Savu ārkārtēju sūtni un pilnvarotu ministri pie Viņa
Majestātes Beļģijas karaļa;
Viņas Majestātes Spānijas Karaliene-pavaldone: Kgu de
Tavira, Spānijas pagaidu charģē d" affaires'u Brisele;
Kgu Lambert
Amerikas Savienoto Valstu Prezidents:
Tree, Savienoto Valstu rezidejošu ministri Brisele;
Viņa Majestāte Itālijas karalis: Kgu marķizu Maffei, Savu
sūtni un pilnvarotu ministri pie Viņa Majestātes Beļārkārtēju

ģijas karaļa;
Viņa Majestātes

.
Portugāles un Algarvijas karalis: _ Kgu
baronu de SanfAnnu, Viņa Majestātes loti uzticamu ārkārtēju
sūtni un pilnvarotu ministri;.
Viņa Majestāte Serbijas karalis: Kgu Marinovicu- Savu
ārkārtēju sūtni un pilnvarotu ministri pie Viņa Majestātes Beļģijas karaļa;
.
Kuri, iesnieguši savstarpīgi savas pilnvaras un atradusi
par labā un pienācīgā formā sastādītam, ir vienojušies par

tās

sekošiem pantiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

1. pants.

(Neatkarīgi no saistībām, kuras ļzriet no šas dienas vispārējās konvencijas 2. panta, attiecība uz oficiālu dokumentu,
zinātnisku un literarisku izdevumu apmaiņu, attiecīgas Valdības uzņemas nosūtīt katras līgumslēdzējas valsts likumdevējām kamerām, pēc viņu izdošanas oficiālu žurnālu, anālu un
klajā laistus parlamentar-iskus dokumentus, viena eksemplāra.)

Pieņemts.

2. pants.

(Valstīm, kuras nav ņēmušas dalību šo konvenciju noslē^
dzot, ir atļauts uz viņu pieprasījumu pievienoties pie_ tas.
Šī pievienošanās ir paziņojama diplomātiska ceļa Beļģijas
valdībai, kura paziņos par to vsām citam parakstītajām val-

stīm.)

Pieņemts. 3. pants.

(Šī konvencija ratificējama un ratifikācijas dokumentiapmaināmi Briselē, cik drīz vien tas iespējams. Viņa ir noslēgta
uz 10 gadiem, skaitot no ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienas, un viņa joprojām pastāvēs spēkā ari pec šā _ termiņa, kamēr kāda no valdībām nebūs paziņojusi seši mēneši iepriekš
par to, ka viņa atsakās no konvencijas.)

Pieņemts.

Beigu nodalījums.

(Šo apliecinot, attiecīgi pilnvarnieki parakstījuši konvenci-

ju un piespieduši tai savus zīmogus.
Sastādīts Briselē, septiņos eksemplāros, tukstots astoņsimt! astoņdesmitsestā gada piecpadsmita marta.

(Paraksti) (L. S.) princis de Caraman. (L.S.) Maffei.
(L. S.) bruņinieks de Moreau. (L. S.) ba(L. S.) grafs de
rons de Sant'Anna.
Villeneuve. (L. S.) J. Marinovičs. (L. S.)
Josē M. de Tavira. (L. S.) Lambert Tree.)

Pieņemts. Tad tālāk likums par konvenciju, oficiālu
žurnālu, kā ari anaļu un parlamentarisku dokumentu
tiešai apmaiņai. Vai šeit ari būtu kādi pārlabojumi?
(Referents V. Salnājs no vietas: «Tur nav nekādu!")
Iebildumu nav? Pieņemts._ 1. pants.
(1886. g. 15. marta Brisele noslēgta konvencija oficiālu
žurnālu, kā ari anaļu un parlamentarisku dokumentu tiešai apmaiņai ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)

Pieņemts._ 2. pants.

(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. _
Līdz ar likumu izsludināma ari konvenciļa un tas tulkojums latviešu' valodā. Konvencija stājas spēkā _konvencijas 2.
pantā paredzētā paziņojuma iesniegšanas diena Beļģijas valdībai.

)Pieņemts. Nobalsošanā nāk konvencija

un likums
visā visumā un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — Likums
par konvenciju oficiālu dokumentu,
zinātnisku un
literarisku
izdevumu
starptautiskai apmaiņai. Referents Salnājs.
Referents V. Salnājs: Šī konvencija tāpat kā
nupat ratificētā, tika parakstīta Briseles konferencē.
No sākuma šo konvenciju bija parakstījušas apmēram
8 valstis, bet līdz Tautas ligas nodibināšanai, līdz
Versaļas miera noslēgšanai, pie šīs konvencijas bij
pievienojušās vēl dažas citas valstis un sastādīja jau
apmēram 20 valstis. Šī konvencija paredz, ka katra
līguma slēdzēja valsts nodibina speciālu biroju, kurš
rūpējas par visas minētās oficiālās literatūras apmai-

sēde

1924. gada 22.

janvāri.
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ņu ar citām līguma slēdzējam valstlm.Tapat šī konvencija paredz.ka izdevumi,kuri celtos šīs literatūras pārsūtīšanai, tiktu uzņemti uz tas valsts rēķina, kura šo
oficielo literatūru sūta, ja šī sūtīšana nenotiek pa
ūdens ceļu. Pie šīs konvencijas varētu varbūt celties ierunas tīri finansielas dabas un protiet, ka literatūras pārsūtīšana un biroja uzturēšana bez šaubām prasīs zināmus izdevumus no valsts kases. Taču
šie iebildumi, kādus varbūt varētu celt, nebūtu pārak
nopietni, jo jāievēro, ka šī biroja funkcijas var uzdot
kādai no jau pastāvošam mušu iestādēm, piem. masu
valsts bibliotēkai, vai kādai citai iestādei. Tas ir vairāk vai mazāk tīri praktiskas dabas jautājums. Vel
jo vairāk nevar ar šo iebildumu nopietni rēķināties
tāpēc, ka ieinteresētās iestādes, universitāte, izglītības ministrija ir izteikušas sirsnīgāko velēšanos, lai
šī konvencija tiktu jo drīzāk noslēgta. Un tas saprotams, jo ir jāatzīst, ka taisni mums Latvija citu valstu
oficiālās literatūras ir liels trūkums. Mes esam nabagi attiecībā uz šo oficiālo literatūru salīdzinot ar
citām valstīm. Tāpēc taisni Latvijas intereses ir, lai
šie oficiālie dokumenti jo drīzāk būtu mušu rīcība.
Ārlietu komisija, skatot cauri šo konvenciju, vienbalsīgi atzina to par iesniedzamu mušu parlamentam ratificēšanai un lūdz ratificēt šo konvenciju steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Nav. Kas atturas? Nay._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Arklam vispārējas debates.
Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana nak pāreja uz
pantu lasīšanu. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai augstais nams veļas, lai tekstu nolasītu? Tāds priekšlikums neienāk.
Virsraksts.

steidzamība.

(Konvencija par starptautisku apmaiņu attiecība uz oficiāliem dokumentiem, zinātniskiem un literariskiem izdevumiem.)

Pie virsraksta vārds referentam.

Virsrakstā jūs redziet
konvencija par starptautisku

Referents V. Salnājs:
atkal sekošu tekstu:

apmaiņu attiecībā uz oficiāliem zinātniskiem un lite^ sekošam: konvenrariskiem izdevumiem. Ir jāstāv
cija oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevumu starptautiskai apmaiņai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
referenta izlabotais teksts. Kas būtu pret šo tekstu?
Iebildumu nav? Pieņemts. Ievads.*
(Noslēgta Briselē 1886. g. 15. martā.
Viņa Majestāte

Beļģijas karalis, Viņa Majestāte BrazīliMajestāte Spānijas karaliene-pavaldone,
Amerikas Savienoto Valstu Prezidents, Viņa Majestāte Itālijas
karalis, Viņa Maejstate Portugāles un Algarvijas karalis, Viņa

jas ķeizars, Viņas

Majestāte Serbijas karalis, Šveices Savienības Federalpadome:
Vēlēdamies nodibināt uz pamatiem, _ kurus pieņēmusi Briselē 1883. g. 10. līdz 14. aprilim noturēta apspriede, starptaudokumentiem, zinātniskiem un literariskiem izdevumiem, ir iecēluši par saviem pilnvarniekiem:

tisku apmaiņu sistēmu viņu attiecīgu valstu oficiāliem
Viņa Majestāte Beļģijas karalis: Kgu

princi de Caraman,

Savu ārlietu ministri un Kgu bruņinieku de Moreau, Savu zemkopības, rūpniecības un atklātu darbu ministri;
Viņa Majestāte Brazīlijas Ķeizars: Kgu grafu de Villeneuve, Savu ārkārtēju sūtni un pilnvarotu ministri pie Viņa
Majestātes Beļģijas karaļa;
Viņas Majestātes Spānijas Karaliene-pavaldone: Kgu de
Tavira, Spānijas pagaidu chargē d'affaires'u Briselē;
Amerikas Savienoto Valstu Prezidents: Kgu Lambert'u
Tree, Amerikas Savienotu Valstu rezidejošu ministri Briselē;
Viņa'Majestāte Itālijas karalis: Kgu marķizu
Maffei,
Savu ārkārtēju sūtni un pilnvarotu ministri pie viņa Majestātes Beļģijas karaļa;
Viņa Majestāte Portugāles un Algarvijas karalis: Kgu
baronu de Sant'Annu, Viņa Majestātes ļoti uzticamu ārkārtēju
sūtni un pilnvarotu ministri;
_ Viņa Majestātes Serbijas karalis: Kgu Marinoviču, Savu
ārkārtēju sūtni un pilnvarotu ministri pie Viņa Majestātes Beļģijas karaļa;

.
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fikācijas formula visā visuma. Kas būtu pret pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalKuri iesnieguši savstarpīgi savaspilnvaras un atraduši tās
sīgi pieņemts. Vārds redakcijas komisijas refepar labā un pienācigā formā sastādītām, ir vienojušies par serentam.
košiem pantiem:)
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! ReIebildumu nav?_ Pieņemts. 1. pants.
(Katrā līgumslēdzējā valstī ir nodibināms birojs, kuram
dakcijas komisija ir skatījusi cauri abas nupat pieuzdots izdarīt apmaiņas.)
ņemtās konvencijas, kā ari likumus par abu konvenIebildumu nav? Pieņemts. 2. pants.
ciju ratificēšanu. Redakcijas komisija liek _ priekša
(Izdevumi, kurus līgumslēdzējas valstis apņemas apmaipirmās konvencijas virsrakstu tāda redakpieņemt
nīt, ir sekošie:
cijā: konvencija par oficiālu žurnālu, ka ari anālu un
dokumenti,
1) Oficiāli, parlamentariski un administratīvi
parlamentarisku dokumentu tiešu apmaiņu. Saskaņa
kuri laisti klajā viņu izdevēju valstī.
2) Darbi, kuri izpildīti uz valdību pavēli un rēķinu.)
ar oriģināla tekstu, kur visi pirmie burti vārdos «ķeiIebildumu nav? _ Pieņemts. 3. pants
zars, karalis, princis, grafs" 11. t. t. rakstīti ar lielo
(Katram birojam jāiespiež to izdevumu sa?ak£is, kūļus
(sauciens pa kreisi: «ka ,,p ".") ari redakcijas koburtu
viņš var nodot līgumslēdzēju valstu rīcībā. Šis saraksts ir
misija savos pārlabojumos _ visus šos vārdus raksta
pārlabojams un papildināms ikgadus un kārtīgi piesūtāms visiem apmaiņas birojiem.)
ar lielo burtu. Tad 5. rindā strīpoti vardi ..tiešu apIebildumu nav? Pieņemts. 4. pants.
maiņu attiecoties uz" un teksts jālasa «velēdamies
(Apmaiņas birojiem jāvienojas par to, cik eksemplāru var
nodrošināt savu valstu oficiālu žurnālu, ka ari anālu
.
pieprasīt un piesūtīt.)
un parlamentarisku dokumentu tiešu apmaiņu, ir iePieņemts. 5. pants.
cēlusi" u. t. t. Tālāk vārdā «savienotu" strīpot bei(Sūtījumi izdarāmi tieši no biroja uz biroju. Ir pieņemagās burtu „u" un tā vietā likt „o". Pirms vārda
mi paraugi un vienlīdzīgas formas kastu (caisses) saturs sarakstiem, kā ari visiem administratīvas sarakstes dokumen..Princi" strīpot burtus «Kgu" un «bruņinieku" vieta
tiem, pieprasījumiem, saņemšanas apliecinajumierr n. t. t.)
likt «Ševaljē" saskaņā ar oriģinālu. Tad strīpot
Pieņemts. 6. pants.
vārdus «atklātu darbu" un to vieta likt ..sabiedrisku
(Nosūtīšanai uz ārzemēm, katra valsts uzņemas iesaiņodarbu". Pirms vārda ..De _ Tavira" strīnot burtus
šanas un pasta izdevumus līdz nosūtamai vietai. TomSr. 1a
«Kgu" un šos burtus likt pēc šī vārda. Tad strīpot
nosūtīšana notiek pa jūru, īpašas r'enošanas noteiks katras
pēc vārda «chargē d'affaires'u" burtu „u". Vārda
valsts daļu transporta izdevumos.,
Pieņemts. 7. pants.
..Savienotu" strīnot „u" un likt gak)tni _o". Talak
(Apmaiņas birojiem jābūt par oficioziem starpniekiem
strīnot burtus ..Kgu" un likt tos pec vārda «Tree".
starp līgumslēdzēju valstu zinātniskām korporācijām un lite2. rindiņā vārdā «Savienotu" strīpot burtu .,u" un likt
rariskām, zinātniskām u. t. t. savienībām, viņu izdevumus satā vietā -,o". Priekš vārda «marķizu" strīpot burņemot un nosūtot.
Tomēr skaidri saprotams, ka šai gadījuma apmaiņas birotus «Kgu" un rakstīt vārdu ar lielo ..M". Pirms vārda
ju uzdevums aprobežojas ar apmainīto darbu _ nosūtīšanu bez
.baronu" strīpot burtus ..Kgu" un rakstīt vardu ar
muitas un ka šiem birojiem nekādā ziņā nav jāuzņemas inicialielo
„B". Tad vārdā «Sant'Annu" strīpot galotni
tive nodibināt šīs attiecības.)
..u"
un
likt tā vietā galotni ..a". Pirms vārda „MaPieņemts. 8. pants.
rinovitsch" strīpot burtus ..Kgu" un likt tos pec vār(Šie noteikumi piemērojami vienīgi attiecība uz dokumentiem un darbiem, kuri izdoti sākot no tas dienas, kad šī konda. Strīpot burtu .,u ". Pec vārda ..karaļa" strīpot
vencija noslēgta.)
kolonu un likt tā vietā zemikolonu. 1. nanta_ l. rinPieņemts. 9. pants.
diņā strīpot vārdu «izriet" un tā vietā likt _ ..nāk ". 2.
(Valstīm, kuras nav ņēmušas dalību šo konvenciju noslērindiņā
pēc vārda ..panta" strīnot ..," . Talak strīnot
dzot, ir atļauts uz viņu pieprasījumu pievienotie _s pietas.
vārdus ..attiecībā uz" un to vieta likt ..nie". 1. nanta
Šī pievienošanās paziņojama diplomātiska ceļa Beļģijas
priekšnēdējā rindiņā pēc vārda ..dokumentus" strīvaldībai, kura par to paziņos visām citām līgumparakstītajam
valstīm.)
not ..." un panta beigās likt vārdus ..pec viņu izdoPieņemts. 10. pants.
šanas". 2. pantā starp vārdiem ..pieprasījumu" un
(Šī konvencija ratificējama un ratļfikacijas dokumenti
..pievienoties" likt vārdiņu ..tai". 2. rindiņas beifets
apmaināmi Briselē, cik drīz vien tas iespējams. Viņa noslēgta
strīnot
vārdus «pie tās". Parakstos vārdus ..princis,
dokumentu
apmaiņas
uz desmit gadiem, skaitot no ratifikācijas
^ termiņa,
grafs, barons", rakstīt ar lieliem burtiem un ..bruņidienas, un viņa joprojām pastāvēs speķa^ ari pec ša
kamēr kāda no valdībām nebūs paziņojusi seši mēnešus iepriekš
nieka" vietā likt ..Ševal.iē". Tie ir visi pārlabojumi
par to, ka viņa atsakās no konvencijas.)
pašā konvenciiā. Likumā par šīs konvencijas ratiPieņemts. Beigu nodalījums.
virsrakstu rakstīt šādi: ..Likums oar konficēšanu
(Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarnieki parakstījuši konvenvenciju par oficiālu žurnālu, kā ari anaļu un parlaciju un piespieduši tai savus zīmogus.
mentarisku dokumentu tiešu apmainu".
1. pantā
Sastādīts Briselē, astoņos eksemplāros, tukstots astoņisimti astoņdesmitsestā gada piecpadsmita marta.
starp vārdiem «konvencija" un ..oficiālu" likt vārdu
(Paraksti) (L. S.) princis de Caraman.
..nar ". 2. rindā vārdā « tiešai" strīpot galotni „ai" un
(L. S.) bruņinieks de Moreau.
likt galotni „u". Tāpat vārdā ..apmaiņai" strīpot gagrafs
de
Villeneuve.
(L. S.)
(L. S.) Josē M. de Tavira.
lotni «ai" un likt galotni .,u". Tie ir pie šī likuma visi
(L. S.) Lambert Tree.
pārlabojumi. Tad otrai konvencijai redakcijas komi(L. S.) Maffei.
siia liek priekšā pieņemt virsrakstu šādā redakcijā:
(L. S.) barons de Sant'Anna.
..Konvencija par oficiālu dokumentu, zinātnisku un
(L. S.) J. Marinovič.'
literarisku izdevumu starptautisku apmainu." Visus
(L. S.) Alphonse Rivier.)
vārdus: «karalis, ķeizars, princis, grafs", saskaņā ar
Pieņemts. Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums
oriģināla tekstu, iesākt ar lielo burtu. 2. nodalījuma
par konvenciju, oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku
strīpot vārdus: «sistēmu" un «attiecīgu". 3. nodaizdevumu starptautiskai apmaiņai.)
lījumā strīpot vārdus «Kgu"; strīpot «bruņinieks" un
Iebildumu nav pret šo virsrakstu? Pieņemts.
tā vietā likt «ševaljē"; strīpot vārdu «atklātu" un tā
1. pants.
vietā likt «sabiedrisku". 5. nodalījumāpēc vārda
(1886. g. 15. marta Brisele noslēgta konvencija oficiālu
starptautiskai
..Tavira"
likt „kgu" un ,„". Pirms šī vārda strīpot
literarisku
izdevumu
zinātnisku
un
dokumentu,
apmaiņai ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)
burtus „K.gu". Šī nodalījumā 2. rindā strīpot burtu
Pieņemts. 2. pants.
„u" pēc vārda «d'affaires"; pirms vārda «Lambert"
(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
strīpot burtus «Kgu" un pēc šī vārda strīpot ,,u". Pēc
Līdz ar likumu izsludināma ari konvencija un tas tulkovārda «Tree" likt burtus „kgu". Pirms vārda «marjums latviešu valodā. Konvencija stājas spekā _ konvencijas 9.
strīpot burtus „kgu". Pirms vārda «baronu"
ķizu"
pantā paredzētā paziņojuma iesniegšanas diena Beļģijas valstrīpot
„Kgu" un vārdu «baronu", saskaņā ar oriģinaldībai.
)
tekstu rakstīt ar lielo, burtu. Pirms vārda «MāriNobalsošana nak konvencija un ratiPieņemts.
Šveices Savienības Federalpadome:

īpašu pilnvarnieku:

Kgu

Rivier,

Savu
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novitch" strīpot burtus «Kgu" un likt šos burtus pēc
vārda «Marinovitch". Pēc vārda «Rivier" likt burtus „kgu" un strīpot šosburtus pirms šī vārda. Pēc
vārda «pilnvarnieki" strīpot kolonu un tā vietā likt
zemikolonu. 2. pantā 1. punktā vārdu «oficiāli" iesākt ar mazo „o". 1. pun' a beigās strīpot punktu
un likt zemikolonu. 2. punktā vārdu «darbi" iesākt
ar mazo „d". 6. pantā vārda «īpašas" vietā likt
«īpaši". Strīpot vārdu «vienošanās" un tā vietā likt
«nolīgumi". 9. pantā strīpot vārdus «pieprasījumu"
un «pievienoties" un likt vārdiņu «tai". Strīpot 9. panta
2. rindas beigās vārdus «pie tās". 10. pantā vārdā
«mēnešus" strīpot galotni „us" un tās vietā likt burtu
„i". Nākošos vārdus: «princis, grafs, barons" saskaņā ar oriģinaltekstu iesākt ar lieliem burtiem. Strīpot vārdu «bruņinieks" un tā vietā likt vārdu «ševaljē" . Likumā par šīs konvencijas pieņemšanu rakstīt virsrakstu šādā redakcijā: «Likums par konvenciju par oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku
izdevumu starptautisku apmaiņu". Likuma 1. pantā
starp vārdiem ..konvencija un «oficiālu" likt vārdu
«par". 2. rindā strīpot galotni „ai" un tās vietā likt
galotni „u" abos vārdos «starptautiskai apmaiņai".
Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šiem pārlabojumiem.
Nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas komisijas pār-

labojumi vienbalsīgi pieņemti.
Nākamais dienas kārtības punkts — papildinājums p i e 1920. gada 16. septembra agrārās

reformas

likuma

I. daļas.

Refe-

rents Jubulis. Es lūdzu referentu Jubuli sniegt referātu.
Referents St. Jubulis: Augsta sapulce! Neatsavināmo daļu ierādīšanā bijušiem īpašniekiem Latgalē radās sarežģījumi caur to, ka tur nay noteikts
jēdziens, kas ir muiža un no muižas atdalītā daļa. Vidzemē un Kurzemē no muižām atdalītās daļas viegli
šķirojamas, jo par visām muižām ir sastādīti saraksti
un viņu īpašniekiembija balsstiesības landtagos.Tādēļ
ari tur neatsavināmo daļu ierādīšana pēc agrārā likuma I. daļas 3. a vai e panta nav apgrūtinoša, piemērojoties principam, ka par muižām pēc bijušās
Krievijas likuma skaitījās tādas zemes platības, kuras viņu īpašniekiem deva balsstiesības muižnieku
kārtas organizācijās. Latgalē par muižām būtu ieskaitāmi visi tie zemes īpašumi, kuri līdzinās vai pārsniedz normu, kāda noteikta 493. pantā Krievijas likumu X. sējuma 1. daļā. Šisnormas būtu priekš Rēzeknes apriņķa 200 desetinas, Daugavpils un Ludzas
apriņķiem 225 desetinas. Visiem īpašniekiem, kuriem
zemes platība ir mazāka par augstāk minētām normām, neatsavināmā daļa būtu ierādāma pēc agrārā
likuma I. daļas 3. § panta e, t. i. 100 ha platībā, bet
pārējos gadījumos pēc § 3. punkta a, t. i. 50 ha platībā.
Šis likums izdots 16. jūlija likuma kārtībā un izvests
dzīvē no 1922. gada 21. septembra. Tāpēc es lūdzu
augsto namu pieņemt šo likumu tādā veidā, kādā tas
no komisijas sastādīts. Komisijas uzdevumā es lūdzu

r

steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu lūdz Firkss. Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski) : *)
'riekšā esošais likums jau labu laiku atpakaļ izdots
Noteikumu kārtībā, un proti, aiz tā iemesla, lai Latgalēs muižu īpašniekiem — viņi tur ir galvenam kārtām poļu tautības — pretēji agrarlikuma burtam un
garam samazinātu atstājamās neatsavināmās daļas.
*)

Runātāja atreferējums.

1924. gada

22. janvārī.
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Agrarlikuma L daļas 3. panta e-punkts nosaka un
senāta paskaidrojumi to apstiprina, ka no muižas atdalīta zemes gabala īpašniekam jāatstāj 100 ha liela
neatsavināmā daļa, bet ne 50 ha, ka tas noteikts attiecībā uz bruņinieku muižām. Izvedot Latgale agrārreformu izrādījās, ka gandrīzvisas muižas ietilpst
atdalīto zemes gabalu kategorija _ un muižas īpašniekiem, ar maz izņēmumiem, bij jāierada 100 haliela
neatsavināmā daļa. Tas agrārreformas izvedējiem
izlikās pārāk daudz un valdība izdeva likumu, ka
Latgalē visi zemes īpašumi, kas lielāki par 200 resp.
250 desetinām, uzskatāmi par bruņinieku muižām
un ka to īpašniekiem tiesības tikai uz 50 ha lielu neatsavināmo daļu. Lai motivētu un attaisnotu rīcību,
kas nozīmē minoritatu īpašuma tiesību šai gadījuma
galvenam kārtām poļu atjaunotu aizskāršanu, valdība še pievelk klāt zemes īpašuma normas, kuras
Krievijā deva tiesību uz sēdekli un balsi muižniecības sapulcēs attiecīgās guberņās; bet šis arguments
taču nepārvērš no valsts īpašumiem atdalītos zemes
gabalus par bruņinieku muižām. Nē, tie patur savu
I. daļas 3. panta e punktā noteikto raksturu. Pirms
jūs, mani kungi, legalizējat šo valdības izdoto noteikumu, pieņem šo likumu, es gribētu griezt jūsu
uzmanību uz to, ka līdz ar to jūs apstipriniet nodomāto zaudējumu nodarīšanu veselai rindai minoritatu piederīgiem. Kādu laiku atpakaļ Tautu savienības padomei bij jāizsakās par kādu sūdzību, kuru bij
iesnieguse Polijas vācu minoritāte pret poļu valdības rīcību agrarjautājumos Polijā, tāpat ari pret vispārējo tendenci agrarlietās Polijā. Tautu savienības
padome nodeva šo sūdzību savas juriskonsultacijas,
kas sastādīta ik pa vienam pazīstamam sekošu valstu
juristam: Spānijas, Francijas un Anglijas, atsauksmei. Saskaņā ar šo juristu atsauksmi Tautu savienības padome taisīja veselu rindu lēmumu, no
kuriem vienam būtu piešķirama sevišķa nozīme.
Proti, padome nostājās uz tā redzes stāvokļa, ka
valstij, kas parakstljuse minoritatu konvenciju, nav
tiesība izdot likumus, kas sašaurina minoritatu inte? reses un tiesības, ari tad nē, ja šādi likumi neizsaka
atklāti savu minoritātēm naidīgo tendenci; pietiek,
ja no šādiem likumiem vairāk tiktu aizķertas minoritātes, lai šos likumus uzskatītu par nelikumīgiem.
Priekšā esošais likums ir tāds, un tāpēc es lūgšu jūs,
mani kungi, apsvērt manus izteicienus, pirms jūs
balsojat par vjM nret.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
Referents St. Jubulis: Šis jautājums komisijā
nebija apspriests.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pāreja uz likuma lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz likuma projekta lasīšanu pa pantiem. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 52
balsis, pret to nodotas 4 balsis, atturējies nav neviens. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu

nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

,.Papildinājums pie 1920. gada 16. septembra agrārās reformas likuma I. daļas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Ludzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

„Agraras reformas likuma (lik. krāj. 1920. g., 213.) I. daļas 3. p. papildināt ar sekošu 3. piezīmi:
Piezīme. 3. Par muižām Latgalē uzskatāmi tādi
zemes īpašumi, kuru kopplatiba līdzinās vai pārsniedz sekošas normas: Rēzeknes apriņķī — 200 un Daugavpils un
Ludzas apriņķos — 225 desetinas. Pārējie, par norādītām
normām mazāki īpašumi, uzskatāmi par atsevišķiem no
muižas atdalītiem zemes gabaliem.
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Iebildumu nav?

Pieņemts. Es lieku uz balsošanu likumu visā visumā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par likuma
pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret—5 balsis, atturējies nav neviens. Likums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par 1920. gada 17. augusta likuma par
a 1k o h o tu saturošu vielu ražošanu, ap-

likšanu ar nodokļiem un pārdošanu
papildināšanu. Referenti — Lorencs un Salnājs.
Ludzu referentu Lorenču sniegt referātu.
Referents K. Lorencs: Godātie deputāti! Sai
tversmes Sapulce savā darbības laika pieņēma veselu rindu likumu par akcizes nodokļiem, par apliksanu ar akcizes nodokļiem, bet visu šo likumu lielav{\
v
kais
vairums galvenam kārtam runāja par akcizes
|
likmju pavairošanu un grozījumiem. Tikai trīs Satversmes Sapulces laikā pieņemtie likumi aizskāra
pašu akcizes pamata likumu. Viens no tiem ir 1920.
gada 17. augustā pieņemtais likums par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu. Tad nāk 1922. gada 10. februāra Iļkums
par akcizes nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem .čaulītēm un sērkociņiem, talak — 1922. gada
31. maija likums par akcizes nodokli no naftas produktiem. Bet Satversmes Sapulces laika pieņemtie
pamatlikumi izrādījās par nepilnīgiem un šo likumu
piemērošana praksē prasīja veselu rindu šo likumu
pārgrozījumus. Ari pašreiz apspriežamais likumprojekts ir tikai papildinājums resp. pārgrozījums pie
pastāvošā Satversmes Sapulces laika pieņemta 1920.
gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošo vielu
aplikšanu ar akcizes nodokli. 17. augusta pamatlikumā, kurš savukārt sastāv no trim daļām, ir runa
galvenam kārtām par spirta ražošanu, par spirta aplikšanu, par spirta izstrādājumu un izgatavojumu aplikšanu ar akcizes nodokli. Tāpat ari iet runa par
alkoholisku dzērienu pārdošanu un par šo dzērienu
pārdošanas reglamentāciju, kaut gan paša pamatlikuma pirmā daļa ir norādījums, ka ar akcizes nodokli ir jāapliek ari alus un ir noradīts, ka šī akcizes aplikšana tiek izdarīta nevis apliekot gatavus
produktus, bet anlickot patērēta iesala daudzumu.
Praksē tomēr, kā mēs zinām, finansu ministrija nevarēja šo likumā paredzēto aplikšanu izvest. Kad
pieņēma 1920. gada 17. augusta likumu, mums Latvijā nebija neviena alus darītava, bet bija tikai kvasa darītavas. Pirmās alus darītavas saka dibināties
1921. un 1922. gadā. Mēs zinām, ka jau pagājuša
gadā Latvijas alus darītavas ir t_iktaļ_ atplaukušās,
ka ir pārstrādājušas Latvija vairāk ka I/, miljonu
kilogramu iesala. Bet šī mušu alus darītavu atplaukšana tomēr iet ļoti gausiem soliem uz priekšu un tāpēc piemērot šai techniski nepilnīgai alus ļzgatavošanai moderno akcizes aplikšanas veidu.ka tas bija
paredzēts 17. augusta likuma, nebija iespējams. Tāpēc Satversmes Sapulce ar 1921. gada 16. decembra
likumu ieveda vienkāršo akcizi _attieclba uz alu un
aplika ar akcizi, kā tas paredzēts 17. augusta pamatlikumā, nevis pēc iesala daudzun^ bet aplika
alu tā saucamās bandroles sistēmas veida. Tagad ar
mūsu alus darītavu uzplaukšanu, ar to, ka pati ražošana spēji kāpusi, finansu ministrija varēja pariet uz
to sistēmu, kāda paredzēta 17. augusta pamatlikuma.
Tādēļ ari valdība iesniedza Saeimai ka papildinājumu pie pastāvošā 17. augusta likuma veselas trīs
jaunas da'as, 4., 5. un 6. daļas. 4. dala iet runa par
alus ražošanu, par alus ražošanas reglamentāciju un
par alus aplikšanu ar akcizi. īŠ likuma papildināju-

1924. gada

22.

janvārī.
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ma 5. daļā iet runa par kvasa ražošanu, par kvasa
ražošanas reglamentāciju un par kvasa aplikšanu ar
akcizes nodokli, un 6. daļa iet runa par medaļu un
par tā aplikšanu ar akcizes nodokli. Līdz ar šīm 3
jaunām daļām, līdz ar šī likuma papildināšanu mušu
alus darītavām bus jāpariet uz jauno akcizes aplikšanas veidu. Līdz šim, ka jau aļzradīju, akcizes nodoklis tika ņemts caur bandrolēm. Bet ievērojot
mūsu alus darītavu samēra lielāku attīstību, šis akcizes nodokļu veids, šīs sistēmas praktiska piemērošana ir izrādījusies ļoti nepilnīga, gan nofiskala redzes stāvokļa tā ir izrādījusies par nepilnīgu, gan ari
priekš pašiem alus ražotajiem ir izrādījusies nepilnīga. Ir izrādījies, ka ar šobandroles s_istemu_ valdībai nebija iespējams apkarot tas ļaunas parādības,
kuras bija ļoti bieži caur šo sistēmu savienotas. Bieži vien izrādījās, ka tika izlietotasvecas bandroles,
nolietotas bandroles, ka tika alus pārdots bez kādam
bandrolēm un kontrole pie šīs sistēmas bija stipri
agrūtināta. Tāpat pašam alus darītavām šī sistēma
bija izrādījusies par ļoti neparocīgu. Bieži bandroies
krita nost, bieži vien nebij techniski iespējams to izvest, un tāpēc dažos gadījumos tādas alus darītavas,
kuru darbībā nebija nekādu noziedzīgu momentu, ir
tikušas sauktas pie atbildības tapec, ka bij_ atrasta
viena otra nolaidība, viens otrs trūkums. Tapec ari
šī jaunā sistēma, sistēma, kura apliks nevis gatavus
produktus, nevis alu, kurš tiek laists jau tirgu, bet
kura apliks pusfabrikātus, ie_salu, paša ražošanas
stadijā, šī sistēma zināma mēra dos valstu ienākumus un būs ari techniski izdevīgāka neka bijuse.
Bet šī sistēma prasa ari zināmus jaunievedumus no
mūsu alus darītavām. Mūsu alus dantavambus jāpāriet uz automātiskiem svariem, bus jāpariet uz
speciālu iekšēju technisku iekārtu, kura prasīs no
mūsu alus darītavām zināmu laiku, zināmu termiņu,
lai varētu šo tagad darbojošos alus darītavu iekšējo
iekārtu piemērot un_pārkartot ta, ka to prasa jauna
akcizes sistēma. Tāpēc ari šis likums dod iespēju
pāriet alus darītavām, pariet uz jauno iekārtu un paredz, ka šis likums stājas speķa ne tūlīt, bet no 1.
jūlija. Bez tiem techniskiem jauninājumiem, ko ieved šis likums, savos vispārējos pamata vilcienos,
tas atstāj spēkā visus noteikumus, kuri bij paredzēti
vecā Krievijas akcizes likuma. Nekādu sevišķu jauninājumu mūsu alus ražošana viņš neienes, neienes
ari nekādus jaunus principus akcizes aplikšana. Pie
šī likuma apspriešanas komisija izceļas domu starpības galvenā kārtā par alus stiprumu, kurš šinī likumā ir paredzēts. Līdz šim pastāvošos noteikumos
alus stiprums bij pielaists ne augstāk ka 4°. Šis likums paredz, ka alus darīšana ir pielaižams ari alkohola saturs līdz 6% un porterim pat līdz_ 9%. .Komisijā mazākums bij tais domas, ka nebūtu pielaižams mūsu alus ražošana alus ar tik augstu alkohola
saturu. Komisijas vairākums aizrādīja — galvena

kārtā šie motivi tika pievesti no finansu ministrijas
un mūsu alus ražošanas speciālistiem — ka šis alkohola grādu paaugstinājums ir vajadzīgs, lai mušu
alus izturētu eksportu, jo alus ar alkohola saturu zem
6 grādiem eksportu neiztur. Ja mes gribam veicināt
mūsu alus eksnortu. tad nepieciešams šo alkohola
grādu paaugstināt. Komisijātika aizrādīts, ka mums
acumirklī Latvijā nav jārunā par alus eksportu, jo
mums alus ražošana ir .tik niecīga, _ka viņa tālu neapmierina mūsu iekšējas alus patērētāju prasības.
Es gribu aizrādīt uz dažiem salīdzinājumiem. Pat
Krievijā, kur samērā alus ražošana nebija augsti attīstīta, tomēr iznāca .caurthēra uz katru iedzīvotāju
ap pieci litri. Turpretim pie mums Latvija, kur mes
pagājušā gadā ražojām 5 miljoni litru, iznāk 2'? litra
uz katru iedzīvotāju. Ja salīdzina ar Vakareiropu,
pat ar mūsu mazajām kaimiņu valstīm, tad tur šī ra-
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žošana stāv nesalīdzināmi augstāki: Dānijā, piemērām, vairāk kā 100 litru uz katru iedzīvotāju; Beļģija — 194 litri; Vācijā — 125 un Bavārijā — 247
litri. Tas ir tanī laikā, kur mušu alus ražošana sasniedz tikai 2!-2 litra uz katra iedzīvotāja. Tāpat ņemot absolūtos ciparus, mūsu alus ražošana samērā
niecīga. Ka es aizrādīju, mēs pagājušā gadā ražojam apmēram 5 miljoni litru. Turpretim ņemot pat
mazas Eiropas valstis ka Šveici, mēs redzam, ka
viņa ražojusi vairāk kā pusotra miljona Jīdz 2 miljoni hektolitru, t. i. 30 reizes vairāk kā Latvija. Somija gandrīz 3 miljoni hektolitru, t. i. 60 reizes vairāk
ka Latvija. Šie cipari liecina, ka nevar būt runa par
to, ka mušu alus rūpniecībā tuvākā nākotnē varēs
runāt nopietni par eksportu. Viņa tālu nevar apmierināt iekšejas_ prasības, nevar apmierināt iekšējo
patēriņu, un tāpēc tuvākos gados nevar būt runa,
ka mes nodarbosimies ar alus eksportu. Bet tomēr,
ievērojot to, ka mums nav jāliek ķēršļi rūpniecības
attīstībai, ievērojot to, ka šī alkohola ražošana ir
vajadzīga aiz finansieliem un tautsaimnieciskiem motiviem, tad labāk ir, ka šī ražošana tiek virzīta vairāk
uz eksportu, nekā uz iekšējo patēriņu.
Ievērojot
ari šos motivus, komisijas vairākums piekrita valdības priekšlikumam un šinī likumā ieveda alus alkohola_ satura paaugstināšanu no 4 uz 6 grādi. Otrs
jautājums, ap kuru komisijā bija zināmas domu starpības bija jautājums par mūsu mājas alus ražošanu,
par ta^ saucama miestiņa ražošanu. Komisijas mazākums bjia tais domas, ka ari šo mājas alus ražošanu
vajadzētu kaut ka reglamentēt, vajadzētu kaut kā
ierobežot. Šī mājas alus ražošana ir ne tikai palikusi par zināmu sistēmu, bet vienā otrā vietā viņa
pieņem pat nevēlamas formas. Tāpēc komisija bija
tais domas, ka šo mājas alus ražošanu vajadzētu padot pašvaldību kontrolei. Bet te mēs atduramies uz
dažiem formelas dabas šķēršļiem. Pēc mūsu pašvaldību noteikumiem pagastu valdēm nav tiesības
izdot obligatoriskus noteikumus.' Tāpēc šinī likumā
paredzot šo tiesību līdz ar to būtu jāprasa zināmi
pārgrozījumi ari pašvaldību noteikumos resp. noteikumos par pagastu padomēm. Aiz šī motiva komisijas vairākums atteicas no tā priekšlikuma un piekrita finansu komisijas priekšlikumam. īra turpmāk
mājas alus ražošana resp. miestiņa ražošana atstājama
pavecam. Apspriežot šo likumu, komisija atrada par
nepieciešamu pavadīt to ar veselu rindu vēlējumiem,
ar veselu rindu pārejas formulām. Vispirms man
jāaizrāda, ka pats 17. augusta likums, kurš tiek pieņemts ar veselu rindu papildinājumu, satur sevī
daudz pretrunas. _ Ari tais pantos, kurus mēs pieņēmām ka papildinājumu, ir vesela rinda tādu, kuri ir
zināma pretrunā ar _ tiem_ pantiem, kuri pastāvošā
likuma I., 2. un 3. daļa. Tā par koncesijām pie spirta
ražošanas ir paredzēts, ka tās izsniedz finansu ministrija resp. netiešo nodokļu departaments. Šinī likuma mes jevedam zināmu ierobežojumu, ka koncesijas varēs izdot netiešo nodokļu departaments
tikai saziņa ar vietējam pašvaldībām. Bez tam ir
vesela rinda citu pantu, kuri prasa, lai tos saskaņotu
ar 1., 2. un 3. dalās pantiem. Tāpat šinīs daļās ir
vesela rinda noteikumu, kur ir daudz atkārtojumu un
kurus varētu varbūt apvienot. Tāpat mēs zinām,
ka sociālas likumdošanas komisiias rokās atrodas
likums par žūpības apkarošanu. Šis likums ari aizskar veselu rindu pantu L, 2. un 3. daļā jau pastāvošā
17. augusta]ikumaBūtu vajadzīgs ari šo likumu
visa visumā pārstrādāt #un saskaņot, lai tiktu ievēroti žūpības apkarošanas motivi un prasības. Tāpēc ari komisija, griežoties pie Saeimas ar veselu
rindu pārejas formulu, neatrada par vajadzīgu yisu
šo likumu noraidīt, jo ir daudz apstākļi, es gribētu
teikt, galvena kārta mūsu alus darītavu technīskie

3.
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apstākļi, mūsu alus ražošanas turpmāka uzplaukšana,
kas prasa, lai šis likums tiktu pieņemts. Tapec komisijas vārdā es lūdzu šo likumu pieņemt tāda veida,
kā komisija viņu ir iesniegusi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Par finansu komisijas viedokli referenta Salnaja vieta ziņojumu
^
Celms.
cels priekšā finansu komisijas priekšsēdētājs
Vārds Celmam.
Referents J. Celms: Finansu komisija visā visumā piekrita tirdzniecības un rūpniecības komisijas
projektam. Nekādu atsevišķu priekšlikumu finansu
komisijai šajā jautājumā nav. Tāpat finansu komisija pilnā mērā pieņēma visas priekšā liktās pārejas
formulas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par 1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
papildināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,,1920. g. 17. augusta likumu par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (Lik. kr. 1920.
g. 217.) papildināt ar turpmākām 4., 5., un 6. dalām:"

„4. daļa.

Alus darīšana un akcizes nodoklis uz alu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 251. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Alus ir alkoholisks dzēriens, kurš pagatavojams no sasmalcināta labības jesala vai rīsa un ūdens, pieliekot apiņus un
raugu, pie kam novārītā alus sulā (misā) jābūt zināmam ekstrakta
bet gatavā alū — noteiktam alkohola saturam, kas radies misas

rūgšanas ceļā.
Piezīme.

Alusdarīšanai nav atļauts lietot vielas, kādas

nav paredzētas šajā pantā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 252. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

„Visu alus šķirņu (izņemot porteri) misā pēc novārīšanas ar apiņiem ekstrakta saturs pielaižams ne zemāks par de-

viņiem procentiem jeb grādiem (9%) un ne augstāks par 16
grādiem jeb procentiem (16%), bet portera alus misā ne zemāks par sešpadsmit procentiem, jeb
grādiem (16%) pēc
cukurmera misas normaltemperatura, par kādu skaitāma +14"
pec Reomira. Augstākais ekstrakta saturs portera alus šķirnes
misā nedrīkst pārsniegt divdesmit procentus jeb grādus (20%)
normaltemperatura.
Alkohola saturs visās gatava alus šķirnēs, izņemot porteri, pielaižams līdz sešiem procentiem (6%) jeb grādiem, bet
porterī ne augstāks par deviņiem procentiem (9%)
_
jeb grādiem
pec Tralles. Alu, stiprāku par deviņiem (9) grādiem alkohola,
aizliegts izgatavot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 253. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 254. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

„_Atšķaidīt _ alu ar ūdeni pēc tam, kad tas nodots nostādināma pagraba, un piemaisīt alum citas vielas
— aizliegts."

nav?

„Alus darītavas pārdošanas nolūkos var atvērt katras
Latvijas pilntiesīgs pilsonis ar netiešo nodokļu departamenta
atļauju, kura izdodama saziņā ar vietējām pašvaldības iestādēm.
Piezīme. Lauku māju un ciemu iedzīvotājiem savām
pašu vajadzībām atļauts darīt mājas alu bez sevišķas
atļaujas un akcizes samaksas,
neierīkojot tam nolūkam alus darītavas iekārtu, pie kam šo alu aizliegts
pārdot vai izvest citur."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.

—

Latvijai, RfeprabHfears Saeimas IV. ses-ljas
3: sēde 1924. gada

G ' Reinnards
(kristlgi-nacionalā savienība):
3-Aa
Augstais nams! Sakarā ar žūpības apkarošanas
\ļ
j likumu, kuru drīzumā sociāla likumdošanas komisija
iesniegs Saeimas plenārsēdei apspriešanai,
es uzdrošinos likt priekša 254. panta mazu
pārgrozījumu, pēdējo teikumu «kura izdodama saziņā ar vietējām pašvaldības iestādēm" grozīt tā, ka tas skanētu
«kura
izdodama ar vietējo pašvaldību piekrišanu". Sociālās
likumdošanas komisija, apspriežot šo jautājumu, cik
tālu mušu pašvaldībām būtu dodama tiesība cīnīties
aktivi pret alkohola izplatīšanu tautā visādās formās
vai nu kā degvīnu, spirtu, alu, vai vīnu, atrada par
vajadzīgu dot pašvaldības iestādēm šinī cīņā pēc
iaespejas lielas tiesības. Šī ir tā saucamā ' «local
option" sistēma, kura tais zemēs, kur žūpība ir sekmīgi apkarota, ir lietota, lai varētu vēlāk tikt tik tālu,
cik tālu ir tikusi Amerika un Somija u. t. t., kur Ir
ievesta pilnīga prohibicija. Tas ir tas ceļš, kas ved
uz to iespējamību, jojzvest pilnīgi prohibiciju bez
sagatavošanas nekāda ziņa nevar, bet gan var sagatavot ar šādu kartību, kura dod pašvaldības iestādēm
iespēju savā rajona ierobežot pēc saviem ieskatiem
alkohola patērēšanu. Paplašināt alkohola izplatīšanu
nekāda ziņa nevar. Tādas tiesības netiek dotas, bet
gan tiek dota tiesība ierobežotalkohola izplatīšanu un
propagandēšanu. Tas izrādījās.par ļoti labu līdzekli,
un ta ka mums Latvija nākotnē visādā ziņā būs jāierobežo pec iespējas vairāk alkohola patēriņš, lai
mesneaizietatāpat boja, ka daža laba tauta caur to
ir gājusi boja, tad mums ir jāsāk šī cīņa vai gribam,
vai negribam. To mums piespiedīs darīt mūsu
valsts pastāvēšanas jautājums. Uz šo jautājumu uz
priekšu mums vajadzēs skatīties daudz nopietnāki
neka līdz šim, un tapec šis ceļš mums būtu jāiet un
jāierobežoalkohola patēriņš, kā to mācāmies no citām
zemēm. Šis nu ir viens ceļš, pa kuru iedami mēs gūsim vislabākos panākumus. Jau 1920. gadā pieņemot likumu par alkoholu saturošu vielu ražošanu
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu, kura viena
daļa tagad pašlaik tiek grozīta, tika ienesti pārlabojumi tai ziņa, lai pašvaldībām dotu lielākas tiesības
ielikt savu veto alkohola pārdotavu atvēršanai vai
ari izgatavošanas gadījumos. Toreiz Satversmes
Sapulce šos pārlabojumus noraidīja.
Satversmes
Sapulce gan pieņēma pagastu pašvaldību likumā
vienu pantu, ar kuru pašvaldībām tiek dota tiesība
ielikt savu veto, bet nu ir tā, ka akcizes likums runā
pretim šim likumam.tam tiesībām, kuras ir paredzētas lauku pašvaldībām alkoholisko dzērienu pārdotavu atvēršanas gadījumos. _ Tādi gadījumi ir bijuši
daudz, kur pašvaldības iestādes uz laukiem ir nolēmušas, ka nevēlas tur un tur alkoholisku dzērienu
pārdotavu atvēršanu, bet netiešo nodokļu departaments, pamatojoties uz 1920. gada 17. augusta likuma
pamata, ceļ visādus šķēršļus šinī lietā un tā kā
paeasti šinī lietā nav tik drošsirdīgi bijuši.un tik
patstāvīgi, ka šo lietu būtu nodevuši tālāk senātam,
prasījuši viņas izširšanu, tad saprotams, ka no
visa šī jaukā nodoma, ko Satversmes Sapulce
gribēja panākt dodama pašvaldības iestādēm tiesību
ierobežot tautas apdzirdīšanu un appludināšanu ar
alkoholu, praktiski vēl nekas nav oanākts. Ja mēs
atstājam šinī 254. pantā ari tādus nosacījumus,
k;idi pašlaik paredzēti, kas nedod tās tiesības pašvaldībām pilna mērā, kas viņām pienāktos uz kāda cita
likuma pamata, tad mēs ierobežoiam zināmu likumu
oar prastu pašvaldībām vēl tālāk, un. saprotama
l'eta, tas vel vairāk paliks tikai uz papīra rakstīts.
Grozot šo beidzamo teikumu tādi. ka no viņām jāizprasa atļaujas par kaut kādas dzertuves, kādas jaunas alus darītavas_vai kādas citas spirta izgatavošanas ietaises atvēršanu, mēs tikai panāksim to, kas
jau savā laikā ir bijis noteikts. Tagad tas ir sacerēts
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pilnīgi 1920. gada 17. augusta likuma garā. Pēc sociālas likumdošanas komisijas nupat nobeigtā un
jums drīz priekša liekama žūpības apkarošanas
likumamusu pašvaldībām ir pavisam cits stāvoklis
paredzēts, un es domāju, ka augstais nams to pieņems. Tad mums bus ari panākumi. Spilgti jo
spilgti mes redzam to, ja mēs studējam ārkārtējo alkohola apkarošanas kustību Amerikā. Mēs redzam,
ka taisni pa šo ceļu [ēdami viņi ir ko sasnieguši. Viņi
ir ko panākuši skola un pašvaldībā. Skolai ir dotas
tādas tiesības un ari pašvaldībām ir dotas tādas tiesības, ta tad ari pati sabiedrība ir aicināta cīņā pret
alkoholu. Ne tikai no centra vien izdod rīkojumus,
bet ari vietējai sabiedrībai ir dotas tiesības cīnīties
pret appludinašanuar alkoholu un apdzirdīšanu. Tāpēc es lieku priekša šo pārgrozījumu un lūdzu augsto
namu to pieņemt, ievērojot to, ka žūpības apkarošanas likums ir izstrādāts, izgājis cauri 3 komisijām
un ka šinīs dienas mes iesniegsim to Saeimai laipnai
ievērošanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairāk neveļas? Es lūdzu referentu izteikties.
Referents K. Lorencs: Šo priekšlikumu, kuru
iesniedza pašlaik Reinharda kungs, iesniedza ari
tirdzniecības un rūpniecības komisijā sociāldemokrātu priekšstāvji, bet komisijas vairākuma piekrišanu tas neatrada. Komisijas vairākums motivēja
galvenam kārtam savu pozīciju ar tīri saimnieciskiem aizrādījumiem. Ja mēs nodošot alus ražošanu
pašvaldības kontrolei un darīšot to atkarīgu no pašvaldības ieskatiem, mes it kā ienesīšot veselu rindu
saimniecisku sarežģījumu. Komisijas vairākums šo
priekšlikumu noraidīja un pieņēma kompromisa
priekšlikumu, kurš saka, ka alus darītavas ir atveramas saziņa ar_ vietējam pašvaldībām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu finansu komisijas referentu.
Referents J. Celms: Ari finansu komisijā šis
priekšlikums ir apspriests un finansu komisija ar
lielu balsu vairākumu viņu ir noraidījusi. Komisiiā
netiešo nodokļu departamenta priekšstāvis paziņoja,
ka netiešo nodokļu departaments vārdu «saziņā" faktiski tulko ta. ka izdod atļauju tikai tur, kur faktiski
^ pašvaldība niekrīt alus
vietēja
pārdotavas atvēršanai.
Attiecība uz vietējo pašvaldību ..piekrišanu" departaments izteicas stipri noraidoši — un tāpat ari
komisijas vairākums, — aiz tiem iemesliem, ka mums
ir daži apvidi, kur vietējas pašvaldības iestādes varētu šo tiesību izlietot ne tikai žūpības apkarošanai,
bet ari viņas veicināšanai. Tādi dati bija departamenta rīcība un departaments acīm redzot ar saviem
datiem pārliecināja ari finansu komisiju, un finansu
komisijas vairākums noraidīja šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Reinharda iesniegtais priekšlikums skan:
254. panta beidzamo teikumu izteikt sekosi: ,.kura izdodama ar vietējo pašvaldību piekrišanu".

Referents izsakās nret Reinharda priekšlikumi!.
Fs lieku Reinharda priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Reinharda priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Reinharda
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturējās no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Reinharda priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret — 23 balsis, atturējušas 6. _ Priekšlikums pieņemts. Es lieku
tagad 254. pantu pārlabota veidā uz balsošanu. Lūdzu
nacelrJ.es tos. kas būtu pret nanta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie šī panta? Beidzot lūdzu pacelties,
kas ir par panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums:
par panta pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret nav neviena, atturējušies 10. Pants pieņemts. 255. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Alu pārdošanai var ražot vienīgi tam nolūkam ierīkotās
alus darītavas.
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(268. un
Ja iesals jāsver ar decimalsvariem
269. p.), dzirnaviņas pēc iesala sasmalcināšanas nākošam vārījumam nodrošināmas ar plombām vai uzraudzības ierēdņa zīmoga lakas nospiedumiem tāda
kārtā, ka ar tām nevar malt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 256. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Atverot alus darītavas, pirms iesāk alus ražošanu, jāiesniedz vietējai akcizes iecirkņa valdei pec noteikta parauga
sastādīts darītavas apraksts un plāns trijos eksemplāros ar lūgumu par viņas iekārtas apskatīšanu un trauku izmērīšanu.
Piezīme.
Pie alus darītavām jabut pietiekošai, uz
rūpnieka rēķina ierīkotai un apkurinātai dzīvojamai
telpai ar nepieciešamo iekārtu kontroles vai revīzijas nolūkā darītavā' ieradušos akcizes ierēdņu lietošanai. "

1924. gada

Piezīme

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

266.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pants pieņemts. 257. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

uzstādīšana alus da« Automātisko svaru iegādāšana un
un ar to sakara
dzirnaviņām
ar
iesala
rītavā un savienošana
stāvoši nepieciešami ierīkojumi, dažādas izbūves, izlabojumi un
savienojuma
citi darbi, kā ari svaru dzirnaviņas un viņu abu
nodrošināšanai vajadzīgie ierīkojumi vai izlabojumi jāizdara
un vajadzīgie materiāli un strādniekijadod alus darītavas īpašpec akcizes valdes
niekam vai nomniekam uz sava rēķina
^
priekšstāvja aizrādījuma un pieprasījuma."

zīmoga pielikšanu pēc finansu ministra apstiprinātas
cijas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 267. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

nav ?

Iebildumu

„Saņēmis alus darītavas aprakstu, iecirkņa inspektors dod
rīkojumu par tās apskatīšanu, trauku izmērīšanu un akcizes

"Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

instruk-

Iebildumu nav?

Pieņemts. 258. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Aprakstu pārbaudot un traukus izmērot, akcizes ierēdnim
vajadzīgie strādnieki gādājami uz alus darītavas īpašnieka vai
nomnieka rēķinu, skatoties, kurš no tiem iesniedzis aprakstu.
Uz visiem traukiem un aparatiem _ apzīmējams tilpums
un numurs, ar kuru tie ierakstīti apraksta, un tiem pieliekams
akcizes zīmogs vai plomba."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

? Pieņemts. 259. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

„Alus darītavas varītava var atrasties vienīgi tie trauki,
kas vajadzīgi alus darīšanai un ierakstīti darītavas apraksta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.

Pieņemts.

260.

„Alus sulas jeb misas varamos katlus pārtaisīt vai uzstādīt to vietā jaunus vai ari izlabot, var tikai ar akcizes valdes
atjauju, bet zīmējoties uz citiem apraksta ievestiem traukiem,
kā ari aparātiem, darītavas atbildīgai administrācijai par to
jāpaziņo vietējam akcizes ierēdnim."

Pieņemts.

261.

ņemamie prosverami alus vārījumiem
dukti, jābūt pareiziem, no valsts mēru un svaru iestādes apzīmētiem decimalsvariem, ar bumbām un sasmalcināta iesala
glabātuves tilpuma mēram. Bez tam vēl alus darītava jāatrodas ekstraktmēriem."
„Telpās, kur

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 262. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Akcizes aprēķināšanai iesals* pirms ta sasmalcināšanas
sverams ar automātiskiem svariem, no kuru skaitītājiem būtu
.redzams, cik iesala izlietots alus darīšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

263.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..

salu var svērt ar decimalsvariem, kuri katru

divu

gadu laikā pārbaudāmi valsts mēru un svaru uzraudzības iestādē."

Pieņemts.

264.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
košais.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

Nā-

,,268. Gadījumos, kad automātiskie svari iznicināti vai
bojāti, par to 48 stundu laikā jāpaziņo vietējam akcizes inspek-

tora palīgam, kurš pēc tam nekavējoties ierodas alus darītava
un izdara par ziņoto izmeklēšanu, sastādot tas atbildīgas administrācijas personu, policijas un ne mazāk ka triju liecinieku
klātbūtnē aktu par svaru iznīcināšanu vai bojāšanu. Aktu un
izmeklēšanas protokolu akcizes inspektora palīgs līdz ar savu
atzinumu par vainīgiem, ja tādi ir, iesūta akcizes iecerkņa inspektoram, kuram jāsper talaki soļi, lai vainīgos sauktu pie

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

269.

„Ja nodrošinājumi, kurus akcizes uzraudzības ieredņi _ pi elikuši automātiskiem svariem, iesala dzirnaviņām un pedejo
savienojumam ar svariem, sabojāti vai iznīcināti tāda mēra, ka
nevar piekļūt svaru skaitītājiem vai dzirnaviņu iekšienei (maltuvei), alus darītavas administrācijai tulin jāpieaicina vietēja

policija, lai iznicināto vai bojāto nodrošinājumu vieta liecinieku
klātbūtnē pieliktu policijas zīmoga lakas nospiedumus, un _ par
notikušo jāsastāda pienācīgs akts, kurš 48 stundu laika piegādājams akcizes inspektora vietējam palīgam, pec kam alus darīšanu var turpināt.
Saņēmis aktu, akcizes inspektora palīgs
drīzākā laikā ierodas alus darītavā, izdara par ziņoto izmeklēšanu, pārbauda automātisko svaru darbību un pieliek jaunus
nodrošinājumus.
Ja turpretim nodrošinājumi iznīcināti tāda
mērā, ka iespējama pieeja svaru skaitītajiem vai dzirnaviņu
svara pareizs
iekšienei (maltuvei), ar ko apdraudēts iesala
norēķins, vai ari, ja svari pareizi nedarbotos vai būtu bojāti,

tad alus darīšana katrā ziņā jāpārtrauc un par notikušo sastādāms pienācīgs akts, paziņojot par to augša minētā laika akcizes inspektora vietējam palīgam un nosūtot viņam pie tam ari

Alus darīšanu var atjaunot tikai pēc tam, kad akcizes

ierēdnis ieradies alus darītavā un sastādījis aktu. Līdz bojājuma izlabošanai jeb pareizu automātisko svaru uzstādīšanai

alus darīšanu var turpināt akcizes ierēdņa klātbūtnē, nosverot
iesalu ar decimalsvariem.
Abos gadījumos par nodrošinājumu bojāšanu

vai iznīci-

nāšanu sastādītie akti līdz ar akcizes inspektora palīga atzinumu ar aizrādījumu uz vainīgiem (ja tādi ir) iesūtāmi akcizes iecirkņa inspektoram, kurš sper tālākus soļus, lai tos sauktu

pie atbildības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 270. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Katrai alus darītavai jābūt atbildīgam aldarim, par kuru

„lesals jāsasmalcina vai jāsamaļ alus darītavā un ne ci-

tādi, ka ar tam nolūkam ierīkotām dzirnaviņām, kas uzstādītas
un savienotas ar automātiskiem svariem, pēc akcizes valdes
aizrādijumiem. Visas alus darītavā esošas iesala dzirnaviņas

rakstiskipieteicamas akcizes iecirkņa valdei, kura tām pieliek
nodrošinājumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
košais.
Sekretārs J. Vesmanis:

ierēdņiem,
,.Pārbaudot automātisko svaru darbību, akcīzes
uz viņu pieprasījumu, vajadzīgie strādnieki jādod alus darītavas īpašniekam vai nomniekam. Pēdējiem jāsedz ari visi izdevumi svaru izlabošanas gadījumos."

aktu.

Automātiskie svari reģistrējami netiešo nodokļu departamentā un tos uzstāda alus darītavā un pārbauda, kā ari nodrošina, darītavas atbildīgās administrācijas klātbūtnē, akcizes
iecirkņa inspektors vai viņa palīgs kopā ar otru_ akcizes uzraudzības ierēdni, pēc finansu ministra apstiprinātas instrukcijas.
Piezīme.
268. un 269. pantā paredzētos gadījumos ie-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

nav ?

atbildības."

Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

Pieņemts.

Nā-

,,265. Automātiskie svari savienojami ar iesala dzirnaviņām tādā kārtā, ka iesals var iekļūt viņās ne citādi kā caur
svariem. Kā svari, tā dzirnaviņas un pēdējo savienojums ar
tiem nodrošināmi ar akcizes uzraudzības plombām.

var būt ari pats alus darītavas īpašnieks vai nomnieks vai viņu
pārvaldnieki.
Alus darītavas īpašniekam vai nomniekam jāpaziņo akcizes valdei, kas darītavā ir atbildīgais aldaris un kas

viņaspārvaldnieks, ja tāds ir. Alus darītavas tāļākiznomāšana
izdarāma saskaņa ar šī likuma

109. un 254. p. p."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 271. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 272. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

_ „Alus darīšanas laiku un vārījumu skaitu katrā
dienā noteic alus darītavas administrācija."

mēneša
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Saeimas

IV. sesijas

„Alus darīšana pieteicama akcizes inspektoram vai viņa

palīgam, iesniedzot par to paziņojumu trijos eksemplāros, kurā

jāatzīmē:
1) laiks vai diena, kad alus darīšana paredzama un alus

3.

sēde

sākuma stundas;
4) ielaušanai ņemamā iesala

daudzums — katram

vārī-

jumam un par visu alus darīšanas laiku kopā, un

5) akcizes suma.
Pie paziņojuma pieliekama kvīte par akcizes samaksu par
visu paziņojumā paredzētiem vārījumiem vajadzīgo iesalu vai
apliecība par nodokļa nodrošinājumu ķīlām.
Piezīme.
Par cik dienām iepriekš alus darīšanai ie-

sniedzams paziņojums, nosaka akcizes iecirkņa valde, bet tā nevar piespiest iesniegt pieteikumu agrāk,
ka par 5 dienam pirms alus darīšanas sākuma."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 273. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Akcizes inspektors vai viņa palīgs pārbauda paziņojumu
par alus darīšanu, pārliecinoties, vai pareizi izrēķināta un iemaksāta akcize vai ari tā nodrošināta pilnīgā mērā saskaņā

ar 284. pantu, un pēc tam izraksta apliecību par alus vārījumu
pieteikšanu. Šī apliecība izliekama, pa visu pieteikto vārījuma

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 274. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Akcize no alus iemaksājama Latvijas banka vai nodrošināma pilnā apmērā (latu pret latu) uz priekšu par vienā vai
vairākos paziņojumos paredzamiem vārījumiem pēc alus šķirnes."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

275. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

_ „lesals jasver un jāmaļ priekš katra vārījuma atsevišķi,
aprēķinot svaru veselos kilogramos un skaitot kilograma daļas par veselu kilogramu.
Izvest vai glabāt alus darītavā vai pie tās piederošās telpascitur maltu vai sasmalcinātu iesalu ir aizliegts; alus darītavas, tam nolūkam ierīkotas telpās jāuzglabājas vienīgi turpat
ar automātiskiem svariem svērtam iesalam, kurš paredzēts nākošam pieteiktam alus vārījumam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 276. pants.
Sekretārs J. Vesmanis_: _

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 277. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 278. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Katra vārījuma misa novārāma visa uz reizi."

„No vārījuma iegūtas misas daudzums izmērāms ar dziļumu mēru pēc katla tilpuma, kad tās novārīšana kopā ar apiņiem pabeigta un šā šķidruma temperatūra nav daudz zemāka
par vārīšanas temperatūru."

Iebildumu nav?

saturs ar apiņiem kopā novārītā misā notei-

cams pēc cukurmēra norādījuma, pārvedot to uz normaltemperaturu.
Ekstrakta iznākums aprēķināms procentos pēc vārījumam izlietota iesala svara."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 280. pants.
Sekretārs J. Vesmanis
^ ekstrakta saturu, neka pa„Ja iegūta misa ir ar augstāku
ziņojumā pieteiktā vārījuma alus šķirnes misai paredzēts 252.
pantā, bet ne vairāk par 20% pēc cukurmēra norādījuma pie
+ 14°R, tad šādu misu atļauts katlā atšķaidīt līdz tās alus šķir-

nes misai noteiktam zemākajam cukurmēra grādam.

Gadījuma,

kad alus darītavas administrācija to nedarītu, par šādas misas
vārījumam izlietoto iesala
daudzumu jāpiemaksā portera ak-

Bet ja no akcizes ierēdņa atrasts misas stiprums, kas

augstāks par 20% pēc cukurmēra norādījuma normaltemperatura, vai ari, ja misas ekstrakta saturs ierakstīts akcizes no-

grāmatā ar tādu nepareizību, kas pārsniedz 0,s% pēc

cukurmēra norādījuma

grāmatā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 281. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

«Gadījumā, kad alkohola saturs gatava alu, izdarot analīzi,

izrādās augstāks par šā likuma 252. p. paredzēto alus alkohola
% saturu, bet tomēr ne vairāk par 9% pēc Tralles, jāpiemaksā
portera akcize pēc vārījumam izlietota iesala

svara, rēķinot

ikkatrus 4 litrus no viena kilograma iesala, un šāds alus lai-

žams pārdošanā ar portera nosaukumu.
Piezīme.
Alus ar augstāku alkohola saturu par 9% pēc

Traltes konfiscējams un par tāda alus darīšanu vainīgie

sodāmi, piemērojoties

280. pantam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 282. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Akcizes piemaksa, kāda paredzēta iepriekšējā 281. pantā,
iemaksājama Latvijas bankā septiņu dienu laikā no analizēs
rezultātu paziņošanas alus darītavas atbildīgai administrācijai;
pretējā gadījumā sastādāms protokols un līdz šīs piemaksas
piedzīšanai par stiprāku atzītais alus aizturams un alus darīņojuma vēl nepabeigtu vārījumu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 283. pants.

uz augšu, tad par to sastādams pro-

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
«Alus darītavai nedarbojoties, kā ari katra

alus darīša-

nas pārtraukuma gadījumā alus darāmie trauki, ieskaitot ari
alus misas vārāmo katlu, nodrošināmi plombām vai zīmoga lakas nospiedumiem, kuri pieliekami ar sevišķām bandrolēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 284. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Alus akcizes nodrošinājumam pieņemamas tādas pašas ķīlas, kādas ņem pretim spirta akcizes nodrošinājumiem. Ar ķīlām
nodrošinātas akcizes

sumas

nomaksājamas

Latvijas

bankā

skaidrā naudā ne vēlāk kā 31. decembrī tekošā gadā līdz ar finansu ministra noteiktām procentēm. Nesamaksātā suma piedzenama, pārdodot ķīlas un pārējo parādnieku mantu, bet nekārtīgs maksātājs zaudē tiesību turpmāk nodrošināt akcizi ar
ķīlām, pirmo reizi uz vienu gadu, bet otru reizi pavisam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 285. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Ja aiz kāda no alus darītavas īpašnieka vai nomnieka
neatkarīga iemesla alus darīšana nav varējuse notikt paziņojumā paredzētā laikā

_ „Alus misu atļauts novārīt vienīgi tam nolūkam uzstādītā
katla, kuru akcizes iecirkņa inspektors vai viņa palīgs izmērījis un kurš ierakstīts alus darītavas trauku sarakstā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 279. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

rēķinu

tavas darbība pārtraucama, neapturot tomēr pēc tekošā pazi-

laiku alus darītavas vārītavas telpās."

rēķinu
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tam, kad tās ekstrakta saturs ierakstīts akcizes no-

sas vārīšanas sākumu un beigu, kā ari misas nolaišanas

cize.

22.

tokols, lai vainīgos sauktu pie atbildības, ka par misas pielaišanu ar augstāku ekstrakta saturu par 20% (akcizes sodu likuma 7. p. Lik. kr. 1920. g. 60.).
Piezīme.
Novārītu misu nedrīkst atšķaidīt katla pēc

šķirne;
2) cik vārījumu katrā mēneša dienā;
3) katra alus vārījuma iesala svēršanas un ielaušanas, mi-

«Ekstrakta

1924. g a d a

un šis iemesls apliecināts

ar pienācīgu

;:ktu, tad iemaksātā akcize par nenotikušo vārījumu ierēķināma
nākošā paziņojumā vai atmaksājama atpakaļ, vai ari _ akcizes

nodrošinājumam pieņemtās ķīlas atsvabināmas no norēķina."

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 286. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Alus darītavas iekārtai boja ejot no uguns, plūdiem, vai
nāv bijis iespējams
aiz cita kāda iemesla, ko alus rūpniekam
paredzēt un novērst, Latvijas bankā uz priekšu iemaksātā
akcize atmaksājama vai tās

nodrošinājumam pieņemtās ķīlas

atsvabināmas no norēķina un izsniedzamas rūpniekam atpakaļ,
ja alus darīšana par samaksāto vai nodrošināto akcizes sumu
nav notikusi, bet ne agrāk, kā pēc pabeigtas izmeklēšanas,
kurā piedalījies akcizes valdes priekšstāvis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 287. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Alus darītavas administrācijai jāved:
1) akcizes norēķinu grāmata,
2) aktu grāmata,
3) grāmata ar alus darāmo trauku nodrošinājumiem pare-

dzētām bandrolēm,
4) grāmata, kurā jāieraksta visi strādnieki,
pie alus darīšanas vārāmā nodaļā.

Bez šīm grāmatām

katrai alus

nodarbināti

darītavai jāiegādā grā-

mata, kurā akcizes ierēdņi ieraksta nodrošinājumus, plombas
un zieģeļus, kas pielikti automātiskiem svariem, iesala dzirnaviņām un to savienojumam ar svariem un pārējai iekārtai. Norēķinu grāmatas stādāmas priekšā apstiprināšanai netiešo nodokļu departamentam, bet pārējās grāmatas akcizes iecirkņa
valdei. Norēķinu grāmatas noraksti par ikkatru
pagājušu

mēnesi jāiesūta akcizes
10. dienai.

iecirkņa valdei līdz

nākošā mēneša
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 288. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Saeimas

IV.

sesijas

Iebildumu nav?

«Alus darītavas patentu un akcizes nodokļa ziņā iedalamas divās šķirās. Pie pirmās šķiras pieder visas alus darītavas, kuras gada laikā pārstrādā vairāk par 32.000 kilogramiem
iesala. Visas pārējās alus darītavas ieskaitāmas otrā šķirā.
Pārsniedzot šo iesala svara normu pirms gada beigām, otras

šķiras alus darītavas piemaksā patentu,

kā ari akcizes no-

dokļa starpību pēc pirmās šķiras daritavām paredzētām
likmēm par visu tekošā gadā pārstrādātā iesala daudzumu.
janvāra
Ja kādaalus darītava, kas izpirkuši patentu
mēnesī, tekošā gadā nebūtu
pārstrādājusi
16.000 kilogramu
iesala, tad šādas darītavas atļauja ar gada notecēšanu izbeidzas. Tāpat izbeidzas atļaujas tām alus darītavām, kas patentu izņēmušas vēlāk par janvāra mēnesi un līdz gada beigām,
samēra ar savas darbības laiku un šo iesala normu nav pārstrādājušas pienācīgu iesala daudzumu. Izbeigušās atļaujas
var atjaunot ar netiešo nodokļu departamenta lēmumu, ja to
īpašnieki iemaksa Latvijas bankā akcizi par nepārstrādātā
iesala daudzumu un Iidz nākošā gada 31. janvārim iesniedz
departamentam
lūgumu
par atļaujas
atjaunošanu
līdz ar

akcizes samaksas kvīti."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 289. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
«Visi līdz ša likuma piemērošanas laikam darītie un nebandroletie alus krājumi vietējam akcizes
ierēdnim jāuzņem,
parko sastādams akts Jrijos eksemplāros alus darītavas atbildīgas administrācijas klātbūtnē. Akcizes nodoklis no atrastiem
alus _krajumiem samaksājams Latvijas bankā, pēc attiecīgām
jaunam akcizes likmēm, rēķinot nodokli par 1 kilogramu iesala,
no alus krājumiem:
1) raudzējamā pagrabā par katriem 5 litriem, bet
2) nostādināma
pagraba un noliktavās par katriem 4
litriem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

290.

«Izvedot uzarzemem alu, sūtītājam atmaksā akcizes
nodokli, ja ir pieradīts, ka izvešana tiešam notikusi, aprēķinot
nodokli par 1 kilogramu iesala uz katriem izvestiem 4 litriem
alus.

.Piezīme.

Finansu ministrs nosaka
nodokļa atmaksas kartību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

pants.

tuvāki

akcizes

Pieņemts.

291.

Sekretārs J. Vesmanis:

«No ārzemēm jevests alus (visas šķirnes)
attiecīgu akcizi divkārtīga apmērā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

apliekams ar

292.

Pieņemts.

«Finansu ministrim ir tiesība izdot nosacijumus un aizrādījumus par alus darītavu iekārtu, trauku izmērīšanu,
nodrošinājumiem, kontroli un akcizes
aprēķinu un citu
grāmatu
vešanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

kama nodalījuma virsraksts.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«5. daļa. Alkoholiska
akcīzes nodoklis no tā."

iesala

kvasa

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

Nā-

izgatavošana

Pieņemts.

un

293.

«Alkoholisks iesala kvass ir no sasmalcināta
iesala un
ūdens bez apiņiem pagatavots dzēriens, kuram pēc novārīšanas pielikts raugs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 294. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu

nav'

«Alkoholisku iesala kvasu pārdošanas nolūkā var pagatavot vienīgi uz sevišķas netiešo nodokļu departamenta atļaujas pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

295.

«Alkoholisku iesala kvasu atļauts darīt kā alus, tā sevi-

šķas šim nolūkam ierīkotas darītavās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.

Pieņemts.

296.

3.

sēde

1924. gada
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22. janvārī.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

pārsniegt pusotra
«Alkohola saturs iesalakvasa nedrīkst
procenta jeb grāda (Vh%) pec Tralles.

Piezīme. Alkoholisks iesala kvass ar augstāku par
šajā pantā noteikto alkohola saturu konfiscējams."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

297.

jāizpilda
kvasu, rūpniekam
«Darot alkoholisku iesala
likuma 4. daļā paredzētie noteikumi par alus darīšanu.'

Nā-

košais nodalījums.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«6. daļa.

Medalus darīšana un akcizes nodoklis no ta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

298.

pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

«Medalus jeb medus kvass ir alkoholisks dzēriens, kas
garšas
sagatavots no ūdens, medus un citam barības vai
pec
savas
izvelēs.
Visam
kādas
rūpnieks
var
lietot
vielām,
izejvielām jābūt dabiskām, labam, svaigam un bez veselībai
saldvielas, ka
kaitīgiem piemaisījumiem, pie kam mākslīgas
sacharinu u. t. t. lietot aizliegts. Alkohola saturs gatava medaļu nedrīkst pārsniegt četrus procentus jeb grādus (4%) pec
Tralles..
Piezīme. Medalus ar augstāku par šajā panta noteiktu
alkohola saturu konfiscējams."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

299.

«Medaļu jeb alkoholisku medus kvasu pārdošanas nolūka,
darītavās, atļauts darīt uz
kā alus darītavās, tā atsevišķās
sevišķas atļaujas pamata, kuru izdod netiešo nodokļu departaments.
Piezīme. Lauku iedzīvotājiem pašu vajadzībām atļauts darīt medaļu jeb medus kvasu bez sevišķas
atļaujas un akcizes nomaksas, bet to nav brīv pārdot vai izvest citur."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 300. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

«Ierīkojis medalus darītavu, rūpnieks iesūta pēc noteiktas
formas sastādītu darītavas aprakstu un plānu trijos eksemplāros vietējā akcizes iecirkņa

valdei ar lūgumu

par darītavas

apskatīšanu un trauku izmērīšanu.
Piezīme.
Pie katras medalus darītavas jābūt pietiekošai, uz rūpnieka rēķina ierīkotai un apkurinātai
dzīvojamai telpai ar nepieciešamo iekārtu kontroles
vai revizijas
nolūkā
darītavā ieradušos akcizes
ierēdņu lietošanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 301. pants.

Iebildumu nav?

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Pec medalus darītavas apraksta un plāna saņemšanas
akcizes inspektors vai viņa palīgs izdara darītavas apskatīšanu un trauku (medalus vārāmā katla un kublu) izmērīšanu
un akcizes zīmoga vai plombu pielikšanu.
Piezīme.
Alus rūpniekiem, kuru alus darītavās tiek
darīts medalus, jāizpilda šā likuma
iepriekšējā un
turpmākos pantos paredzētie noteikumi."

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Pieņemts. 302. pants.

Iebildumu nav?

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Katra medalus darītavā jābūt atbildīgam meistaram, ja
par tādu nav pats darītavas īpašnieks vai nomnieks, bet par
tās pārvaldnieku, ja tāds ir, var būt ari atbildīgais meistars.
Medalus rūpniekam ka par pārvaldnieka un atbildīgā meistara
pieņemšanu, ta par atlaišanu no dienesta jāziņo vietējai akcizes
iecirkņa valdei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 303. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

«Medalus varamo katlu drīkst pārtaisīt, palielināt
vai
pārmainīt vienīgi ar akcizes valdes atļauju, turpretim, zīmējoties uz citiem apraksta ievestiem traukiem, par pārmaiņām
darītava atbildīgai administrācijai jāpaziņo vietējam akcizes
ierēdnim."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 304. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

«Medalus darīšanas laiku noteic rūpnieks, pieteicot vietējam akcizes inspektoram vai viņa palīgam un iesniedzot par
to paziņojumu trijos eksemplāros, kurā jāatzīmē:
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1) vai medalus darīšana notiks bez pārtraukuma un kādā

3.

sēde

1924.

gada

22. j a n v arī.
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akcize atmaksājama vai tās nodrošinājumam pieņemtās

ķīlas

laikā, bet ja tā nenotiks katru dienu, tad kādās dienās

atsvabināmas no norēķina un izsniedzamas rūpniekam atpakaļ,

(datumos) uzrādītā laikā tā notiks;
2) medalus darāmie trauki un to numuri;
3) cik pēc medalus vārāmā katla tilpuma par paziņojumā paredzēto laiku pienākas akcizes nodoklis;
4) pret kādu kvīti iemaksātā Latvijas bankā akcize par

ja medalus darišana par samaksāto vai nodrošināto akcizes
sumu nav notikusi, bet ne agrāk
kā pēc pabeigtas izmeklēšanas, kurā piedalījies akcizes valdes priekšstāvis."

paziņojumā laikā paredzēto medalus darīšanu, vai ari
pret kādu apliecību ir pieņemts akcizes nodrošinājums
ar ķīlām, pieliekot paziņojumam klāt šos dokumentus.

Piezīme.

1) Vietējā akcizes

iecirkņa

valde nosaka,

par cik dienām pirms paredzētās medalus darīšanas
iesniedzams paziņojums, bet nevar piespiest iesniegt
paziņojumu agrāk, kā par piecām
dienām pirms
pirmā iejava, kas paredzams paziņojumā.

2) Medalus akcizi rūpniekam ir tiesība iemaksāt Latvijas bankā kā par vienu, tā par vairākiem
medalus vārījumiem uz priekšu pret vienu vai vairā-

kām kvītēm, kurās atzīmējams:-kad, par kādu medalus darītavu, no kāda trauku tilpuma un par cik
dienām akcize aprēķināta un kāda suma nodokļa
Latvijas banka iemaksāta. Šās kvītes rūpnieks stāda
priekšā akcizes iecirkņa valdei, skatoties pēc vajadzības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

305.

pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Akcizes inspektors vai viņa palīgs pārbauda medalus
darīšanas paziņojumu, pārliecinoties, vai pareizi izrēķināta un
iemaksāta Latvijas bankā akcize jeb

vai tā nodrošināta pilnā

apmērā ar ķīlām, un pēc tam izraksta apliecību par medalus
darīšanas pieteikumu. Šī apliecība pa visu pieteikto medalus

darīšanas laiku

izliekama

medalus darītavas

telpās

visiem

redzamā vietā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

306.

«Medalus darišanai jāsākas ne agrāk kā pulksten piecos
no rīta, bet katras dienas vārījumam jābeidzas ne vēlāk, kā
nākoša dienā, pirmā iejava sākuma stundā pēc tekošā paziņojuma."

Priekšsēdētājs Fr.

pants.

Vesmanis:

Pieņemts.

307.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Medalus darīšanu beidzot pec paziņojuma, kā ari katrā
tas darbu pārtraukuma gadījumā medalus vārāmais katls nodrošināms ar plombām, vai zīmoga lakas nospiedumiem, kuri
pieliekami ar sevišķam bandrolēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.

Pieņemts.

308.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Ja aiz kāda no medalus

rūpnieka
neatkarīga iemesla
medalus darīšana būtu jāpārtrauc un nevarētu notikt paziņojuma paredzētā laikā un šāds iemesls ir apliecināts ar pienācīgu aktu, tad iemaksāta akcize par nenotikušu medalus darīšanu ierēķināma nākošā paziņojumā dienu pret dienu vai atmaksājama atpakaļ. Akts par
pārtraukumu medalus darītavas
administrācijai jāsastāda ne _ velak, kā 24 stundu laikā atbildīgā
aldara vai meistara, vietējas policijas priekšstāvja, un ne mazāk kā triju vietējo iedzīvotāju liecinieku klātbūtnē, no kuriem vismaz vienam jābūt darītavas strādniekam. Šāds akts
parakstāms visām pie ta sastādīšanas klātbijušām personām un
48 stundu laika piegādājams vietējam akcizes inspektora palīgam, bet akta noraksts ierakstāms darītavas aktu grāmatā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

309.

«Medalus darītavas iekārtai bojā ejot no uguns, plūdiem
vai aizcita iemesla, ko medalus rūpniekam nav bijis iespējams
paredzēt un novērst, Latvijas bankā uz
priekšu iemaksātā

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 310. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

«Katra medalus darītavā jāved:

1) medalus akcizes norēķinu grāmata,
trauku

2) grāmata par medalus darāmo
pielikšanu un noņemšanu,

nodrošinājumu

3) aktu grāmata, un
4) grāmata, kurā jāieraksta visi strādnieki, kuri nodarbināti pie medalus darīšanas vārāmā nodaļā.
Akcizes norēķinu _ grāmatu apstiprina
netiešo nodokļu
departaments, bet pārejas grāmatas vietējā akcizes iecirkņa
valde. Noraksti no akcizes norēķinu grāmatas par katru pagājušu mēnesi _ darītavas administrācijai
jāiesniedz
iecirkņa
valdei lidz nākošā mēneša desmitai dienai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants,
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

311.

«Izvedot uz ārzemēm medaļu jeb alkoholisko kvasu sūtītajam atmaksā akcizes nodokli, ja ir pierādīts, ka izvešana
tiešam notikusi, aprēķinot par katru litri izvestā medalus vienu

ceturtdaļu no nodokļa, kas samaksāts par vienu litri no iejav-

katla tilpuma par 24 stundām.
Piezīme. Finansu ministrs nosaka tuvāki
dokļa atmaksas kartību."

akcizes no-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
gu nodalījums.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Pieņemts. Bei-

312.

_ «Finansu ministrim ir tiesība saskaņā ar šo likumu izdot
tuvākus noteikumus par medalus darītavu iekārtu, trauku izmērīšanu, nodrošinājumiem, kontroli un akcizes aprēķinu un citu
grāmatu vešanu.
Likums stājas spēkā 1. jūlijā 1924. gadā; viņa piemērošanas kartību noteic finansu ministrs."

„Ar šo likumu atcelti:
1) pastāvošie

Krievijas

akcizes likuma

122., 124.—128.,

250.—295., 396.^409., 507., 630. un 631. panti;
2) 1920. g. 7. jūlija likuma par akcizes nodokli no alkoholu saturošas augļu un ogu sulas un kvasa (Lik. kr.
1920. g. 188.) 6. pants, attiecībā uz kvasu;

3) 1921. g. 16. decembra likuma par akcizes nodokļiem
no vīniem un alkohola saturošas augļu un ogu sulas,
alkoholiska kvasa, bezalkoholiskiem: kvasa, limonādes,
augļudeņa, zinalko, zeltera un minerālūdeņiem (Lik.
krāj. 1921. g. 234.; Lik. kr. 1922. g. 246.) 3. un 5. panta
nosacījumi attiecība

uz alu un alkoholiskiem kvasu un

medaļu (medus kvasu)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošana nāk likums visā visumā.Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums bus _ 12. februāri. Pārējas formulas tiks caurskatītas pec 3. lasījuma.
Nākamā sēde piektdien, 25. janvārī pīkst. 5 pēc
pusdienas. Šodien pēc kopsēdes frakciju biroja sēde
tekošu darīšanu apspriešanai. Lūdzu frakciju biroja
locekļus ierasties frakciju biroja telpās. Šis dienas
sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.45 vakarā.)
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Saturs.
1.
2.

Ministru prezidenta lūgums dot atļauju dažu Saeimas
deputātu saukšanai pie tiesas atbildības
Morica un citu iesniegtais likuma ierosinājums par

91

pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā:

3.

E. Morics (sociāldemokrāts)
.
G. Reinhards (kristīgi nacionālā savienība)
Ministru prezidenta raksts par kara ministra J. Ducena

91
93

iesniegto demisiju:
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
J. Vesmanis (demokrātiskais

M.
K.
Z,
A.

A.

4.

centrs)

.

.

94,

113

96,

108
97

Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) . .
. . . 99,
Pauluks (zemnieku savienība)
A. Meierovics, ministru prezidents ....
Buševics (sociāldemokrāts)
Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) .

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
A. Klīve (zemnieku savienība)
....
J. Trasuns (Latgales darba partija)
Paziņojumi par ministru prezidenta uzaicināšanu un
jauna kabineta sastādīšanu:
V. Zamuels
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs)

102
104
105
117

118
119

120
.120
.... 122

...
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks)
A. Klīve (zemnieku savienība)
J. Trasuns (Latgales darba partija)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie-

5.

114

125
128
130

13t
nība)
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) . 138
. 140
G. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība)
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) ..... 111
1*2
Nākamā sēde . .

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
Turpināsies agrāk izziņotā dienas kartība papildināta ar likumu par dažu nodokļu nomaksas pagarināšanu un papildinājumu likumam par obligatorisko
skolu skolotāju algošanu.
Ministru prezidents iesūtījis lūgumu dot Saeimas
piekrišanu Saeimas deputāta Antona Velkmes saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu depuIebildumu nav?
tātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Nodots minētai komisijai.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts priekšlikums, kuru es lūgtu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„A. g. Saeimas

priekšsēdētaja kungs!

Lūdzam nodot

Saeimai sekošu likuma ierosinājumu:
Saeima nolemj: uzdot sociālās likumdošanas un juridiskai

komisijai 14 dienu laikā pārstrādāt
likumu, par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas kār(ībā _ (likumu krājums 1912. g. Nr. 33 p. 267.), piešķirot slimo
kasēm un viņu apvienībām pie aptieku atvēršanas tādas pat tiesības un priekšrocības, kādas minētais likums piešķir pašvaldības iestādēm.
E. Morics, K. Būmeisters, J. Kalējs, Ed. Radziņš.
Ed. Jaunzems, A. Veckalns, P. Lejiņš, K. Gulbis,
P. Zeibolts, Fr. Menders, Nik. Kalniņš, J. Celms,

N. Maizels, M. Rozentals.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Morics.
Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
Pagājušā gada aprilī, kad Saeima apsprieda likumu

4. sēde

1924. gada 25. janvārī.
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par tirgošanos ar ārstniecības līdzekļiem, man nacas
savas frakcijas uzdevuma runāt šeit par dažiem nenormāliem apstākļiem aptieku lietu tagadēja iekārta,
kas ceļas tamdēļ ,ka aptiekas patlaban mušu valsti
ir privāts monopols. Es negribu atkārtot to, ko es
toreiz pievedu kā pierādījumu savam apgalvoļumam,
es tikai atgādināšu augstam namam, ka augsta nama
vairākums toreiz acīm redzot pievienojas izteiktam
uzskatam, jo pieņēma 21. aprīļa sēde sekoša satura
pārejas formulu:
„Uzdot valdībai sekmēt no pašvaldības iestādēm un slimo kasēm ierīkotu aptieku atvēršanu,
gādājot par vajadzīgo valsts kreditu atvēlēšanu."
Mēs sagaidījām, ka ar šolēmumu daudz maz bus
līdzēts, bet izrādījās, ka tomēr ta nav. Izrādījās, ka
ar Saeimas lēmumu pārejas formulas veida nepie-

tiek, lai slimo kasu aptieku ierīkošana tiktu sekmēta.

Tā pagājušā gada rudenī Rīgas slimo kasu starpbirojs gribēja atvērt aptiekas nodaļu Maskavas
priekšpilsētā. Aptieka bija ierīkota, personāls pieņemts, medikamenti savesti. 1.oktobrī aptieku vajadzēja atvērt. 27. septembrī starpbirojs saņēma no
veselības denartamenta aptieku valdes rakstu, ka
kāds vietējs privāts aptiekārs iesniedzis senātam
sūdzību pret slimo kases aptiekas atvēršanu šinī rajonā, jo viņš uzskata, ka uz šo rajonu viņam ir monopola tiesības. Antiekas atvēršana tika aizturēta, kaut
ari tikai uz 10 dienām, caur ko nācās ciest zaudējumus. Pagājušā gadā Ventspils slimo kase griezās pie
iekšlietu ministrijas ar lūgumu atļaut atvērt viņai
aptieku. Iekšlietu ministrija šo lūgumu noraidīja pamatodama noraidīšanu ar to, ka Ventspilī aptieku pietiekot, jo tur jau 3 esot. Tiešām Ventspilī ir 3 aptiekas, bet tās ir privātas aptiekas, kurās ņemot zāles,
slimo kasēm milzu sumas jāpārmaksā. Nupat Rīgas
slimo kasu aptieka griezās ar lūgumu atļaut viņai
Pāvila baznīcas apkārtnē atvērt jaunu nodaļu, ievērojot to apstākli, ka centrālā aptieka nevar visus pasūtījumus izpildīt, tāpēc ka receptu skaits ir audzis
un telpas tik mazas, ka vajaga novirzīt daļu no pasūtītājiem uz nomali, kur dzīvo strādnieki. Atkal no
iekšlietu ministrijas attiecīgās nodalās nāk ziņas, ka
laikam ari ši aptieka netikšot atļauta. Tā tad Saeimas pārejas formula nav līdzējusi. 1912. gada 12.
februārī ir izdots neliels likums, uz kuru mēs šeit atsaucamies un kuru liekam priekšā grozīt, kurš piešķir zemstu un pilsētu pašvaldībām tiesību atvērt
aptiekas pieteikanas kārtībā, ne koncesiju kārtībā.
Ar slimo kasēm tas ir citādi. Viņas līdz šim atļauj
atvērt, pielīdzinot tās tādām iekšējām aptiekām kā
Sarkanā Krusta aptiekai un citām līdzīgām ne publiskām aptiekām. Lai slimo kase varētu atvērt kādu
aptieku, tiek katrreiz apjautāts visiem privātiem aptiekāriem, vai viņi neceltu iebildumus pret to. Protams, ka katrs privāts aptiekas īpašnieks ceļ iebildu-

mus, jo līdz ar jaunu aptieku viņiem rāsies jauns kon-

kurents. Tāpēc likums būtu šinī ziņā grozāms. Slimo kases ir publiski tiesiskas organizācijas līdzīgas
savā ziņā pašvaldības iestādēm un, man liekas, ka
tās frakcijas, kuras 27. aprili p. g. pieņēma minēto
pārejas formulu un atziņa par vajadzīgu minēto aptieku atvēršanu sekmēt, mūsu priekšlikumu ari šoreiz pabalstīs, jo dzīves nepieciešamība to izsauc.
Kas attiecas uz termiņu — 2 nedēļām, kuru mēs liekam priekšā, tad ari pret to iebildumus nevarētu
celt, jo viss šis likums sastāv tikai no 4 pantiem un
viss pārlabojums pastāv iekš tam, ka likumā būs
jāienes tikai klāt divi vārdi „un slimo kasēm". Tas
nav liels darbs, un man liekas, ka no mums priekšā
liktais termiņš nav pārāk īss.
Es lūdzu šo mūsu
priekšlikumu atzīt, jo tās slimo kases, kās ir gribējušas savu aptieku atvērt, ir jau zināmus priekšdarbus veikušas, ir jau sarunājušas personālu, ir
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rūpējušās par vajadzīgo iekārtu. Viss tas ir apturēts,
un no šī viedokļa lūkojoties, jautājums tiešām būtu

steidzams.
Priekšsēdētājs

Fr.

Vesmanis:

Vārds

Rein-

hardam.
G. Reinhards
(kristīgi-nacionalā savienība):
t Augstā sapulce! Šis priekšlikums prnicipā nebūtu
I--V atraidāms, viņš būtu pieņemams, vismaz viņš ir apspriešanas cienīgs un tādēļ ierosinājums būtu tikai
apsveicams. Bet 2 nedēļu laiks nebūtu pieņemams.
Morica kungs atrada, ka šis ierosinājums ir steidzīgs;
bet mūsu slimo kases pastāv jau veselus 3 gadus un
viņas tik tagad ir atradušas, ka šī vajadzība ir nepieciešama. Ja viņas tik ilgi šo lietu ir novilcinājušas,

tad viņu var novilcināt droši vēl nedēļas 3—4; caur
Starpība starp
to neviena slimo kase bojā neies.
medikamentu un pārsienamo līdzekļu cenām slimo
kasu aptiekās un privātās aptiekās, ja viņas slēdz
zināmus līgumus ar slimo kasēm, nemaz nav tik liela.
Saprotama lieta, zināma starpība tur ir, bet ne tik
liela, ka varētu būt runa par slimo kasu bojā iešanu,
Tapec liela
vai ari par lielu zaudējumu celšanos.
steidzamība būtu nevietā. Šis likums ir tāds, kur
likuma pantiņš gan ir īss; ir tikai 4 punkti, — šis
likums varētu būt vēl īsāks, — bet lietas negrozās
ap likumprojekta uzrakstīto tekstu, bet ap to, ko viņš
satur. Šis likums satur tomēr diezgan daudz, jo te
ir paredzēti lieli pārgrozījumi mūsu nosacījumos par
tirgošanos ar medikamentiem, kas jau pastāvējuši
gadu simteņus un vēl līdz šim pastāv. Nesen atpakaļ par šo lietu bija kāds likumprojekts, kuru Saeima
pieņēma, bet šī vispārējā kārtība netika grozīta. Tāpēc būtu vēl viss labi jāapsver, jāievāc statistiski

dati un jāpieaicina lietpratēji no vienas un no otras
puses, lai likums iznāktu tāds, ka viņš dzīvē būtu
lietojams. Tāpēc es būtu pret steidzamību un lūgtu
pieņemt ierosinājumu tikai principā.
Prezidiju es
lūdzu pie balsošanas ierosinājumu dalīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Vispirms izšķirams jautājums
par dalītu balsošanu. Reinhards liek priekša jautājumu par termiņu izdalīt un nobalsot atsevišķi. Vai
būtu kādi iebildumi pret šī 14 dienu termiņa atsevišķu
balsošanu? Tādu nav. Tad partermiņu tiks balsots
atsevišķi. Vispirms nobalsošanā nāk jautājums par
pašu priekšlikumu, kurš skan:
«Saeima nolemj: uzdot sociālās likumdošanas un
skai komisijai

juridi-

14 dienu laikā pārstrādāt:

likumu par dažādām pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā (Likumu krājums 1912. g. Nr. 33 267), piešķirot slimo ka-

sēm un viņu apvienībām pie aptieku atvēršanas tādas pat tiesības un priekšrocības, kādas minētais likums
dības iestādēm."

piešķir pašval-

Nobalsošanā nāk priekšlikums, atskaitot vārdus,

„14 dienu laikā", par kuriem būs lemšana vēlāk. Es
lieku uz balsošanu šo priekšlikuma daļu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Šī priekšlikuma daļa pieņemta
vienbalsīgi. Tālāk nāk noablsošanā'jautājums par to,
ka jāiesprauž vārdi ,. 14 dienu laikā". Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo priekšlikuma daļu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikuma daļu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par šo priekšlikuma daļu
nodotas 55 balsis, pret to nodotas 28 balsis, atturējies viens. Ta tad ari šī priekšlikuma daļa pieņemta.
Līdz ar to pieņemts viss priekšlikums.

Tālāk iesniegts raksts no ministru prezidenta.
Ludzu to nolasīt.
Sekretārs ». Vesmanis:

1924. g a da 25. j a n v a r ī.

^

Ministru Prezidents.
24. janvārī 1924. g.
Nr. 246. Rīgā.

«Saeimas priekšsēdētaja kungam.
Pagodinos paziņot
Jums, augsti godāts priekšsēdētaja
kungs, ka, ņemot vērā Saeimas š. g. 22. janvāra sēde
pieņemto pārejas formulu, ar kuru kara ministra valdības vārda

dotā atbilde uz iesniegto pieprasījumu atzīta par neapmieri- "***
nošu, kara ministrs J.-liuceaa., kungs iesniedza man lūgumu atsvabināt viņu no kara ministra amata darbu turpināšanas. Šo

Ducena kunga lūgumu es izpildīt nevarēju, ievērojot to, ka š.
g. 15. janvārī jau esmu ziņojis Valsts Prezidenta kungam par

visa kabineta demisiju, uz ko saņēmu Prezidenta priekšlikumu,
no š. g. 15. janvāra Nr. 362, turpināt nepārtraukti amata darbus līdz tam laikam, kad noskaidrosies

iespēja izpildīt

pienā-

kumu, kuru Prezidenta kungam uzliek Satversmes 56. pants.
To ievērojot, esmu lūdzis J. Ducena kungu turpināt kara
ministra pienākumu izpildīšanu līdz jauna ministru kabineta
darba st-ašanas dienai.
Ministru prezidents Meierovjcs—-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī raksta

lūdz Cielens. Cielenam vārds.
F. Cielens (socaldemokrats): Augsti godātie
tautas vietnieki! Mēs nupat noklausījāmies rakstu, 2>Q
kurā tiek paziņots, ka ministru prezidenta kungam
neesot bijis iespējams ievērot tautas vietnieku nama
lemumm īsos vārdos atskatīsimies atpakaļ uz to stāvokli, kāds bija iepriekš šī raksta. Jūs visi labi atceresaties, ka 15. janvārī tautas vietnieku namam tika
nolasīts Valsts Prezidenta kunga raksts, kurā viņš
paziņoja, ka ministru kabinets ir demisionējis. Pēc
šīs demisijas paziņošanas tautas vietnieku nams ar
klusuciešanu izturējās tādā veidā, ka pilnvaroja demisionejošo_ kabinetu vest tālāk lietas līdz jauna kabineta sastādīšanai. Šim ministru kabinetam,kuram ar
Saeimas autoritāti bija uzdots lietas tālāk vest līdz
jauna kabineta sastādīšanai, vienā pēc tam sekojošā
sēde tika iesniegta interpelacijā. Šī interpelacijā tika
pieņemta ar lielu balsu_ vairākumu šai augstā namā.
Pagājuša Saeimas sēdē uz šo interpolāciju tika no
attiecīga resora priekšstāvja dota atbilde un šī atbilde neatrada apmierināšanu šai augstā namā. Jūs
* visi labi atceresaties, ka augstā namā pieņemtā pārejas formula pastāvēja no divām daļām: pirmā daļā
bija izteikta neuzticība kara ministrim, un otrā daļā
tika uzdots positiva veidā uz priekšu gādāt, lai zināmas parādības neatkārtotos un uz priekšu tiktu novērstas. Pec šis tautas vietnieku nama izteiktās gribas notika frakciju biroja sēde, kura bija sasaukta uz
ministru prezidenta kunga lūguma un kurā nepārprotama kārta tika saskaitītas vēlreiz balsis par to, kādā
veida^ šī pārejas formula ir no attiecīgām partijām,
kas parto jr balsojušas, saprasta un tulkota. Nepārprotama kaita frakciju biroja sēdē tika konstatēts, ka
tautas vietnieku nams pagājušā Saeimas sēdē izteicis
neuzticību kara ministrim un līdz ar to ir iestājies
tāds stāvoklis, pec kura kara ministrim būtu jāvelk
mušu Satversmē paredzētās konsekvences, proti,
jāiesniedz demisija. (Saucieni: „Pareizi!") Bet
mes redzam, ka šādu tulkojumu negrib atzīt, negrib
pieņemt tie, kuriem konstitūcija ir paredzējusi pieņemt demisiju, ja no kara ministra viņa ienāk. Mūsu
konstitūcijas 59. pants nosaka, ka ja izteic neuzticību
kādam atsevišķam ministrim, tad viņam jāatkāpjas
un viņa vieta ministru prezidentam jāaicina cita persona. Mums teica, ka kara ministrs jau esot demisionējis, tapec viņam otrreiz vairāk neuzticību nevarot
izteikt, tapec viņam otrreizēja demisija neesot vajadzīga un nepieciešama. Mūsu Satversmes 59. pants
nosaka, kados_ apstākļos ministrim, kuram izteikta
neuzticība, ir jāatkāpjas unkados apstākļos ministru
prezidentam šī demisija ir jāpieņem. Mums teica, ka
stāvoklis esot tāds, ka ministrim, kurš jau esot demisionējis, nevarot izteikt otrreiz neuzticību resp. atņemt viņam to politisko pilnvaru, kuru tautas vietnieku nams viņam devis.
Janu mūsu konstitūcijā
nav burtiski rakstīts priekša^ tāda stāvokļa atrisina-
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jums, kas jādara ministrim un ministru prezidentam
tāda gadījuma, kad tiek izteikta neuzticība ministrim,
kurš politiska ziņā jau iesniedzis savu demisiju, tad
nepārprotami mušu konstitūcijas gars un šis 59. pants
nosaka, ka ministru prezidentam jārīkojas ari šādos
gadījumos tikai saskaņā ar šo 59. pantu un proti ja
ministrim, kurš politiskā ziņā ir demisionējis un kuram augstais nams izdevis pilnvaru lietu vešanai, tiek
izteikta neuzticība, tad tas nozīmē nepārorotamā kārta, ka šim ministrim tiek atņemta tā uzticība, kuru
parlaments — Latvijas Renublikas Saeima — ir devis
lietu tālākai vešanai. (Saucieni: „Pareizi!"). Nepārprotami, kaatņemot tādu pilnvaru, ministru prezidentam nekavējoši jānienem demisija, kas iesniegta
no attiecīga ministra, jo ministrim citas pilnvaras itin
nekādas nav un nevar būt. Mēs lasām rakstā, kas
piesūtīts augstam namam, ka ministru prezidents neesot varējis pieņemt kara ministra Ducena kunga
demisiju. Man liekas, kungi, pret šo rakstu nevarētu
sevišķi daudz iebilst un sevišķi kategoriski uzstāties,
ja ministru prezidenta kungs šai rakstā būtu ierakstījis vārda «nevarēju" vietā „negribēju" (Saucieni pa
kreisi: „Pareizi"), jo lietu stāvoklis nepārprotami
frakciju biroja tika konstatēts, ka Ducena kungam
resp. kara ministrim ir atņemta ar šo votumu pilnvara lietu vešanai. Tam valsts orgānam, kurš stāv
sakara ar attiecīgo otru orgānu resp. attiecīgo ministri, šinī gadījumā, ministru prezidentam būtu jāpieņem šī demisija, ja viņš būtu pildījis mūsu konstitūcijas garu, būtu pildījis tautas vietnieku nama gribu un
lēmumu. Šinī gadījuma mus neinteresē tie politiskas
vai personīgas dabas motīvi, kāpēc ministru prezidents nav gribejiVpieņemt kara ministra demisiju.
Mums šinī gadījuma krīt svarā tas stāvoklis, ka viņš
varēja gan šo demisiju pieņemt, viņam tā bij jāpieņem, bet viņš to nav gribējis pieņemt un tāpēc šinī
sede _ tautas vietnieku namam ir_ jādod atbilde, kā tas
skatas_ uz tādu negribēšanu, kā tas skatās uz tādu
viņa lēmuma nepildīšanu. Kāda var būt atbilde uz
tādu negribēšanu, uz tādu tautas vietnieku nama gribas nepildīšanu?
Ministru prezidentam, kuram bij
pilnvaras lietu vešanai, katrā ziņā bij jāpilda tautas
vietnieku nama lēmums, jo viņam nebija uzdotas pilnvaras kādai politikai, bet vienkārši viņam bija jāpilda
lēmumu šo _ pilnvaru apmērā un robežās. Ko šī nepildīšana rada? Tā rāda, ka te grib radīt mūsu konstitucionelā dzīve precedentu, kur ministru prezidents negribētu pildīt augstā nama lēmumus. Tāpēc
augstam namam jāuzstājas pret to nevis kā atsevišķiem deputātiem, nevis kā atsevišķām frakcijām, bet
kazinamam kolektivam, jo šinī jautājumā mums nespēle lomu atsevišķs politisks uzskats, šinī jautājumā
mes nevaram but ne atsevišķa frakcija, ne atsevišķi
deputāti. Šinī jautājumā mums jājūtas kā šī nama
reprezentantiem, ka šī nama autoritātes, cieņas un
gribas aizstāvjiem
(Saucieni: „Pareizi!")
Šinī
gadījuma mumsir velvairāk kas jāaizstāv. Šinī gadījuma mums jāaizstāv Latvijas valsts konstitūcija
un kategoriski un nepārprotami jānovērš uz priekšu
šādas varbūtības, kad tautas vietnieku nama tiesības un prerogatīvi tiek ar kājām bradāti vai aprobežoti. (Saucieni: _ „Pareizi!") Šai pirmā gadījumā
augstam namam jādod pietiekoši autoritatīva, pietiekoši noteikta un skaidra atbilde. Tāpēc, kungi, šinī
brīdī un šinī vieta, kur mes vairs neesam atsevišķas
frakcijas un atsevišķ' deputāti, mums ir jāsargā Latvijas Republikas konstitūcijas viengabalainība, Latvijas Republikas Satversme, mums līdz ar to ir jāsarga Latvijas valsts likteņi, jo sabrūkot šai konstitūcijai un republikas pamatiem, ari Latvijas valsts var
dabūt triecienus, no kuriem viņa var sākt grīļoties un
sabrukt. Šodien, sargājot konstitūciju, sargājot tautas vietnieku nama suvereno gribu, mums vienprā-
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tīgi jāatrod lēmums, kas šīs parādības novērš uz visiem laikiem un pastāvīgi.
(Saucieni:
„Pareizi".
Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie ~ 1
deputātu kungi! Dīvaini, ka pēdējā laikā mums jā
tere daudz laika un vārdu, lai noskaidrotu lietas, kuras pašas parsevi jau pilnīgi skaidras.
Pagājušā
Saeimas kopsede tika izsacīta neuzticība kara muistrim. Ka radās, lieta ir pilnīgi skaidra. Mūsu Satversmes 59. pants * osaka, ka ja neuzticība izteikta
atsevišķam ministrim, tad tam jāatkāpjas. Neskatoties uz to lielo skaidribu, kāda šinī lietā ir radīta caur
Satversmes noteikumiem, ministru prezidents tomēr
pieprasīja frakciju biroja apspriedi, lai noskaidrotu,
ko šis Saeimas votums nozīmējot un kādā stāvokli
atrodoties valdība. Sanāca frakciju birojs. Tur nu
mēģināja aizrādīt, ka stāvoklis esot pavisam citāds,
neka esot paredzēts Satversme, ka ministru kabinets
jau esot demisionējis, ta tad viņam Saeimas uzticības vairs neesot. Ko tad vēl kara ministrim izteikt
neuzticību? Neesot domājamas tās sekas, kādas paredz konstitūcija pie neuzticības izteikšanas atsevišķiem ministriem. Man jau frakciju birojā nācās norādīt un arišeit man jāatkārto, ka tas aizrādījums, it kā
demisionējušai valdībai nebija Saeimas uzticības, ir
pilnīgi no gaisa grābts. Ka tad valdība demisionēja?
Vai uz_ Saeimas lēmuma pamata? Vai Saeima bij
šai lieta iemaisījusies?
Nē, man jāsaka, ka Saeima
šinī lieta nekādu līdzdalību nebij ņēmuse. No kabineta bija izstājušies daži ministri.
Jā, ko tad las
nozīme? Vai ministriem,_kas ir iestājušies kabinetā,
tur jāpaliek tik ilgi, kamēr pārējie kabineta locekļi
tur paliek? Ir pilnīgi dabīga parādība, ka kabineta
loceklis aiz šādiem vai tādiem iemesliem izstājas, noliek savas pilnvaras, un tadā _gadījumā ministru prezidenta pienākums ir nekavējoši aizgājušā ministra
vieta uzaicināt citu. Ministru prezidents tomēr bija
vilcis citādas konsekvences un bija gribējis izrādīt
vai nu savu solidaritāti aizgājušiem ministriem, vai
ari tam bij citi kādi iemesli: Ministru prezidents iesniedza demisiju. Ka liekas, Saeimas vaina pie šis
demisijas nav. Valsts Prezidents uzaicināja līdzšinējo ministru prezidentu, lai tas pagaidām patur
savas ministru prezidenta pilnvaras. Uz to ministru
prezidents ieiet. Par to tiek ziņots Saeimai. Saeima
neuzticību nav izteikusi, bet klusu ciezdama ir pieņēmusi šo stāvokli. Mes nezinām visa šī kabineta oa^
stavešauas
laika nevienu tādu gadījumu, kad kabinetam būtu izteikta neuzticība. Pirmo reizi, kad kabinets stadijas mums priekšā,_ šī uzticība viņam tika
dota pieņemot pāreju uz nākošo dienas kārtības
punktu, kas parlanuntariskā dzīvē nozīmē, ka kabinetam tiek davata uzticība.
Otrreiz uzticība tika
izteikta pozitīvi pagājušā pavasarī pēc zināmā sociāldemokrātu pieprasījuma, kad kabinetam nobalsoja
uzticību. _ Mes nezinām nevienu gadījumu, kad kabinetam būtu izteikta neuzticība. Ari pēdējais paziņojums, ko Saeima noklausījās no Valsts Prezidenta, ka
viņš uzaicinājis miustru prezidentu turpināt savus
pienākumus, nozīme, ka Saeima ir akceptējusi lietu
stāvokli unpagaidam kabinetam dāvā savu uzticību.
Ta tad runat,_ ka kabinetam nebūtu Saeimas uzticība,
ir lieki, tamdēļ nevar ari runāt par divkārtēju neuzticības izteikšanu ministru kabinetam. Neuzticība tika
izsacīta atsevišķam ministrim. Kā rādās, nevar būt
divu domu, ka tagad stājas spēkā sekas, kas paredzētas Satversmes 59. panta — ministrim jāatkāpjas
Ministru prezidenta kungam šis stāvoklis nebija saprotams, viņš gribēja dzirdēt frakciju biroja atzi^
numu. Sis_ atzinums viņam tika dots, frakciju birojs
viņam nepārprotami pateica, ka kara ministrim, ku-
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ram izteikta Saeimas neuzticība, ir jāatkāpjas. Ari
ar to ministru prezidents neapmierinājās, bet gribēja
zināt, vai tas nenozīme neuzticības izteikšanu ministru kabinetam, jo ministru kabinets viņa personā
solidarizējas ar kara ministri. Uz to ministru prezidentam tika nepārprotami aizrādīts caur balsošanu,
ka neuzticības izteikšana attiecas tikai uz kara ministri, bet ka ta neattiecas uz visu ministru kabinetu.
Ja ministru prezidenta kungs gribēja par savu solidaritāti paziņot, tad viņam to vajadzēja darīt plenārsēde, bet viņš to nedarīja. Tā tad stāvoklis bij tāds,
ka bij jāatkāpjaskara ministrim, bet nebij spiests atkāpties ministru prezidents. Pēdējo apstākli ministru prezidents ta ari ir sapratis un nav atkārtoti
iesniedzis Valsts Prezidentam atlūgumos no amata,
bet viņšnav izpildījis vienkārši to pienākumu, kuru
viņam šādos apstākļos uzliek Satversme. Satversme
noteic, ka tas te tika nolasīts, ka ja izteikta neuzticībaatsevišķam ministrim, tad tam jāatkāpjas un viņa
vieta ministru prezidentam jāaicina cita persona.
Nepārprotami te ir teikts, ka ministru prezidenta pienākums bij meklēt citu personu, kurai uzticēt attiecīga resora vadīšanu. Atsaukties še uz to, ka Valsts
Prezidents it ka esot uzaicinājis kabinetu palikt darbā
līdz tam laikam, kamēr viņam nebūs iespējams izpildīt pienākumu, kuru viņam uzliek 56. pants, kas saka,
ka ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to ai-

pilnvaras ir nolicis vai tai gadījumā, kad ministru Kabinets vairs nebauda Saeimas uzticību. Ir gan teikts,
ka tāda gadījuma ir jāatkāpjas ministru kabinetam,
bet tai pašalaika mums ir zināms, ka ja ministru
kabinets atkāpjas, tad, ka to mūsu prakse rāda, bieži
paiet ilgs laiks, kamēr sastādās jauns kabinets. Tagad nu paceļas jautājums par to, kas šai starplaikā
valsti pārvalda, jo neviens taču neapstrīdēs to, ka
valsts nevar nevienu acumirkli pastāvēt bez centrālas valsts varas orgāna. Viens no centrālas valsts
varas orgāniem ir ministru kabinets.
Mūsu Satversmes trūkums ir taska šais gadījumos nav nekas
noteikts, ka _ Satversme ir balta vieta, ir tukšums.
Teikt, ka mušu Satversmi tulkot vienādi vai otrādi ir
jau noziegums, kļūda vai pārpratums u. t. t., tas, man
liekas, vismaz ir stipri teikts._ Mums deputātiem
tagadnu vajaga noteikti apsvērt šo lietu, un jānāk
pie slēdziena, ka tādos gadījumos ir jādara un kā ir
jārīkojas. Bet ko saka 59. pants? Viņš saka, ka gadījuma, ja atsevišķam ministrim tiek izteikta neuzticība,
tad šim ministrim ir jāatkāpjas. Bet konkrētā gadījuma kara ministrs Ducens ir jau atkāpies. Teikt, ka
še notiek konstitūcijas 59. panta neievērošana, man
liekas, būtu vismaz nepareizi, jo galvenais ir šinī
panta, ka ministrim ir jāatkāpjas un konkrētā gadījuma mums ministrs ir jau atkāpies. Ko viņš lai dara,
vaļ viņam vēlreiz atkāpties?
(Saucieni pa kreisi:
cina Valsts Prezidents, ir pilnīgi nevietā, jo Valsts „Jāiet prom!") Man saka, ka viņam jāiet prom,
bet
_
Prezidents uzaicina tikai ministru prezidentu, uzaitad gribu aizrādīt uz otru apstākli, t. i. uz precedenta
cina personu, kurai jasasatāda kabinets, bet nekādā
gadījumiem.
Mums ir bijuši gadījumi, kad Saeima
ziņa Valsts Prezidents nevar uztiept ministru preziizsaka atsevišķam ministrim, vai pat ministru kabidentam taisni tas personas, bet ne citas. Ar to, ka
netam neuzticību un tādā
Valsts Prezidents ir uzaicinājis kabinetu turpināt atsevišķs ministrs nebaudagadijumā, ja kabinets vai
Saeimas uzticību, viņš
darbību, kas saskan ar Satversmes saturu, ir saprotūlīt prom neiet, neatstāj savu vietu, neatstāj savas
tams, ka tam pašam ministru prezidentam ir uzdots
darīšanas, bet gaida, kamēr nāks cits viņa vietnieks.
turpināt savu pienākumu izpildīšanu līdz jauna kabiMums ir parlamentāra prakse šādos gadījumos. Kad
neta sastādīšanai. Atsaukties" uz Valsts Prezidenta
Saeima bij izteikusi neuzticību veselam ministru kabipriekšlikumu še ir pilnīgi nevietā. Šis priekšlikums netam, tad skaidrs,
ka šis kabinets
Saeimas
nekādi nesaista ministru prezidentu nodot viena vai uzticību, bet tomēr viņš palikās līdznebauda
tam brīdim savā
otra resora vadīšanu kādai citai personai. To minidarba, kamēr nāca viņa vieta jaunsministru kabinets.
stru prezidents var darīt tiklab demisijas gadījumā, Tāds pat gadījums mušu Saeimas praksē
ir bijis ar
ka tas bij, kad no kabineta izstājas centra ministri, atsevišķiem
ministriem,_un šie atsevišķie ministri ir
to viņš var darīt ari tagad, kur atsevišķam ministrim
vairākkārtīgi sava darba palikusies, kamēr vn
izteikta neuzticība. Bet to ministru prezidents nav nācis cits ministrs.
Es saprotu, ka varētu būt runa
gribējis darīt, nav gribējis izpildīt to pienākumu, kuru par mušu konstitūcijas
neievērošanu, par varas uzurviņam uzliek Satveisme. Mēs zinām, ka ārpus Saeipāciju, ja Saeima būtu izteikusi ministru kabinetam
mas pastāv aprindas, kuram mušu ar asinīm izcīnītā
vai atsevišķam ministrim neuzticību un tas neiem
brīvība ir ka dadzis acī, ir aprindas, kuras izrāda prom. Bet vai šeit ir
tāds gadījums? Tāds gadīnicināšanu mušu Satversmei. Bet, kungi, mums nav
jums nav. Tas ministrs, kuram Saeima ir izteikusi
nācis priekša, ka to dara valdības priekšstāvis, valneuzticību, ir jau iesniedzis savu demisiju un gatavs
dības galva, ka _ valdības galva ar savu darbību dekura katra brīdī ietprom, kad nāks viņa vietā jauns
monstratīvi izrāda Satvermes nicināšanu. Es pilministrs. (V. Bastjānis no vietas: „Lai nāk jauns!")
nīgi_ piekrītu šai ziņa sociāldemokrātu runātājiem, ka Es nezinu, vai Bastjāņa kungs
ies par kara ministri
tāda gadījuma mums, kuriem ir uzdots sargāt valsti, uz dažam dienam, ja viņu
uzaicinās. Tā tad tas ir
kuriem ir uzdots sargāt konstitūciju, jāieņem šai ziņā tīri praktisks,
technisks jautājums. Vismaz pēc mastāvoklis. Tadeļ man jāpaziņo, ka centra frakcijas, nas vislabakaspārliecības ir pilnīgi
aplam runāt par
kuru vārda man ir tas gods šeit uzstāties, noteikti
varas piesavināšanos. Vesmaņa kunga argumentānosoda tādu ministru prezidenta izturēšanos. (Apcija šinī gadījumā ir tik kurioza, ka pret to celt iebillausi).
dumus nav vietas. (G. Zemgalis no vietas: „Ceļiet
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Skujetos iebildumus!")
Gluži vienkārši, Vesmaņa kungs
niekam.
teica, ka tai brīdi, kad zināma frakcija ir atsaukusi
& M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks): Godažus no saviem ministriem ar dažu frakciju priekšdātie deputātu kungi! Mēs šeit stāvam mazāk trastāvju parakstiem, ka tad vēl nav iestājusies kri/e,
ģiska jautājuma pr.ekša, kā ļoti sarežģīta juridiska neuzticība ministru kabinetam
neesot izteikta. Katiā
jautājuma priekša. Gadījums, par kuru mums pašziņa nekur nav teikts, ne Satversmē, ne ari parlalaik te iet runa, pirmo reiz nāk priekšā mūsu valsts menta tradīcijas tas ir nācis priekšā,
ka kabinetam
dzīve, pirmo reizi mes esam ar šādu gadījumu satiir jāgaida tik ilgi, kamēr parlaments tam izsaka neuzkušies un jāsaka, ka mums, diemžēl, par šādu jautāticību; bet gan tai Irīdī, kad ministru kabinets apzijumu mušu Satversme nav neviens vārds teikts. nās, ka viņam nav
vairākuma parlamentā, kad tas
Mūsu Satversme nav neviena tāda panta, kurš ruatzīst, ka tam nav vairs vajadzīgās uzticības, viņš ienātu par to, kādas attiecības ir starp ministru kaoisniedz atkāpšanos un_ līdz ar to viņš kā pilntiesīgs
netu, kurš jau ir atkāpies un Saeimu. Nav norādīts, kabinets vairs nepastāv. Pēc
tam ir runa par atsekas darāms tai brīdi, kad ministru kabinets savas
višķam personām, 1 uras izpilda ministru pienākumus,
Krājumā Saeimas SieTio^iafi.kāļ
birojā Rlgi, Jēkaba ieli ]?&U\
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kamēr augstais nams viņu vietā sūtīs citus. Pārmest punktu, pēc tam. kad ir paziņots, ka tāds un tāds
ministru kabinetam šinī jautājumā ir aplami, jo irm kabinets ir sastādīts. Šie ir tie divi kardinālie nosanistru kabinets grib izpildīt Satversmi, viņš ir jau cījumi, kuri, man šķiet, izšķir strīdus jautājumu galīgi, jo izejot no šiem saskaņa vel ar tālākiem 59
iesniedzis demisiju, ari kara ministrs Ducens ir atkāpanta
nosacījumiem nevar but ne mazākas domas,
vājāku
—
atatkapšānos_
un
prasīt
stiprāku
vai
pies
kāpšanos lielākā vai mazākā mērā — ir nevieta. Bet ka šinī gadījumā ministru prezidents Meierovica
kungs būtu kaut kādā ceļa pārkāpis konstitūciju,
jautājums ir par to, vai ministrim, kad viņam ir izteikta neuzticība, ļr tūliņ savas darīšanas jāatstāj, neatsvabinot tūlīt kara ministri Ducena kungu no
Tas "viņa amata izpildīšanas. Kapec, to es atļaušos sev
vai viņš ministrijā nedrīkst pat vairs ieiet.
tālāk paskaidrot. Šinīs pantos un vispārīgi Satverparlamencagan
bijuši
nekur un nekad nav bijis. Ir
smē nav nosacījumu, kā būt tāda gadījumā, kad valriskā praksē tādi §adījumi,_ kad ministrs ir izdarījis
pārkāpumu, kurš ir tik svarīgs un nopietns, ka tautas dība, kura ir dabūjusi Saeimas uzticību, demisionē,
kā būt tanī .starplaikā, līdz tam brīdim, kamēr savietnieki uzskata par savu pienākumu uz vietas atstādināt to no ministra pienākumu izpildīšanas. Tāds stādās jauna valdība, kas tiek sastādīta parasta karparlamenta lēmums tiek pieņemts steidzoši un no tā tībā, t. i. kamēr kabinets tiek sastādīts no tas personas, kuru uzaicina Valsts Prezidents, un kura stāda
brīža zināms ministrs atstāj savu posteni. Mums ir
. tādi precedenta gadījumi, kur tautas vietnieku nams tad jaunā kabineta sastāvu Saeimai priekša, un ta
viņam izsaka uzticību. Ir taču, kungi, zināms starpizteicis neuzticību ministru kabinetam un kur tomēr
paliek
valsts
priekšgala.
brīdis
no tā laika, kur vecā valdība ir demisionejunedēļas
kabinets vēl 3 vai 4
Man šķiet, ka šo jautājumu nostādīt ka tādu, ka no se, līdz tam brīdim, kad jaunais kabinets stājas pie
kaut kādas puses mēģināts Satversmi parkapt, _ ir amata izpildīšanas. Ir grūti iedomāties, ka nebūtu
pārspīlēts. Mūsu priekša ir jautājums, uz kuru mušu nekāda starpbrīža starp šiem diviem momentiem.
Mūsu prakse rāda, ka mums ir bijuši vairāk tādi gaSatversme nedod noteiktu, skaidru atbildi un kurš
dījumi, kur šis starplaiks ir aizņēmis stipri garu laimums ir jāiztulko i/ejot no agrākiem piedzīvojumiem
garu
ar
tulkojot
aiziet nedēļas un var pat aiziet mēneši, kamēr
vai
ari
Satversmes
ku,
un lēmumiem,
sanāk jaunais kabinets. Sakāt, kungķkas bus šinī
loģikas pielietošanu. Ministrs ir atkāpies un iesniestarplaikā? Par to mums konstitūcija skaidra atdzis attiecīgās iestādēs paziņojumu, ka viņš savas
sevišķa noteikuma nav un tāpēc, man liekas, ir
pilnvaras noliek. Tādā kārtā ministru kabinets ir
mūsu Satversmes 59. panta nosacījumu izpildījis. skaidrs, ka amatā jāpaliek vecam kabinetam, kamēr
Šis 59. pants prasa, ka tai gadījuma, ja. ministrim ir ta vietā apstiprināts cits, jo valsts nevar but nevienu
dienu, nevienu sekundi bez valdības. Otrkārt, mušu
izteikta neuzticība, viņam ir jāatkāpjas. Kara ministrs Ducens ir atkāpies, un līdz ar to 59. pants ir krimināllikumos ir nosacījums, ka neviens valsts ieizpildīts un tālākas konsekvences šim pantam nevar rēdnis nevar atstāt savu vietu, kamēr tam nav vietnieka, kam viņš varētu savu amatu nodot, šie ir
būt. Vēl man pie šīs pašas lietas ir ziņojums, lai netie divi momenti, kuri, man šķiet, galīgi izšķir, ka
izceltos pārpratumi. Vairākkārt tika minēts, ka kastarplaikā jāpaliek amatā vēl vecam kabinetam. Viņš
ra ministrs Ducens ir atbildējis valdības vārda. Tas
pilnvarojusi
minika
valdība
bija
tiek uz to pilnvarots no Valsts Prezidenta, un Saeipareizi,
ir tik tālu
ma var viņam savu uzticību izteikt, vai neizteikt —
stru Ducenu paziņot, ka interpelacijā minētie virstas vienalga, jo fiziski citas izejas nav. Es patienieki nodoti tiesai un atstādināti no amata pienākumu izpildīšanas. V*'ss, kas teikts ārpus šiem diviem šām neredzu citas sekas, kas būtu bijušas neka tas,
paziņojumiem, bija kara ministra Ducena paša ziņo- kuras tafad ir. ari ja Saeima nebūtu piekrituse Valsts
jums, nevis visa kr.bineta ziņojums. (Troksnis pa Prezidenta rīkojumam, lai vecais kabinets izpilda
kreisi.) Viņš nebija nilnvarots no tiem ministriem, amatu. Jauns kabinets nevarēja sastādīties, ;u
priekš tam vajadzēja minēt kādu personu no Valsts
kuri no mūsu frakciias deleģēti ministru kabineta.
Pauļukam.
Vārds
Prezidenta puses, kas šo kabinetu sastāda, vajadzēja
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Godāta
sasavienība):
(zemnieku
šo jauno kabinetu ari sastādīt un tam vajadzēja ari
Pauluks
K.
dabūt Saeimas uzticības votumu. Tas nebij notipulce! Es dzirdu piezīmi, ka man esot' grūts brigrūta
brīcis
un tādēļ citas izejas nav, ka vecajam kabinetam
dis ar savu atbildi. Es domāju, man tāda
ža nav. Es gribu objektīvi šo lietu apgaismot, un ir jāizpilda savi pienākumi ari uz priekšu. Ja Saeiobjektivi apspriežot šo jautājumu, nevar nākt pie cima gribētu izteikt savu nepiekrišanu Valsts Prezitāda slēdziena, kā vienīgi pie ta, ka šai gadījuma pa** dentam, par to, ka viņš lūdzis veco kabinetu izpildīt
savus pienākumus, tad ceļas jautājums par Valsis
konstitucijas pārkāpšanu no ministru prezidenta puses nevar būt ne runas. Lai šo jautājumu apspriesm Prez'denta krizi, bet tas neatstāj iespaidu uz veca
saskaņā ar mūsu konstitūciju, es atļaušos apskatīt kabineta tālāko darbību, šis ir atkal tāds moments,
tos pāris mūsu konstitūcijas pantus, kuri attiecas uz kurš ir svarīgs, lai izšķirtu, vai šinī gadījuma ministru prezidents ir rīkojies pareizi vai nepareizi, nešo jautājumu. Tie ir 2 panti: 56._ un 59. 56. pants
nosaka, ka ministru kabinetu sastāda persona, kuru atsvabinot kara ministri Ducenu no amata izpildīšanas tūliņ pēc Saeimas votuma, kas pēc konstitūcijas
uz to aicina Valsts Prezidents. Ta tad nevar but ne
viņam esot bijis jādara. Es atļaušos tagad nolasīt
mazāko šaubu un pārpratumu, ka kabinetu var sastādīt vienīgi tā persona, kura tiek aicināta no Valsts Satversmes 59. panta beidzamo teikumu, uz kuru dibinājās tie, kas apgalvo, ka ministru prezidentam vaPrezidenta. 59. pants skan: „Ministru prezidentam
jadzējis to tūliņ darīt. Pēdffois teikums skan tā:
un ministriem viņu amata izpildīšanai ir nepiecieša„Ja neuzticība izteikta atsevišķam ministrim, tad
ma Saeimas uzticība." Tā tad atkal_ saprotams, ka
nevar stāties jaunais kabinets darba, iekams viņš tam jāatkāpjas un viņa vietā ministru prezidentam
jāaicina cita persona". Tas, kungi, paredz vienīgi
nav dabūjis uzticību no Saeimas. Nevar saprast
šo nosacījumu tā, ka vienkārši ta persona stājas pie gadījumu, ja ministru prezidents piekrīt tādai ministra aiziešanai, jo tad kabineta krizes nav un viņam
amata izpildīšanas, kuru Valsts Prezidents aicinājis
un izpilda šo amatu tik ilgi, kamēr viņa nav dabūjusi
neuzticības votumu no Saeimas. Es domāju, ka saskaņā ar 59. panta nosacījumu viņa nevar stāties
pie pienākumu izpildīšanas kamēr nav dabūjusi Saeimas uzticības votumu. To var izteikt pozitivi, bet
ari klusu ciešot, pārejot uz tālāko dienas kārtības

jāaicina cita persona aizgājušā ministra vietā. Bet
ja nu viņš pats ir demisionējis, ja viņš ir solidarizējies ar šo ministri un saka: „Es pats ari atkāpjos,
jo es nevaru izpildīt savus pienākumus bez šī nvnistra — neuzticība viņam ir ari neuzticība man".
Kāda starpība tad ir starp ministri un starp ministru
i
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Tad ir jāiet visiem un nekāda aicināšana atkāpušos ministra vieta nav vajadzīga. Ja jūs
gribēsiet Satversmes 59._ panta beidzamo teikumu
iztulkot ta, ka visāda ziņa ta ministra vietā, kuram
ir izteikta neuzticība, ir aicināms cits, kā tad jūs
sapratisat iepriekšējo teikumu: „Ja Saeima izsaka
ministru prezidentam neuzticību, tad jāatkāpjas visam kabinetam".
Pēc jūsu Satversmes tulkošanas tad iznāk, ka
kabinetam ari uz vietas jāatstāj amata faktiska izpildīšana jeb Valsts Prezidentam tas tūliņ jāatsvabina
no viņa amata izpildīšanas. Bet tas, kā jau aizrādīju, nav iespējams. Tādēļ ministru prezidents ir
spiests aicināt citu personu demisionējušā ministra
vieta vienīgi tad, ja viņš pats paliek amatā, bet ja
ministru prezidents ar savu ministri solidarizējas,
tad viņš citu personu nemeklēs un kopā ar viņu aizies:
Ja jus salīdziniet minētos divus teikumus, tad
citādi nemaz nevar šo lietu tulkot. Tie, kas viņu
tulko citādi, man šķiet, neizšķir divus momentus, kas
ir ļoti svarīgi demisijas gadījumos. Viena lieta ir tā,
kad ministrim un kabinetam ir jāatkāpjas, bet cita
lieta ir tā, kad viņus atsvabina no savu pienākumu
izpildīšanas. Tas pats ir ar ministri. Jāizšķir moments, kad ministrim jāatkāpjas no amata, no tā mo-

menta, kad viņu atsvabina no amata. Tikko ministrs
ir dabūjis neuzticības votumu, viņam jāatkāpjas —
par to nav un nevar būt strīdu. Tas te ari ir noticis. Otrs moments ir tas, kad viņu atsvabina no
amata.

Tas nestāv nekādā sakarā ar neuzticības

votumu. Neuzticības votums tikai prasa, lai ministrs
atkāptos. No tā neatkarājas tas moments, kad viņam būs jāaiziet no amata. Tas varēs notikt tikai
tad, kad viņam būs sameklēts vietnieks. Kamēr
vietnieka nav, nevar atsvabināt ne ministri, ne ministru prezidentu. I ministrim, i ministru prezidentam jāizpilda viņa pienākumi, kamēr nav atrasts
pēcnācējs tanī .konstitucionelā kārtībā, kuru nosaka
mūsu Satversme. Šī kārtība ir tāda: ja kāds ministrs
viens pats dabū neuzticības votumu, tad tas atkāpjas un ministru prezidents var ar viņu nesolidarizēties, var tūliņ meklēt citu personu, jo attiecīgās
pilnvaras no Valsts Prezidenta un vajadzīgā uzticība no Saeimas viņam jau ir. Bet viņš var ar šo ministri ari solidarizēties, var iesniegt demisiju un lūgt
Valsts Prezidentu atsvabināt viņu kopā ar visu ka-

binetu no amata pienākumu izpildīšanas. Tomēr ne
ministrim, ne ministru prezidentam ari šādā gadījumā nav tiesība atstāt savu pienākumu izpildīšanu
agrāk pirms nav atrasts vietnieks. Un šo vietnieku
var rast tikai tādā kārtībā, kāda paredzēta Satversmes 56. un 59. pantā. Kad jaunais ministru prezidents būs sastādījis jauno kabinetu, būs stādījis to
priekšā Saeimai, būs dabūjis Saeimas piekrišanu,
tad jaunais kabinets varēs atsvabināt agrāko ministru prezidentu ar visiem viņa ministriem no amata
pienākumu izpildīšanas. Man šķiet, ka tas ir skaidrs,
un ka nekādu citu slēdzienu te nevar taisīt. Tāpēc
nevar pārmest ministru prezidentam, ka viņš nav
izpildījis savu pienākumu, kuru viņam uzlikusi Satversme, kad viņš ir gribējis būt. solidārs ar savu
ministri, kuram viņš pilnīgi uzticas, kura vietā citu
meklēt viņš negrib, kad viņš saka, lai atsvabina viņu kopā ar viņa ministriem. Pēc manām domām
nekādā ziņā nevar tādēļ teikt, ka ministru prezidents
nebūtu konstitūciju izpildījis, nemeklējot Ducena
kunga vietā citu ministri. Ministru prezidents konstitūciju ir izpildījais burtiski un loģiski, un tāpēc
visas ierunas, kas tika celtas pret mūsu ministru prezidentu, ka viņš it kā esot nekonstitucioneli rīkojies,
tas, man šķiet, ir ne tik vien kā pārspīlēti teikts, bet
tas ir pilnīgi nedibināts pārmetums.
Kungi, radāt
izeju no šīs lietas, radāt ministru prezidentam viet-
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nieku, tad viņš noliks savas pilnvaras, bet iekams tas nav noticis, tikmēr viņš nedrīkst aiziet un tāpat
nedrīkst aiziet ari citi ministri, lai gan viņi uzticību
nebauda un demisionējis ministru prezidents nav
spiests meklēt jaunus ministrus.
Protams, tādā
gadījuma, ja izdara noziegumu, tad tā ir cita lieta,
un priekš tam murns ari ir pavisam cita kārtība noteikta, bet še neiet runa par noziegumu, bet par konstitucionelu rīcību, un pārmest, ka ministru prezidents ir nekonstitucioneli rīkojies, ir pilnīgi nedibi-

nāti. Meklējiet citu vietnieku, tad viņš aizies kopā
ar saviem ministriem, bet tagad citādi viņš nevar
darīt un ari nav spiests darīt. Tad vēl starp citu
tika no Cielena kunga aizrādīts, ka ministru prezidentam vienīgi uz Saeimas autoritātes pamata esot
uzdots izpildīt talak savu amatu un ka tādēļ viņam
ari visi lēmumi, koSaeima taisa, ir jāpilda. Es nezinu, uz ko tas zīmējas. Es nevaru to saprast. Saeima var šai ziņā tikai vai nu izteikt uzticību,
vai neuzticību. Tas, kas mūsu konstitūcijā ir noteikts, to ministru prezidents ir izpildījis. Piespiest
paliktamatā ministru prezidentu nevar, tāpat kā nevar pec viņa demisijas viņu piespiest mainīt ministrus. Tapec ari nevar apgalvot, ka ministru prezidents ir nekonstitucioneli rīkojies, ja viņš ir solidarizējies ar savu ministri un nav tam meklējis vietnieku, bet vēlas aiziet reizē ar to. Tālāk Vesmaņa
kungs aizrādīja, ka agrāk neesot nemaz neuzticība izteikta kabinetam, bet neuzticība esot tikai izteikta
izgājuša reize un tikai vienam ministrim. Man šķiet,
ka tas, kungi, ir ņemts par daudz burtiski. Tādā gadījuma, ja ministru prezidentam dažas frakcijas Saeima savu agrāko pabalstu atrauj, tad reizē ar to
viņam ari tiek atrauta uzticība un tad parlamentariskais pienākums prasa, ka tādā gadījumā kabinetam
ir jādemisionē, nemaz negaidot, kamēr pati Saeima
plenārsēde izteiks neuzticību. Neuzticību viņš dabūjiscaur to, ka tāsfrakcijas, kas to pabalstījušas savā
laika, pašlaik no tāda pabalsta atturas un viņam savu
uzticību vairs nedod.
Kas tad nu viņam jādara?
Zināms, jādemisionē un to viņš ir darījis un jāsaka,
ir ļoti parlamentariski rīkojies, jo ir nodevis Saeimai
talako rīcību un brīvas rokas tādēļ vien, ka viņam
vairs Saeimas uzticības nav.
Runāt pēc tam, ka
viņam vel uzticība nav bijusi atrauta, būtu matu
skaldīšana. Beidzot man jāizsaka izbrīnēšanās, ka
pec visa ta, kur ministru prezidents ir tik parlamentariski rīkojies, ir tik pareizi reaģējis uz dažu Saeimas grupu aizrādījumiem, kā var taisni šīs grupas
ministru prezidentam pārmest, ka viņš nav gribējis
izpildīt jeb nav izpildījis mūsu Satversmi. Nē, ministru prezidents ne tikai grib izpildīt mūsu Satversmi,
viņš to ir jau izpildījis un izpildīs ari uz priekšu, ja
vien liktenis viņam atkal to uzvels, līdz pēdējai konsekvencei, t. i. tiklīdz viņam šīs uzticības nebūs, viņš
savas pilnvaras ari tūlīt noliks. Lūdzu, dodiet viņam
vietnieku un viņš tūliņ nodos tam visas savas funkcijas, bet kamēr viņam vietnieka nav, viņam ir ņemta iespēja atsvabināties no saviem pienākumiem un to
viņš ari izdarīt ātrāki nevar, un nav spiests ne attiecība uz visu kabinetu, ne uz kādu kabineta daļu.
(Sauciens pa kreisi: „Vājš Meierovica juriskonsults").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds ministru
prezidentam Meierovicam.
Ministru prezidents Z. A. Meierovics: Valdības
krizes gaita šoreiz, ka zināms, norisinājās sekosi:
15. janvārī trīs no ministru kabineta locekļiem man
iesniedza savus atlūgumos. Sakarā ar to es paziņoju tiklab Valsts Prezidentam, kā augstam namam
par visa ministru kabineta demisiju. Valsts Prezidenta raksta Saeimai sacīts, ka viņš lūdzis tagadējo
ministru prezidentu līdz ar visiem ministriem turpi4*
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nāt savus darba pienākumus līdz tam laikam, kamēr
noskaidrosies iespējamība izpildīt uzdevumu, kādu

Valsts Prezidentam uzliek Satversmes 56. pants.
Saeima ar klusu ciešanu šo rakstu pieņēma un pārgāja uz nākošo dienas kārtības punktu. Pēc manas
saprašanas Saeima ar to atzina divas lietas.

Pirm-

kārt, viņa šo demisiju pieņēma un, otrkārt, viņa ar
klusu ciešanu piekrita tam, ka ministri turpina darba
pienākumus tālāk. Ja Saeima būtu atradusi, ka demisija ir nevietā, tad viņa varēja to atraidīt. Tā tad
ministru kabinets atdeva 15. janvārī Saeimai atpakaļ
tās pilnvaras, to politisko uzticību, kuru viņš līdz
šim baudīja, un Saeima šo politisko uzticību ar klusu
ciešanu atņēma atpakaļ. Līdz ar to ari viņa atzina,
ka ministru prezidenta, kabineta vārdā iesniegtā demisija ir no Saeimas nevis atraidīta, bet pieņemta.
Šis uzskats ir ari izejas viedoklis manai darbibai pec
15. janvāra. Varētu apgalvot, ka es turos pie varas
uti negribu to varu atdot, kas man līdz šim pieder,
tad ja neskatoties uz to, ka 3 ministri bija atkāpušies, es neliktos par to ne zinis un saimniekotu tālāk,
ieceļot par ministriem 3 citas personas. To es nedarīju, tāpēc man pārmest, ka es turos pie varas, nevar.
Pēc tam, — un tas ir no svara — kad šī politiskā uzti, čība ir atdota atpakaļ tam varas avotam, kas ir kompetents šo uzticību dot un ņemt, pēc tam tiek
iesniegta interpelacijā. Es nesaprotu, kā var kabinetam, kurš ir demisionējis, izteikt uzticību vai neuzticību, ja pilnvaras ir atdotas un atņemtas atpakaļ.
Interpelacijā bij iesniegta nevis kara ministrim,
bet ministru prezidentam kā valdības galvai un uz
pieprasījumu atbildēja kara ministrs nevis kā kara
ministrs, bet valdības vārdā. Skujenieks paziņoja,
ka viņa frakcijas ministri nav piekrituši Ducena
kunga atbildes motiviem, bet gan viņa slēdzieniem.
Bet galvenais jau nav literatūra un motivi, bet slēdzieni un pamati. Tā tad pēc būtības uz pieprasījumu ministru prezidentam kara ministrs atbildēja
nevis savā, bet ministru kabineta vārdā, un uz šo
atbildi izsaka kara ministrim neuzticību.
. Man grib pārmest, ka es esot rīkojies neparlamentariski, pārkāpdams Satversmi.
Es nevaru
saprast un nesapratīšu, kā var kabinetam, kurš savas
politiskās pilnvaras atdevis atpakaļ, izsacīt uzticību

vai neuzticību. Bet ja nu to tomēr izdara, tad es nekavējoties paziņoju frakciju birojā, ka es attiecinu šo
neuzticību, kuru izteica kara ministrim, ari uz sevi
un visu ministru kabinetu. Ja es būtu izvairījes no
šī jautājuma noskaidrošanas, slēptu savus uzskatus
un kara ministrs turpinātu savu darbu, tad gan maa
varētu taisīt nopietnus pārmetumus, ka neesmu ievērojis Satversmi, esmu izaicinoši izturējies pret Saeimu u. t. t. Bet es tanī pašā vakarā frakciju birojā
savu viedokli skaidri un nepārprotami noskaidroju.
Es pateicu, ka es šinī gadījumā solidarizējos ar kara
ministri un visu, ko attiecina uz viņu, attiecināju ari
uz sevi un visu ministru kabinetu. Atkal var izlobīt,
ko grib, bet teikt, ka es esmu gribējis neievērot Satversmi un Saeimas lēmumus, nevar. Jūs variet no
manis prasīt, lai es aizeju — es to jau esmu darījis
un 10 dienas gaidu, kas pārņems varu. Var pārmest
citiem, ka valdības vara vēl nav pārņemta. Es esmu
tanīs ieskatos, ka te nav Satversmes trūkums, kā
Skujenieks aizrādīja, bet trūkums pastāv iekš tā, ka
tanī brīdī, kad vienam kabinetam jāiet, nav otra kabineta, kas stājas viņa vietā. Vecās parlamentariskās
valstīs, kā Anglijā, mēs šinīs dienās redzējām, ka
jānotiek valdības maiņām.
Ir vecs likums starptautiskās tiesībās, ka tiklīdz viena vara aiziet, otrai
varai nekavējoties jāstājas viņas vietā. Ari pie
mums būtu bijis normāli, ka 15. janvārī pēc valdības
demisijas, tūlīt cita vara stātos viņas vietā, bet vainot ministru prezidentu, kurš no savas varas atkā-

4. sēde

1924. gada 25. janvāri.

101

pies, un pārmest viņam, ka. viņš nevar izpildīt tos
politiskos lēmumus, kurus jus viņam uzdodat, attiecoties uz atsevišķiem ministriem, nevar. Tikdaudz
par krizes vēsturisko pusi. Par juridisko pusi man*
grūti runāt, jo es smalkos juridiskos_ strīdos, ka nejurists, negribu iejaukties. Kas zīmējas uz maniem
politiskiem motiviem, tad atļaujat par tiem man nerunāt. Atļaujat man sacīt tikai to, ka ministru prezidents, kuram uzlikta liela atbildība, var to nest vienīgi tik ilgi, kamēr viņš to atrod par iespējamu. Ja
nu man kā ministru prezidentam izliekas šī nasta
par nenesamu, tad es paziņoju, ka vairs nespēju savu
amatu pildīt un šo tiesību valdības galvai ņemt nevar.
Beidzot ari praktiski pēc būtības jūs savu demisionējušo ministru prezidentu gribat nostādīt neiespējamā stāvoklī. Pieņemsim, ka Ducena kungam jāaiziet, bet nevar taču uzaicināt viņa vietā citu,Jo visa
valdība jau ir demisionējusi.
Ja mēs tādā veidā
rīkotos, tad var iznākt ka vienā jaukā diena jus iesniegsat interpelaciju ari pārējiern ministriem, izteiksiet tiem neuzticību un viņiem būs jāatkāpjas. Kas

tad notiks?

Vai tādā gadījumā es ar valsts kontro-

lieri lai esam visa valdība? Man liekas, kungi, ka
tāds stāvoklis nav iespējams. Ja ministru prezidents
ir demisionējis, tad nav citas izejas, ka viņa vieta
radīt jaunu valdību. Es priecājos, ka ar manu soli
šī parlamentariskā paraša, kuru vajadzēja jau pirms
30 dienām ievērot, tagad panākta. Tas ari bija mans
mērķis. Kungi, man uztiept to, ka es esmu turējies
pie varas, jūs neuztiepsiet, tāpēc ka es nekad neesmu
to darījis un ari nedarīšu, bet būšu priecīgs, ja rīt pat
varēšu nodot lietas. Kungi, jajūs gribiet man uztiept,
ka es esmu Satversmi pārkāpis un tādēļ nododams
tiesai, tad to runāt un darīt varat, un man nav ko
attaisnoties. Es zinu, ka ne tik jūs vien, bet ari Latvijas tauta pazīst pietiekoši manus darbus šinīs 5
gados, un tā spriedīs par to, vai esmu pārkāpis Satversmi jeb nē. (Aplausi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Buševicam. _
A. Buševics (sociāldemokrāts): Man jāpakave-30 '
jas drusku pie Pauļuka kunga argumentacijas.jo pa-'
matojumu zemnieku savienības uzskatam mēģināja
dot Pauļuka kungs (Saucieni no vietas: „StiprākU")
Šeit apgalvoja, ka mūsu ministru prezidents nav pārkāpis Satversmi, pamatojoties uz to, ka ministru pre-

zidenta stāvoklis ir uz mata tāds pats, kā katra ministra stāvoklis. Saka, ka ministru prezidents nevar
aiziet prom, kamēr viņam nav vietnieka. Bez šaubām, ministrs ari nevar aiziet, kamēr nav cits viņa
vietā. Bet aizmirst tikai vienu. Vai var ministrs,
kuram izteikta neuzticība, neiesniegt _ atteikšanos?
Tā viņam ir jāiesniedz. Vai viņš var tuht aiziet projām? Bez šaubām nevar, kamēr nav dabūjis atļauju
aiziet prom no tās personas, kas viņu uzaicinājusi.
Ar ministru prezidentu notiek tāpat. Vai viņš var
nepieņemt atteikšanos no ministra, kuram Saeima
izteikusi neuzticību? Nē, nevar. Jautājums tikai ir
tas, vai viņš tūlīt ir spiests ari izvest to dzīve. Šeites
gribētu pakavēties pie Pauļuka kunga argumentiem,
kurš saka, ka to viņš nav spiests darīt tad, kad viņš
demisionē. Šoreiz runa iet tikai par ministri un ne
ministru prezidentu. Ducena kungspats savu pienākumu ir izpildījis, tāpēc viņam nekādus pārmetumus
izteikt nevar. Pārmetumus var izteikt tikai Meierovica kungam. Pauļuka kungs, pielīdzinādams ministri ministru prezidentam, aizmirst, ka ministru
prezidents ir persona — kā Pauļuka kungs pats aizrādīja — kuru uzaicina Valsts Prezidents, persona,
kas nav atbildīga Saeimas priekšā, kurpretim atsevišķu ministri uzaicina ministru prezidents, kurš ir
atbildīgs Saeimas priekšā. Ja nu paši fakti patiesībā ir vienādi, ja Valsts Prezidents nevar atlaist ministru prezidentu ātrāk, kamēr nav viņam izredzēts
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vietnieks, tāpat ministru prezidents nevar atlaist atsevišķu ministri, iekams nav izvēlējies viņam vietnieku, tad tomēr šo lietu dzīvē izvešanā ir liela starpiba Starpība ir tāda, ka ministru prezidentam ir
^
iespējams
atlaist kuru katru ministri kurā katrā laika, uzdodot attiecīga resora vadīšanu departamenta
direktoram, kas absolūti nav iespējams Valsts Prezidentam. Neiedziļinoties tālāk šī jautājumā iztirzāšana, jāsaka, ka.tas ir tas nienākums, kas Meierovica kungam bija jādara, bet par kuru viņš, jāsaka,
ar diezgan lielu bravūru paziņoja Saeimai, ka viņš
nav devis atļauju Ducena kungam aiziet, kaut Ducena kungs'bijto pieprasījis. Iekš tam pastāv ari
59. p_anta pārkāpums, jo tas nepieļauj tik necienīgu
izturēšanos pret Saeimu un Satversmi. Man liekas,
ka Meierovica kungam vajadzēja iepriekš aprunāties
kaut vai ar Pauļuka kungu, ka nevar rīkoties kā
kuru reizi izliekas pareizāki no partijas viedokļa.
Tālākais noteikums, ar kuru ir jārēķinājas ari Valsts
Prezidentam, ir tas, ka izraugāma persona, kuru iz-

bīda Saeimas vairākums. No patreizējā stāvokļa
izeja Meierovica kungam bij tāda. ka viņam uz 59.
panta pamata vajadzēja oieņemt Ducena kunga atteikšanos un vajadzēja uzdot darbu vadīšanu citam
vai ari jāgriežas pie Valsts Prezidenta, lai ari viņu
nekavējoši no pienākumu izpildīšanas atsvabina.
Man liekas, ka nav nemaz jāiedziļinājas šī jautājuma iztirzāšanā tālāk, lai varētu pateikt, ka 59. panta
pārkāpums pastāv iekš tam, ka pretēji Saeimas lēmumam nav izvests dzīvē tas, ko bij iespējams izvest.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

priekšlikums: _

Iesniegts sekošs

„Lūdzam pārtraukumu uz 30 minūtēm nekavējoši."

Ir vajadzīgais skaits parakstu. (K. Ulmanis no
vietas: „Kur tad nu viņiem tā jāsteidzas!") Parakstījuši Rudevics, Celms, Lorencs, Bastjānis, Pauls

Kalniņš, Rozentals, Bungšs, Ulpe, Višņa, Veckalns,
Nonācs, Zemgals, Arveds Kalniņš, Francis Trasuns.
Saskaņā ar kārtības ruļļa 43. pantu priekšlikums nāk
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
priekšlikumu. Kas atturas?
30 minūtēm pieņemts.

Nav.

Pārtraukums uz

(Pārtraukums no pīkst. 6.45 — 7.20 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Saeimas

sēde

turpinājās.
Vārds Cielenam. Nav zālē. Vārds Arvedam
Bergam.
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
""Augsti godātie deputātu kungi! Pirmie divi runātāji, kuri šovakar uzstājās jautājumā par Satversmes
pārkāpšanu, ņēma ļoti augstus toņus. Mūsu Satversme esot aizskārta, parlamentariskā kārtība esot
pārkāpta, Saeimai esot parādīta necienība, visa mūsu valsts esot apdraudēta un nezin vēl kas varot notikt. Ja mēs tiešām gribētu ticēt tam, ko teica divi
pirmie runātāji, tad cits nekas neatliktu, kā viņiem
piekrist, jo citādi bojā varētu aiziet visa mūsu valsts.
Augsti godātie deputātu kungi! Ir loti labi augstus
toņus ņemt un tēlot visas domājamās nelaimes, ja
tam ir kaut jel kādi objektīvi pamati, bet ja tādu
objektivu pamatu nav, tad viss tas paliek tikai par
frāzi. Kad ņem augstas lietas, lai ar tām spīdētu,
bet viņas galu galā nav ne uz ko dibinātas, jo apstākļi ir tādi, ka nav visai lietai objektiva reāla pamata, tad tas ir donkichotisms. Un tā tas ir šinī
gadījumā, jo visām tām briesmām, kuras mums tēloja, reāla pamata nav. Šī vakara abi pirmie runātāji, Cielēna un Vesmaņa kungi, kuri mums nāca
priekšā ar šīm lietām, un runāja par draudošām parādībām mūsu parlamenta dzīvē, dibinājās uz pārpratumu, uz mūsu konstitūcijas kārtības, uz parlamentārisma neizprašanu. Parlamentariskās kārtības pamatlikums ir tas, ka starp izpildu varu un
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parlamentu, kas dod viņai pilnvaras, valda zināma
uzticība. Šī uzticība ir divpusīga, ir savstarpēja lieta.

Nevar būt uzticības pret vienu, ja otram tādas

uzticības nav. Ja ir uzticība no vienas puses, tad
vajag būt uzticībai ari no otras puses. Citādi nevar
būt pie parlamentariskās kārtības, tikai pie tādas uzticības var būt parlamentarisks kabinets. Tikai kur
runa iet par tādu uzticību, tur ir parlamentarisks
ministru kabinets. Bez šīs savstarpējās uzticības
parlaments kabinetu vajadzīgā kārtā neatbalsta. Citādi tas nevar būt. Tā tas ir pie parlamentariskās
kārtības.
Tas ir stūra akmenis visai parlamēntariskai iekārtai.
Ja no vienas vai otras puses šis uzticības nav,
tad ari parlamentariskās iekārtas, parlamentariskā
kabineta vairs nav. Un ir vienalga, no kuras puses
šo uzticību atņem. Var atņemt šo uzticību no Saeimas puses tai gadījumā, kad parlaments izsaka savu neuzticību valdībai, bet ari no otras puses, kabinets var just, ka šīs savstarpējās uzticības vairs nav
un var demisionēt. To Vesmaņa kungs nevarēja saprast. Viņš teica — ja Saeima nav uzticību ņēmusi
kabinetam, tad nekāda demisija nevar būt. Nevar
no Vesmaņa kunga prasīt, lai viņš būtu iedziļinājies
parlamentārisma teorijā, bet lai beidzamo dienu notikumus zinātu, to gan var no viņa prasīt. Vesmaņa
kungs, bez šaubām, ir lasījis, ja ne citās, tad savā
avizē, ka Baldvinam pārmet dažas angļu partijas, ka

viņš nav demisionējis tūlīt pēc tam, kad vēlēšanas
notikušas un viņš redzējis, ka kabinetam parlamentā
vairākums vairs nav, bet ir gaidījis, kamēr notiek
balsošana parlamentā par uzticību vai neuzticību
kabinetam. Pārmet viņam to, ka viņš nav vilcis konsekvences, pirms parlaments sanācis. Varēja būt
domu starpība par to, vai Baldvina kabinetam bij
jau iepriekš jāiet prom, kamēr parlaments tam vēl
nebij neuzticību izteicis, bet nevarēja būt šaubas par
to, ka viņam bij tiesība aiziet, ka viņš varēja demisionēt iepriekš parlaments viņam atņēma uzticību.
Nevar būt šaubas par to, ka uzticību, kurai jāvalda
starp kabinetu un parlamentu, var ari no kabineta
puses atdot atpakaļ tam, kas to ir devis. Un tas ir

noticis te. 3 ministri ir aizgājuši prom, tie demisiju
ir iesnieguši un tā ir pieņemta. Ministru prezidents
ir jutis, ka nav tam vajadzīgā atbalsta parlamentā
un viņš ir vilcis vajadzīgās konsekvences — viņš ir
demisionējis. No tā brīža mums parlamentariskā
kabineta konstitūcijas nozīmē vairs nav. Tāpēc nevar būt runa par uzticību starp parlamentu un kabinetu un tad nevar būt runas ari par to, ka var tam
uzticību atņemt. Kas ir jau demisionējis, tas otrreiz
demisionēt vairs nevar, jo to, ko es jau esmu atdevis, es otrreiz atdot vairs nevaru; cilvēku, kuru es
esmu lūdzis iziet no istabas un kurš ir izgājis, nevar
lūgt vēlreiz iziet no istabas, jo viņš jau ārpus durvīm atrodas, un tāpat ir neiespējama lieta, ka tam,
pret kuru uzticība vairs nepastāv, šo uzticību vel
atņem. Nevar taču atņemt to, kas nav. _ Tāpēc,
augsti godātie kungi, tas, kas pagājuša sēde notika
ar pieprasījumu un nobalsošanu par pārejas formulu,
tas viss ir nenoticis, ir juridiski irelevants. Pieprasījumam ir politiska nozīme. Pieprasījumam ir tāda
nozīme, ka pēc viņa balso par pārejas_ formulu, kura izteic uzticību vai neuzticību. Citādi viņš ir tikai izrunāšanās. Pieprasījums ir politisks ierocis
pret kabinetu.
Šādu ieroci nevar lietot pret kabinetu, kurš nav vairs politisks kabinets, tamdēļ ka
viņam vairs uzticības nav. Tad tāds ierocis nav nekas un tā neuzticība, kuru izteica pagājušā sēdē, nav
nekas. Tā ir izrunāšanās bez kādām politiskām konsekvencēm, un tāpēc ir nepareizi, ka-pavisam iesniegts pieprasījums. Varēja stādīt jautājumu, varēja jautājuma kārtībā orientēties par zināmiem no-
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tikumiem valstī, bet nevarēja stādīt politisku jautājumu kabinetam, kas vairs nebija politisks kabinets.
Tagad grib iztulkot tā, ka šim balsojumam tomēr
kada nozīme bijusi, _ka pēc šī nobalsojuma tam ministrim, pret kuru vērsta pārejas formula, tūlīt jāiet.
Kapec?
Ja mes nobalsojam neuzticību pret kabinetu, kurš velnav demisionējis, tad tam nav jāiet
tūlīt otra diena, bet ja to pašu formulu mēs pieņemam otru reizi, tad tūliņ jāiet. Kur te loģika?. Ja
visi agrākie precedenti rādījuši, ka demisionējis Kabinets, kurš dabūjis neuzticības votumu, var palikt
darbu turpināšanai, kāpēc šai pašai pārejas formulai
tagad ir tāda nozīme, ka vairs nevienu dienu nevar
palikt? Es saprotu Vesmaņa kungu un viņa frakcijas stāvokli. Viņiem vajaga mēģināt attīstīt tādu
teoriju, ka līdz tam neuzticība nav bijusi, bet ir radusies tikai ar pagājušās sēdes neuzticības votumu,
jo ar to viņi tiktu vaļā no atbildības par krizes radīšanu, atsaucot no kabineta savus ministrus, un dabu līdzvaininiekus par to, ka valsts paliek bez valdības. _ Tapec Vesmaņa kungam un viņa frakcijai ir
vajadzīga šī mākslotā un nepareizā teorija, ka kabineta krize var iestāties tikai pēc nobalsošanas, bet
demisijai neesot nozīmes, ja vēl nav bijusi neuzticības nobalsošana. Tas ir nepareizi. Krize ir bijusi
jau agrāk un tam, kas notika pagājušā sēdē ar neuzticības izteļkšanu, nav nozīmes. Mums saka,,ka
tada_ gadījuma parlaments nevar tikt vaļā no viņam
nevēlama kabineta. Šai ziņā ir ļoti vienkāršs līdzeklis: sastādīt jaunu. Bez šaubām, varēja taisīt lēmumu par kabineta palikšanu amatos vai nepalikšanu.
Tādi gadījumi parlamentariskā dzīvē var būt, un
citu valstu parlamentariskā dzīvē tādi gadījumi ir
bijuši. _ Es runāšu tīri teorētiski. Ja kādam ministrim
ir uzradīti noziegumi pret valsti, kuri ir tādi, ka šo
ministri nedrīkstētu vairs nevienu acumirkli paturēt
amata, tāda gadījumā var prasīt, lai šis ministrs aiziet tūlīt un viņa vietā^ nākcits. Bet, augsti godātie
deputātu kungi, ja to gribēja teikt, tad tā ari vajadzēja rakstīt pārejas formula, kuru mēs toreiz pieņēmām. Tad vajadzēja pieņemt tādu pārejas formulu,
ka kara ministrs nevienu acumirkli savā amatā nav
paturams. To varēja darīt, bet to pārejas formulu,
kuru mes esam pieņēmuši, tā iztulkot nevar, un frakciju birojs noskaidroja, ka nebūt ne visas frakcijas,
^ bij balsojušaspar šo pārejas
kuras
formulu, nav sapratušas to ta, ka tūliņ jāiet ministrim, kurš divkārtīgo neuzticību ir dabūjis.
Mēs varējām spert tādu soli un uz vietas atlaist ministri, sakot, lai viņš
aiziet, bet_ ar vienu noteikumu: zinot, ko likt viņa
vieta. Mes varam teikt, lai viņš aiziet projām, bet
mums jazin, kam tad varu nodot. Tas bija tas jautājums, ko mums ministru prezidents uzstādīja frakciju biroja sēde. ka, lūk: es esmu demisionējis, kara
ministrs grib aiziet projām, lūdzu pateikt, kam lai
es nododu savu varu, jo izņemt grožus no rokām un
nolikt tos zeme, tas būtu vislielākais noziegums, kādu šimbrīžam viņš būtu varējis izdarīt. Tagad pārmet ministru prezidentam, ka viņš ir solidarizējies
ar savu ministri. Nav mans uzdevums un nolūks
aizstāvēt ministru prezidentu.
Es gluži teorētiski
gribu pārrunāt tos jautājumus, kas saistīti ar tiem
notikumiem, kuri atrodas mūsu priekšā. Kā var
pārmest ministru prezidentam, ka viņš ir solidarizējies ar savu ministri? Kabinets nu reiz ir tāda iestāde, kura locekļiem vienam ar otru jābūt solidāriem,
kura dabiski vajaga but solidaritātei un savstarpīgai uzticībai. Tagad no šīs ķēdes izrauj laukā vienu
locekli. Mums pasaka, ka ministru prezidentam tāda gadījuma vajadzēja atrast citu, kas stājas viņa
vieta. Vajadzēja atrast, būtu ļoti labi, ja to varētu
atrast bet vajadzēšana vel nebūt nenozīmē varēša^ lieta grozās ap ļoti svarīgiem politiskiem
nu. Še

jautājumiem.
Ministru prezidents galu galā atbild
par visu ministru kabinetu un ari par kara ministri
un personu, kas stātos viņa vietā. Ka viņš nevar
atrast personu, kurai dot šādu uzticību, tas ir ļoti
iespējami, tāpēc ka pats ministru prezidents ir nevis ministru prezidents, bet kāds viņa vietas izpildītājs, ministru prezidenta ēna, ja tā varētu teikt. Ja
tādos apstākļos nevar atrast nevienu personu, kas
uzņemtos un spēj izpildīt kara ministra atbildīgo
amatu, vai tad var nārmest ministru prezidentam,
ka viņš negrib izpildīt Saeimas gribu? Vajadzētu
jau ļoti daudz ko izpildīt. Vajadzētu ari mums, Saeimai, izpildīt to, ka tanī acumirkli, kad viens ministru kabinets ir demisionējis, stājas otrs viņa vietā.
Tas ir mūsu pienākums, un to mums vajaga izdarīt.
Bet, augsti godājamie deputāti, 10 dienu laikā mēs
to neesam izpildījuši. Kā tad mēs varam pārmest
ministru prezidentam, ja viņš jau otrā dienā nevar
atrast personu, kas stājas attiecīgā ministra vietā.
Mes paši tādu līdzīgu, analogu pienākumu neesam
varējuši izpildīt, bet mēs to prasām no ministru prezidenta. Tas ir netaisnīgi, nepareizi un faktiski neizpildāmi un tāpēc par to nevar taisīt pārmetumus.
Mums saka, ministru prezidents nav gribējis izpildīt
Saeimas gribu, kura viņam nepārprotami izteikta.
Gluži otrādi, augsti godātie deputātu kungi, ministru prezidents ir gribējis izpildīt to, ko Saeima ir
izteikuse, pieņemot viņa demisiju. Viņa demisiju
nolasīja 15. janvārī. Viņš ir gribējis izpildīt Saeimas
gribu, kas pieņemuse demisiju, bet nevar to izpildīt
tapec, ka mums nav, ko likt vietā. Ja viņš būtu
aizgājis projām, tad līdz ar to būtu pārkāpis likumu,
kas neatļaujjieyienai_ amata personai, valsts funkcionāram atstāt līdzšinējo vietu, kamēr nav vietnieka.
Tukšums valsts dzīvē nekādā ziņā nedrīkst palikt.
Ar to būtu pārkāpti mūsu likumi un taisni vissvarīgākie. Nav tā, ka nav gribējuši izpildīt mūsu Satversmi, ka pret Saeimu gribējuši izrādīt necienību
vai kaut ko tamlīdzīgu. Uz to nav ne mazāko aizrādījumu. Lieta, deputātu kungi, ir ļoti vienkārša.
Saeima pagājušā sēdēir taisījuse lēmumu, kuru frakciju birojs iztulkojis tā,_ka tas faktiski izpildāms nav.
Viena un tanī pašā reizē ir pateikts: „Aizejiet un nododiet savu varu nekam". _ Tā ir faktiski neizpildāma lieta.. Mes esam nostādījuši ministru prezidentu
neiespējama stāvokli. Ja še runā par to, ka tiek
aizskarta Saeima, tad to aizskar un mūsu Satversmi
pārkāpj neviens cits, ka tie, kas taisa faktiski neizpildāmus lēmumus. Tie ir tie, kas Saeimu un Satversmi aizskar un noved līdz tam, ka viņas stāvoklis
paliek neiespējams. Tie ir vainīgie, un pret tiem jāvērš pārmetumi, kas taisa dzīvē neizvedamus lēmumus.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Jānim
Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi .!_ Man negribētos ilgi kavēties pie
šīs tiešam bēdīgas lietas, _ ja te daži runātāji nebūtu ?v^
»
uzstājušies nevis priekš ta, lai noskaidrotu patiesību,
bet taisni pretēji, lai patiesību maskētu. Ir daži tādi runātāji, kuri domā, ka viņi savu pretinieku sagāzuši, ja viņi ļiopeļ pretinieku runu vai pretinieku
pašu.
Pie šādiem runātajiem jāpieskaita ari Skujenieka kungs. Viņš, nevarēdams manas runas motīvus apgazt,_ apzīmēja manu runu par kuriozu un
teica, ka tapec pavisam nebūšot atbildēt, tomēr uz
zāles pieprasījumu bij spiests dot novērtējumu tiem
motiviem, kurus es pievedu. Viens no viņa galveniem argumentiem, kurus viņš izvirzīja pret 'mani,
bij norādījums uz to, ka esot bijuši precedenta gadījumi Satversmes Sapulces laikā, ka valdība, kurai
bijuse izteikta neuzticība, ari neesot tūliņ atstājuse
savu vietu, bet esot vel dažas dienas izpildljuse sa-
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vus pienākumus. Pirmām kārtām, man šeit jānorāda Skujenieka kungam, ka tas gadījums, kas notika
Satversmes Sapulces laikā nav piemērojams tagadējam laikam, kad mums ir rakstīta Satversme. Toreiz mums Satversmes vēl nebij un toreiz mēs vēl
nevarējām runāt par Satversmes pārkāpšanu, jo
Satversme pavisam vēl nebija pieņemta. Tagad turpretim mums ir Satversme un mēs varam runāt par
Satversmes izpildīšanu vai par Satversmes noteikumu pārkāpšanu. Otrām kārtām, mēs nevainojam
ministru prezidentu par to, ka viņš ir palicis vēl pie
savu pienākumu izpildīšanas pēc tam, kad Valsts
Prezidents viņu uzaicinājis turpināt savu pienākumu
izpildīšanu. Mēs ari neapvainojam Ducena kungu,
ka viņš ir vēl savā vietā, bet mēs vainojam ministru
prezidentu par to, ka viņš nav atlaidis Ducena kungu pretēji Satversmes noteikumiem. (Sauciens pa
kreisi: „Uz paša vēlēšanos!") Tā ir tā lielā starpība starp pienākuma izpildīšanu no ministru kabineta puses Satversmes Sapulces laikā un starp šo gadījumu, kuru mēs tagad apskatām. Tālāk viens
svarīgs arguments, ko visi runātāji uzsvēra, ka, lūk,
kabinetam tomēr neesot bijuse uzticība. Pirms neuzticības izteikšanas Ducena kungam kabinetam neesot bijuse uzticība. To argumentu izbīdīja tiklab
Skujenieka kungs, kā Pauļuka kungs, tā ari ministru
prezidenta kungs un, beidzot, ari Arveds Berga
kungs. Viņi visi izteica, ka kabinetam neesot bijis
uzticības, ka kabinets esot jutis, ka viņam neesot
uzticības (Sauciens pa kreisi: „Maiga jušana!"),
tāpēc ari esot bijis pietiekošs iemesls, viņiem uzskatīt, ka viņiem vairs neesot Saeimā uzticības. Es nu
nezinu, kā kabinets to ir jutis, kādas ir bijušas tās
pazīmes, kas viņam likušas to sajust, bet man jāaizrāda uz vienu lietu, ka ja kabinets varēja uzskatīt par neuzticības trūkumu to, ka no kabineta izstājās divi centra ministri un ministra biedrs, tad man
jāsaka, ka šis aizrādījums patiesībā neko nedod, jo
kabinets, kas būtu balstījies uz Saeimas vairākumu,
mums visu laiku nav bijis. Labākā gadījumā kabinets balstījās uz 46 balsīm. Tā tad runāt par tādu
kabinetu, kam būtu bijis Saeimas vairākums, visu
laiku mums nav nācies, ^āda starpība tad nu ir, ja
no šī vairākuma būtu atkritušas vēl dažas balsis.
Tā tad šo divu ministru aiziešanu iztulkot tā kabi' nets nekādā ziņā nevarēja. Viņš to nevarēja tā, —
kā līdz šim ir bijuse ņ^rlba, bet uz priekšu vairs
nebūs. Varbūt, ka taisni šo divu ministru aiziešana
no kabir-' - būtu radījuse piekrišanu tais Saeimas
anrindās, kuras līdz tam šo piekrišanu nerādīja. Tālāk, Skujenieka kungs aizrādīja, ka neesot vērts
prasīt Ducena kunga atkāpšanos, jo Ducena kungs
jau pats bijis atkāpies. Tas_ ir atkal sofisms. Ducena kungs gan iesniedza atlūgumos no ministru pienākumu izpildīšanas. Bet kāpēc tadjvēl šodien Ducena kungs ir par kara ministri? Ta tad viņš taču
nav atkāpies. Viņš vēl tagad ir kara ministrs. Viņš
gribēja atkāpties, bet viņš_ ari šo atkāpšanos ņēma
atpakaļ. Un iekš tam sastāv tā lieta. Talak, viens
arguments, ko vairāki šeit cilāja, ir tas,_ ka kara ministrs esot devis atbildi valdības vārda un Saeima
it kā neesot tāpēc varējusi izteikt neuzticību Ducena kungam, bet reiz neuzticība esot izteikta, tad ta
esot uzskatāma kā neuzticība visam kabinetam. Uz
to man jāaizrāda, ka tāds Saeimas lēmuma iztulkojums ir pavisam nepareizs, kā to ari konstatējis
frakciju birojs. Saeimai laikam gan būs tiesība izteikt neuzticību vai nu visam kabinetam, vai atsevišķam ministrim. Ja Saeima šoreiz taisīja tādu
slēdzienu un izteica neuzticību tikai kara ministrim,
tad ar šo Saeimas lēmumu ir jārēķinās, un šo lēmumu nevar iztulkot tādā nozīmē, ka neuzticība būtu
izteikta visam ministru kabinetam. Mums Satversme
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ir skaidri noteikts s'-adī'ums: ja ministru prezidentam
izteikta neuzticība tad jāatkāpjas visam kabinetam,
bet ja neuzticība attiecas uz vienu kādu ministri, tad
jāatkāpjas šim ministrim. Citādi to iztulkot nevar,
kaut ari daži runātāji to vēlējās. Tālāk, Pauļuka
kungs izteica ļoti daudzas interesantas domas attiecībā uz mūsu Satversmes iztulkošanu. Viņš plaši
runāja par gadījumu, kad ministru kabinets var
stāties darbā, vai priekš tam vajadzīga uzticības izteikšana vai nē. Protams, viņa domas ir interesantas, tām var piekrist un var ari nepiekrist, bet viņa
domās nebija nekas tāds, ko varētu attiecināt uz šo
konkrēto gadījumu, ko varētu vest saskaņā ar šo
gadījumu. Viņš vairāk runāja, kā jau teicu, par gadījumu, kad ministru kabinets var stāties pie savu
pienākumu
izpildīšanas. Jā, priekš kam šis gadījums še krīt svarā? Kāpēc mums runāt par to, kad
jaunam kabinetam ir tiesība stāties pie savu pienākumu izpildīšanas, ja tagad kabinets jau ir pie savu
pienākumu izpildīšanas? Par to mēs varam runāt
citreiz, bet tagad mums ir konkrētāks gadījums, kur
izteikta neuzticība ministrim, kurš savus pienākumus jau izpilda. Priekš kam vajadzēja šo teorētisko
ekskursiju par to, kad jaunsastādīts kabinets iegūst
savas pilnvaras? Tad, tālāk, viņš pacēla jautājumu
par kabinetu, kuram izteikta neuzticība. Atkal jāsaka, loti interesants jautājums, bet tāpat jāsaka, ka
šim jautājumam nav nekas kopējs ar tagadējo ko.ikreto gadījumu, jo kabinetam neuzticība izteikta
nav, un runāt par to, kas noliksies, kad šīs uzticības nebūs, šai gadījumā ir pilnīgi lieki. Man liekas,
ka šim teorētiskām ekskursijām ir viens nolūks —
novadīt uzmanību pavisam uz citu pusi, nevis uz
to pusi, kur viņu vajadzētu koncentrēt. Tālāk Pauļuka kungs izsacīja domas, ka ministrim ir jāatstāj
sava vieta tikai tad, ja ministru prezidents tam piekrīt. Iznāk tā, it kā nepietiek Saeimas lēmuma, ministru prezidents ir tas galīgais noteicējs, vai ministrim Jr jāiet vai nē. Man liekas, ka te ir atkal nevēlēšanās saprast konstitūcijas noteikumus, it kā ministru prezidents varētu stāvēt augstāk kā Saeima un
^
varētu
Saeimas lēmumus revidēt — ja patīk, es tos
izpildu, ja nē, tad nē. Man liekas, ja reiz Saeima ir
izteikuse atsevišķam ministrim neuzticību, tad ministru prezidents, izpildot konstitūciju, nevar nepieņemt ministra demisijas lūgumu. Viņam tas ir jāpieņem, vļņam ļr jādara tas, ko liek priekšā konstitūcija, jāmeklē» demisionējušā ministra vietā cita
persona. Tālāk ļoti interesants ir Pauļuka kunga
aizrādījums, ka ja būtu, ja tā varētu teikt, īsts ministru prezidents, tad viņam gan tas būtu jādara, bet
tagad esot tāds — ministru prezidents zem jautājuma zīmes, jo, lūk, šis ministru prezidents esot tikai
pagaidām, esot iesniedzis atlūgumos un pagaidām ti-

kai izpildot savu vietu un tāpēc esot pagaidu ministru prezidents, tāds pus ministru prezidents, un tāpēc viņam it kā Saeimas lēmumi neesot obligatoriski. Te Pauļuka kungs runā pats sev pretī. Ar
vienu vārdu viņš apgalvo, ka ierēdnis nevarot atstāt savu vietu, iekams viņam neesot vietnieks. Es
piekrītu, ierēdnis nevar atstāt savu vietu, valsts pārvaldē nevar būt tukšums. Bet priekš kāda nolūka
viņam vajaga palikt savā vietā? Vai priekš tam
tikai, lai viņš aizpildītu šo vietu, lai sēdētu savā
krēslā, vai — lai ari izpildītu tās funkcijas, kuras ar
viņa amatu saistītas, kuras viņa amatam piekrīt.
Ja ministru prezidents, kurš pagaidām izpilda savu
vietu, kurš nevar aiziet prom, paliek savā vietā, tad
taču laikam priekš tam, lai izpildītu visas funkcijas,
kas piekrīt viņā amatam. Viena no šim funkcijām
ir tā, ko viņam uzliek Satversme, ka ministru prezidents resora vadību nodod citai personai. Mēs nevaram teikt, ka ministru prezidents ir tikai pagaidu
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ministru prezidents. Konstitūcija neparedz starpību
starp pagaidu ministru prezidentu un ministru prezidentu, kurš iecelts uz mūžīgiem laikiem. Reiz ministru prezidents apņēmies izpildīt tālāk savus pienākumus līdz kaut kādam momentam, tad viņam šinī
laikā jāizpilda visi pienākumi, kādi šinī amatā paredzēti. Tālāk Pauļuka kungs apgalvo, kamēr neesot
atrasts vietnieks, nevarot atsvabināt agrāko mini-

stri.

Es varētu piekrist šinī ziņā Pauļuka kungam,

bet jautājums grozās ap to, ka nav nemaz meklēts
tas vietnieks, jo no Meierovica raksta neredzam, ka

viņš būtu mēģinājis atrast vietnieku.

Viņš

saka,

ka nav varējis pieņemt kara ministra atlūgumos.
Tur nav ne vārda teikts, ka viņš ir mēģinājis atrast
vietnieku un nav varējis atrast. Viņš vienkārši nav
meklējis. Tālāk Meierovica kungs atzīstas, ka tie
neesot bijuši tie īstie iemesli, uz kuriem viņš atsaucas savā rakstā, bet citi politiski iemesli, par kuriem
viņš nevarot acumirklī runāt, bet runāšot kādā citā
gadījumā. Ja tas tā ir, ja Meierovica kungs atzīst,
ka _ viņš nav pievedis īstos iemeslus savā paziņojuma, tad jākonstatē, ka Meierovica kungs ir maldinājis Saeimu. īstie iemesli bijuši politiskie, viņš par
tiem klusējis. Bet viņš atsaucas, ka Valsts Prezi-

dents uzaicinājis kabinetu palikt savā vietā. Viens
no diviem: vai nu Meierovica kungs ir maldinājis
Saeimu, vai paliek tie iemesli, uz kuriem viņš atsau-

cas, kurus mēs nevaram uzskatīt par dibinātiem iemesliem, jo Satversme nav paredzēta Valsts Prezidenta tiesība noteikt kabineta sastāvu. Valsts Prezidents iecel ministru prezidentu un pēdējais ieceļ
kabineta sastāvu pec saviem ieskatiem. Pauļuka
kungs apgalvoja, ka ministru prezidents lūdzis, lai
atsvabina viņu līdz ar viņa ministriem. Kur tad ir
tas lūgums?_ Mēs tādu lūgumu nezinām. Tāds lūgums Saeima nav ticis celts priekšā. Patiesībā te
ari nav ta vieta, kur varētu celt to priekšā. Ka būtu tāds lūgums no ministru prezidenta iesniegts pēc
tam, kad Ducena kungam izteikta neuzticība, mēs
nezinām, ka ministru prezidents būtu teicis: es nevienu citu ministri atrast nevaru un tāpēc atsvabināt
mani līdz ar manu_ ministri, to mēs nezinām. Tādu
stāvokli mes varbūt saorastu, ja Meierovica kungs
to būtu teicis. Bet Meierovica kungs to neteica.
Tālāk, Pauļuka kungs saka, lai dodot vietnieku un
tad tikai lai prasot agrāka ministrā atkāpšanos. Man
liekas, ka šī prasība ir pavisam nepamatota. Uz kāda Satversmes panta pamata Pauļuka kungs var
tādu prasību Saeimai uzstādīt, es nezinu, jo Saeima
neiecel ministrus. Ministrus ieceļ ministru prezidents, un ministru prezidentu savukārt ieceļ Valsts
Prezidents. Saeimadot ministri nevar, un ja Pauļuka kungs liek priekša neprasīt no ministru prezidenta
tādas lietas, kas nav izpildāmas, tad man jāsaka
Pauļuka kungam, lai viņš neprasa tādas lietas, ko
Saeima nevar izpildīt. Saeima nevar uzņemties tās
funkcijas, kādas nav paredzētas Satversmē. Saeima
nevar pateikt: luk, te ir kara_ ministra vietnieks, liekat to par kara ministri. Tādus vietniekus ir jāatrod ministru prezidentam un ministru prezidents nevar atvainoties ar to, ka viņš nevar atrast. Ja viņš
ir ministru prezidents, tad viņam jāizpilda visas tās
funkcijas, kādas tam uzliek viņa amats. Tālāk Meierovica kungs runa ari par to uzticības lietu un .sakara ar to aizrāda, it ka Saeima būtu varējuse nepieņemt Valsts Prezidenta paziņojumu par to, ka
līdzšinējam kabinetam uzdots izpildīt ari turpmāk
savus pienākumus. Man liekas, te ir tāda pat Satversmes pārprašana, kādu es nupat konstatēju attiecība uz Pauļuka kungu, jo kas tad var piespiest
kabinetu palikt sava vieta, ja viņš to negrib. Saeima to nevar, viņa var tikai izteikt uzticību vai neuzticību. Ja kāds kabinets grib iet projām, tad Sa-
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eima nav tā iestāde, kas varētu piespiest palikt to

savā vietā.

Tālāk Meierovica kungs gribēja saistīt

šo viena ministra demisijas lietu ar visa kabineta
demisijas jautājumu. Viņš uzstādīja jautājumu vai
norādījumu, ka ja vienam kādam ministrim jāiet, tad
esot jābūt otram viņa vietā. Tas ir ari varbūt pareizs slēdziens. Ar šo apgalvojumu mēs varētu rēķināties. Bet man jānorāda, ka neuzticība visam

kabinetam nav izteikta un tādēļ par cita kabineta dibināšanu viņa vietā šinī gadījumā nevar būt runa.
Beidzot, Berga kunga aizrādījumi, kuri vairāk sastāvēja no dažādiem sofismiem. Uzticība esot savstarpēja lieta, neesot vienpusēja uzticība. Es nezinu,
kāpēc tas tā. Kāpēc nevar Jānis uzticēties Pēterim un Pēteris neuzticēties tai pašā laikā Jānim? Es
to nevaru saprast pēc elementārās loģikas likumiem,
un galu galā tomēr iznāca, ka tas tā neesot. Varēja
jau taisīt slēdzienu, ka kabinets vairs neuzticas Saeimai un tāpēc viņam jāiet. Bet patiesībā tāda kabineta uzticēšanās Saeimai mūsu konstitūcijā pavisam nav paredzēta un tāpēc būtu lieki par viņu runāt. Berga kungs atsaucās uz angļu parlamentāro
praksi un pieveda pēdējos notikumus Anglijā, kur

ari, lūk, kabinets esot aizgājis pirms neuzticības izteikšanas. Nu labi, kaut ari tā būtu. Berga kungs
man pārmeta, ka es to neesot zinājis. Es apgalvoju
Berga kungam, ka es to zināju. Bet ko tāds slēdziens pierada, ka angļu kabinets aizgājis, iekams
viņam izteikta neuzticība? Es pateikšu Berga kungam, ka Latvijā šī gada 15. janvārī Latvijas kabi-

nets ari iesniedza atlūgumos iekams viņam bija izteikta neuzticība. Tas taču neko vēl nepierāda, ja
kāds kabinets aizgājis iekams viņam izteikta neuzticība. Iemesls esot tas, ka kabinets jutis, ka viņam uzticības nebūšot. Daudz ko kāds kabinets varētu just, bet atsaukties uz parlamentarisko praksi
Anglijā un uz Latvijas konstitūciju šinī gadījumā nevar. Katra valsts rīkojas tā, kā nosaka viņas konstitūcija. Mūsu konstitūcija nosaka, ka kabinetam
jāiet tad, ja ministru prezidentam izteikta neuzticība.
Tas šinī gadījumā nav bijis, un runāt par kaut ko
tādu, nozīmē novirzīties uz blakus ceļiem, lai nebūtu
jāiet pa tiešo un varbūt nepatīkamo ceļu. Pēc tam,
kad mūsu kabinets esot iesniedzis atlūgumos no
amata, pēc Berga kunga uzskatiem, kurus viņš aizstāv ari presē, mums neesot bijis kabineta konsti-

tucionelā nozīmē. Ko tas nozīmē? Vai mūsu konstitūcija noliedz pagaidu pienākuma izpildīšanu no
kabineta, kurš iesniedzis atlūgumos? Mūsu konstitūcija neko tamlīdzīgu neparedz, tāpēc runāt, ka tam
kabinetam, kas patlaban vēl tura valdības grožus
savās rokās, nebūtu konstitucionela pamata, ir pilnīgi nepareizs, nepamatots apgalvojums. Frakciju
birojs, — kā rādās pietiekoši kompetenta iestāde —
konstatēja vēl pēc pagājušās sēdes, ka kabinetam kā
tādam neuzticība nav izteikta. Tas tika konstatēts
vienbalsīgi, un Berga kungs bij tas, kas balsojalīdz,
kas teica, ka šī balsošana, šis votums nenozīme neuzticības izteikšanu visam kabinetam. Tagad Berga
kungs ir tādos uzskatos, ka mums neesot konstitucionela kabineta. Reiz neuzticība mušu kabinetam
nebij izteikta, viņa eksistēšana nerunā pretim mūsu
konstitūcijai un tāpēc runāt par to, ka mums nav
konstitucionela kabineta, vai ka mūsu kabinets runātu pretim konstitūcijas noteikumiem, ir nepamatoti.
Tālāk nāca vairākkārtīgs norādījums no vairākiem
runātājiem, ka ministru prezidentam Saeimas lēmums esot bijis neizpildāms. Viņš neesot varējis
pieņemt kara rninistra demisiju. Es gribētu aizrādīt
uz vienu apstākli, kas ari šodien noskaidrojās. Ministru prezidents tomēr ir pieņēmis viceministra demisiju un ari armijas inspektora demisiju. Kamdēļ
šīs demisijas viņš varēja pieņemt, un kāpēc nevārē-
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ja pieņemt kara ministra demisiju? Kāpēc nevarēja
pieņemt kara ministra demisiju un viņa pienākumu
izpildīšanu uzdot viceministrim? Te nu laikam ir
spēlējuši lomu politiskie iemesli, kas ir atļāvuši oieņemt viceministra demisiju, bet nav atļāvuši pieņemt
kara ministra demisiju. Ja politiskie apstākļi ir tie,
kas spēlēja lomu — es teiktu, ka varbtūt tie bij partijas apstākļi, kas spēlēja lomu — tad par tiem ari
vajaga runāt, bet nevajadzīgs runāt un atsaukties
uz Valsts Prezidenta rakstu. Šie neizdevušies aiz-

stāvēšanas paņēmieni pierāda, ka patiešām konstitūcijas pārkāpšanas fakts ir bijis un ka visi pārmetumi ir bijuši vieta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.

5 F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Atļaujiet man īsos vārdos vēlreiz
atgriezties pie šī jautājuma, kuram bez šaubām piekrīt precedenta nozīme mūsu konstitūcijas saprašanā
un tulkošana. Te runātāji no labā spārna centās izvirzīt dažādus argumentus un dažādus motīvus un atspēkot tos ieskatus, kādus es izteicu savā pirmā runā.
Proti, starp šiem argumentiem starp citu tika teikts,
ka demisionējušam kabinetam vispārīgi nevarot it nekādu neuzticību izteikt. Nevarot neuzticību izteikt
nedz ministru prezidentam, nedz atsevišķam ministru kabineta loceklim. Man liekas, kungi, tā nu ir
pilnīga parlamentariskās dzīves nezināšana un nesaprašana. Man liekas, ir taču skaidri saprotams, ka
ja kabinets ir demisionējis vai nu pats vai viņam izteikta neuzticība, tad demisionējušam kabinetam tiek
uzdots no parlamenta_ vest lietas līdz jauna kabineta
nodibināšanai. Un lūk, šī uzdošana rada stāvokli,
kura ministru kabineta locekļiem, ministru prezidentam un atsevišķiem ministriem, tiek dāvāta personāla uzticība vest lietas līdz jauna kabineta sastādīšanai. Vai parlamentariskā dzīvē nevar nākt priekšā
gadījumi, kur tautas vietnieku nams atņem atsevišķam ministrim vai ministru prezidentam ari uzticību lietu vešanai līdz jauna kabineta sastādīšanai?
Man liekas, kungi, ka. parlamentariskā dzīvē ir nākuši priekšā tādi gadījumi, , piemēram Francijā, kur
ne tikai atsevišķam ministrim, bet ministru prezidentam tautas vietnieku nams uz vietas ir atņēmis pilnvaras lietu tālākai vešanai. Tā tad runāt par to, ka
demisionējušam ministrim parlaments nevar izteikt
neuzticību un vēl ar otru formulu ņemt uzticību vest
lietas, iir pilnīgi nevietā. Tas nolīmē valstī neiespējamu un haotisku stāvokli. Stādāties sev priekšā
tādu gadījumu, kur kādam kabinetam tiek izteikta
neuzticība, bet viņam uzdod lietas vest līdz jauna
kabineta sastādīšanai, pa to laiku, kamēr tiek vestas
sarunas par jauna kabineta sastādīšanu, tiek pierādīts, ka viens no kabineta locekļiem vedis sarunas ar
sazvērniekiem par valsts konstitūcijas apdraudēšanu.
Ja nu tautas vietnieku nams to atklāj, ja viņa rokās
nāk pietiekoši pierādījumi un tautas vietnieku nams
atklāti un noteikti un nepārprotami šim ministrim atņem tiesības lietas vest, tad attiecīgam ministru prezidentam ir nekavējoši šāds ministrs jāatceļ no amata. Ja ministru prezidents to nedarītu, tad valsts
patiešām var nonākt tādā stāvoklī, kur valsts paliek
bez valdības, Jo ja ministru prezidents sāktu solidarizēties ar tādu ministri, kuram parlaments atņēmis
pilnvaras lietu vešanai un gaidītu nedēļas un mēnešus, kamēr sastādīsies jauns kabinets, tad patiešām
visavalsts var nonākt haotiskā sabrukuma stāvoklī.
Tapec man liekas ir nepārprotami skaidrs, ka ministrim, kuram izteikta neuzticība lietu turpmākai vešanai, ir nekavējošijāatkāpjas no sava amata darba
pildīšanas. Var but gadījums, kad aiz šādiem vai
tādiem motiviem, varbūt pat ne aiz politiskas dabas
motiviem, varbūt par vienkāršu atbildi, par runu, par
žestu, par vārdiem pret tautas vietnieku namu, pēdē-
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jais var atņemt ministrim pilnvaras lietas tālāk vest,
ja parlaments to uzskata par apvainojumu. Tāpēc
visādi gadījumi un visādas varbūtības var nākt priekša pie parlamentariskiem apstākļiem, kad ministrim
tiek atņemtas pilnvaras lietu turpmākai vešanai. Atgriezīsimies pie mūsu konkrētā gadījuma, šinī gadījuma mums bija demisionējis politiskā ziņā ministru
kabinets. Mums bija konstitucionels kabinets, kuram
uzdots lietas turpmāk vest līdz jauna ministru kabineta sastādīšanai. Šādā stāvokli atsevišķam ministrim ir izteikta neuzticība resp. šinī gadījumā viņam
tiek_ ņemtas tiesības lietu turpmākai vešanai, jo patiešām politiskā ziņā otrreiz ņemt uzticību viņam
nevar. Vienreiz politiskā ziņā viss kabinets bij demisionējis, otrreiz neuzticība atsevišķam ministrim izteikta citādā nozīmē. Tomēr ministru prezidents atrod, ka aiz politiskiem vai varbūt personīgiem motīviem viņš solidarizējas ari lietu vešanas ziņā ar

attiecīgo ministri un tādā gadījumā viņam vajadzēja
nevis uzstāties ar garām runām frakciju birojā, nevajadzēja tur runas turēt, bet viņam vajadzēja aiziet
pie Valsts Prezidenta un pateikt: „Es solidarizējos
šinī gadījumā ar attiecīgo ministri, kuram izteikta
neuzticība lietu turpmākai vešanai. Valsts Prezidenta kungs, izraugat nekavējoši personu lietu turpmākai vešanai." šinī gadījumā tas nav darīts. Meierovica kungs gan frakciju biroja sēdē par to runājis,
bet pie Valsts Prezidenta viņš nav griezies ne trešdien, ne ceturtdien, ne līdz šai dienai ar tādu lūgumu.
Viņš nāk šīs dienas sēdē un paziņo, ka viņš. nav aiz
formeliem iemesliem varējis iesniegt tādu paziņojumu Valsts Prezidentam. Kādi tad ir šie formelie
iemesli ? Formelie iemesli esot tādi, ka Valsts Prezidents viņam un tāpat ari citiem ministriem esot
uzdevis lietu turpmāku vešanu. Šī sankcija gan formeli bij nākusi no Valsts Prezidenta, bet patiesībā
lietu turpmākai vešanai bij iegūta otrreiz augstā nama
sankcija. Meierovica kungam vajadzēja rīkoties nekavējoši, ja tas gribēja atteikties no lietu turpmākas
vešanas. Viņš nav ari vēl šodien savā rakstā pilnā

mērā to izteicis.
Par ko mums iet šodien strīdus?

Mūs neinte-

resē kādi apvainojumi attiecībā pret Meierovica
kungu kādos ļaunprātīgos vai noziedzīgos nolūkos.
Mums neiet šodien strīdus par tiem politiskiem notikumiem vai tiem motiviem, kuri ir izsaukuši šos
notikumus, mēs nerunājam nekādas tēzes, mums iet
runa par konstitūcijas iztulkošanu tādā nozīmē, kura

nodrošinātu Latvijas suverenās tautas vietnieku tiesības, par cik Latvijas tauta tās tiem ir piešķīrusi.
Tāpēc, mierīgā garā noslēdzot šīs debates, ir jākon-

statē, kā Latvijas tautas vietnieki skatās uz to gadījumu, mums ir jāpiešķir tam precedenta nozīme
notikumu tālākā gaitā. Slēdzot šo runu, es lieku
priekšā pieņemt šai konstitucionela strīdu augstam
namam sekošu lēmumu:
„Saeirma konstatē, ka ministru prezidenta
š. g. 24. janvāra raksts, ar kuru ministru prezidents paziņo, ka viņš neatsvabina Ducenu no kara ministra amata darba turpināšanas, nesaskan
ar Satversmes 59. panta noteikumiem."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
K. Pauluks (zemnieku savienība): Godātie kungi! Es lūdzu vārdu, lai īsumā atbildētu uz dažiem'
ļebildumiem, kas tika izteikti pret manu pirmo runu.
īsumā man būtu jāatbild Buševica kungam, kurš teica, ka es neredzot lielo izšķirību, kāda pastāv starp
ministru prezidentu un ministri. Ministru prezidents
savas pilnvaras saņemot no Valsts Prezidenta un Saeimas un tāpēc nevarot aiziet bez vietnieka, bet ministrs saņemot savas pilnvaras no ministru prezidenta un tāpēc varot katrā laikā tikt no ministru prezidenta atlaists, liekot viņa vietā citu ministri. Pil-
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nigi pareizi. Tik tālu es piekritu Buševica kungam.
Bet ko tas nozīmē šinī gadījumā?
Vai tas nozīmē
šinī gadījumā, ka demisionējušam ministru prezidentam vajaga meklēt jaunu ministri tai laikā, kad viņš
katru brīdi sagaida, lai viņu atsvabina no viņa pienākumiem? Tur jāatbild, ka viņš nav piespiests to
darīt. Bet ari citos gadījumos viss atkarājas no tā,
kā ministru prezidents skatās uz ministri, kuram izteikta neuzticība. Te ir jāizšķir divi gadījumi: ja
ministru prezidents pieņem tādu neuzticības votumu
un attiecina to tikai uz šo vienu ministri, t. i., pieņem ministra atkāpšanos, tad tam jāmeklē viņam
vietnieks. Zināms ari tad, kamēr viņš dabon vietnieku, ministrim jāizpilda sava vieta. Otrs gadījums,
kad viņš šādam votumam nepiekrīt, kad viņam liekas, ka ministrs ir labs, kad viņš grib būt solidārs ar
savu ministri un saka: „Nē, es neatzīstu jūsu lēmumu. Es atzīstu, ka mans ministrs ir labs. Es bez
viņa nevaru iztikt un tādēļ kopā ar viņu aizeju. Ja
prasa, lai mans ministrs iet, tad tā ir neuzticība ari
man un es atkāpjos kopā ar to." Tādā gadījumā ministru prezidentam ir jāiesniedz demisija un kamēr
nav jauns kabinets, ir ari jāizpilda visas funkcijas, bet
tādā gadījumā, šinī īsā starplaikā, ministru prezidents nav spiests meklēt ministri, nemaz nerunājot
par to, vai viņš tādu var dabūt. Ir jautājums, vai tad,
kad kabinets demisionējis, varēs dabūt ministri, kurš
gribēs iet tādā kabinetā. Nezin, vai būs kāds cilvēks,
kas uz to ļausies pierunāties. Saka, kāpēc neuzdodiet
ministra biedrim vai departamenta direktoram izpildīt ministra vietu; bet sakiet, kamdēļ un uz kāda
pamata tas ir jādara! Tā ir ministru prezidenta darīšana, kāpēc viņš to neuzdod. Viņš ir sastādījis kabinetu, viņš par kabinetu ir atbildīgs, un ja viņš politiski ari neatbild pēc demisijas, morāliski un tiesiski
viņš atbild katrreiz un nevar tādēļ piespiest viņu
uzdot izpildīt zināmu amatu personai, kurai viņš to
neuztic. Un ja viņš to nedara, tad viņam var gan
likt priekšā aiziet; bet pārmest viņam, ka viņš nemeklē vietnieku, pēc konstitūcijas nevar. Bez tam
ja ministru prezidents meklē aizgājušam ministrim
vietnieku, tad līdz ar to viņš piekrīt tam neuzticības
votumam, kurš Saeimā šim ministrim ir izteikts, viņš
līdz ar to solidarizējas ar šī votuma izteicējiem. Bet
ja viņš šim votumam nepiekrīt un solidarizējas ar
savu ministri, tad viņš nemaz nedrīkst meklēt ministrim, kuram izteikta neuzticība, citu vietnieku un viņam atliek tik viena izeja, t. i. viņš var lūgt atsvabināt no amata ari viņu līdz ar viņa ministri. Tālāk
tie, kas pārmet, ka ministru prezidents nav izpildījis
Saeimas lēmumu, km;a ir izteikusi ministrim neuzticību, arvien pastāv uz to, ka ministru prezidents ne-

esot pieņēmis šā ministra demisiju. Tas ir pilnīgi nepareizi. Man še vēlreiz jāuzsver, ka neviens no runātājiem nav izšķīris šos divus momentus: demisiju
jebatkāpšanos no amata un atsvabināšanu no amata
izpildīšanas. Ja kāds ministrs, kas dabūjis neuzticības votumu, demisionē, tad tā demisija ir jāpieņem
un tas šai gadījumā ir noticis un pat dubulti noticis;
bet šeit neiet runa par demisiju, bet par atstādināšanu vai atsvabināšanu no amata, un es lūdzu ..<
kungus, kuri pārmet Meierovica kungam, ka viņš
nav pieņēmis demisiju, izlasīt viņa paziņojumu, kuru
viņš iesniedzis Saeimas priekšēdētājām. Tur iet runa
tikai par to, ka ministrs ir iesniedzis lūgumu, atsvabināt viņu no kara ministra amata turpināšanas. Te
iet runa tik par to, ka viņš ir lūdzis atsvabināt viņu
tūlīt no viņa amata izpildīšanas. Uz to ministru prezidents atbild: „Es nevaru Jūsu lūgumu izpildīt, jo es
pats aizeju līdz ar jumsun kā demisionējis ministru
prezidents nevaru meklēt jums vietnieku, bet mums
ir visiem pagaidām vēl jāizpilda savs amats uz Valsts
Prezidenta uzdevuma pamata.' Šis moments nav
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ne no viena oponenta ticis uzsvērts, lai gan tas ir tas
izšķirošais. Ministru prezidents nav atsvabinājis ministri no amata izpildīšanas tādēļ, ka _ viņam nebija ko
likt vietā, bet viņš ir demisiju pieņēmis unpat līdz
demisionējis. Ar to parlamentariskais pienākums jr
izpildīts. Ari viņa morāliskais un tiesiskais pienākums nav atsvabināt uz vietas ministri, ja nav cita
vietnieka ko likt vietā un ja viņš grib un cer tikpat
ātri pats no sava amata tikt atsvabināts ka viņa ministrs. Cielēna kungs pieveda, ka ja ta gribot tulkot
konstitūciju, tad varot but tādi notikumi, ka kāds ministrs, kuram izteikts neuzticības votums, varot sagatavot kādu apvērsumu, vai izdarīt īstu noziegumu
,,
un ja ministru prezidents ar viņu solidarizēšoties tad
runātājs
no
amata.
Atkal
dabūt
nost
to nevarēšot
neizšķir vienu momentu-noziegumu no politiskas darbības. Es vēl neesmu dzirdējis, ka mušu kara ministrim pārmestu kādu noziegumu, par ko viņu varētu
sodīt uz sodu likumu pamata. Ja kāds ministrs izdarījis noziegumus, par kuriem viņš jāsauc pie atbildības un ja tad ministru prezidents ar viņu solidarizējas, tad ministru prezidents ir tāds pat noziedznieks kā attiecīgais ministrs. Tad pret viņu nebūs
vairs parlamentariskā ciņa, nespiedīs viņu aiziet prom
no amata parlamentariskā ceļa, _ bet viņu vienkārši
nodos tiesai. Tad iestasies _ ta kartība, kura nosaka,
kā rīkoties pret noziedzīgam amata personām, vai
tas būtu ministru prezidents vai kas cits. Tas, kungi,
ir pavisam cits gadījums. To te piemērot un atsaukties uz to te absolūti nevar, jo ar to navnekas kopējs. Tālāk Cielēna kungs saka: „Ta ka kara ministrim otrreiz izteikta neuzticība, tad katra ziņa
viņam jāiet. " Bet kur ir teikts, ka tiklīdz otrreiz
izteic neuzticību, ka tad ministri tūliņ jāatsvabina no
amata, vai ir vietnieks, vai ne? Kur ir tas izteikts?
Bez tam ir taču, kungi, pilnīgi saprotams, ka tie, kas
Saeimā izteikuši ministrim vienreiz neuzticību, ka
tie ari rīt, parīt un katru dienu šo neuzticību izteiks,
tikai vajaga rasties vienam, kas ienes interpelaciju
pret šo ministri un katra sēde tiks izteikta tāpat te
neuzticība, kā pirmo reizi. Vai tas ko _ groza? Ja
ministrs ir izdarījis noziegumu, tad runāsim par noziegumu, kas ir kas cits, bet mes runājam te par parlamentarisko politisko atbildību un nevis par atbildību par izdarīto noziegumu. Vai neuzticība izteikta
vienreiz vai divreiz, tas neko negroza ne attiecība
uz pašu ministri, ne uz ministru prezidentu. Talak
aizrāda, ka ministru prezidentam pēc Saeimas votuma bijis katrā ziņā jāgriežas pie Valsts Prezidenta
ar lūgumu, ja viņš gribējis būt solidārs ar savu ministri, lai viņu atsvabina no amata. Jā, kungi, to es
tiešām nevaru saprast, kā var divreiz Jūgt , lai atsvabina no amata. Ja reiz viņš to jau ir lūdzis, ja Valsts
Prezidents tam ir piekritis, ari Saeima tam piekritusi,
tad es nesaprotu, ka ministru prezidents šinī paša
lietā vēl reiz var griezties pie Valsts Prezidenta un
Saeimas ar to pašu lūgumu. Reiz viņš to jau ir darījis, viņam atliek tikai gaidīt, lai uz to atrako viņu_ atsvabinātu no viņa pienākumiem, kurus viņš nejūtas
spējīgs pildīt. Tālāk Vesmaņa kungs diezgan ilgi pakavējās aizrādīdams, ka mani apcerējumi par to, kā
tiek sastādīts kabinets, kā viņš tiek atlaists, kā viņš
nevar atstāties no darba un tam jāizpilda kabineta
pienākumi starplaikā starp vecā kabineta krišanu un
jaunā kabineta sastādīšanu — tie esot bijuši teorētiski apcerējumi, kuriem neesot nekāda sakara ar
nāšu lietu. Man šķiet, ka tas taisni ir tas pamats, uz
kura es dibinu savus slēdzienus. Reiz mums likums

kategoriski'nosaka, ka kabinetu var sastādīt tikai zināmā kārtībā un to nevar atsvabināt no viņa pienākumiem, kamēr radīts jauns kabinets, kurš sastādāms
tadapat kartība, tad taču ir skaidrs, ka nevar nākt
ar pārmetumiem, ka ministru prezidents nav izpildi-
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uzdevumu, ja viņš nav atstājies no savu pieizpildīšanas, kamēr jaunais kabinets nav sa-

Tas ir pamats visiem slēdzieniem. Ja šo
negrib atzīt, tad tiešam var nākt ar tādiem
slēdzieniem, ar kādiem te nāca Vesmaņa kungs un
citi. _ Teorētiskie apcerējumi bij vajadzīgi, lai būtu
iespējams saprast, kamdēļ šinī gadījumā jāatzīst, ka
ministru prezidents ir rīkojies pilnīgi likumīgi, konstitucioneli, un ka pārmetumi, kas viņam tika izteikti
no dažām pusēm, še nav vietā. Uz citiem sīkumiem
atbildēt negribu, jo tas aizvestu tālu. Man šķiet, pamatideja ir izteikta skaidri un gaiši un ka taisni šinī
principielā jautājumā, kurā ir runa par konstitūcijas
tulkošanu, nevar būt ne mazāko šaubu, ka no ministru
prezidenta puses viss ir noticis vislabākā konstitucionela kartība, tā kā to tieši nosaka mūsu Satversmes likums.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Sīmanim.

5,» P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciski) :*) it pareizi šodien vairāk reizes minēta frakciju biroja otrdienas sēde. Tikai tai ziņā visiem būtu
jāpiekrīt man, ka tie lēmumi, kurus taisīja frakciju
birojs, nekādā ziņā mūsu ministra prezidentam nevar
būt saistoši. Apspriežot jautājumu par to, vai pamatojoties uz Saeimas vairākuma izteikto neuzticības
votumu kara ministrim atcelt pēdējo tūliņ no amata,
ministru prezidentam bij jāpalaižas vienīgi uz savu
sirdsapziņu un veselo cilvēka saprātu. Un šis veselais cilvēka saprāts, papildināts ar dažiem juridiskiem
priekšstatiem, varēja viņu, pēc manām domām, taisni
pēc šīs frakciju biroja sēdes, vest pie pārliecības, ka
neuzticības izteikšanai demisionējušam ministrim ir
ļoti maza nozīme. Ja tie kungi, kas pie tam ņēmuši
dalību, papūlēsies atcerēties tās debates, kas norisinājās frakciju birojā, tad viņiem būs jāpiekrīt, ka mēs
vispirms aplūkojam kādu juridisku jautājumu tīri
teorētiski, pie kam vairākums nostājās uz maniem
uzskatiem pretēja redzes punkta. Bet taisni pēc tam,
kad lēmums jau bij formulēts un pieņemts, klātesošiem juristiem radās iespaids, ka šeit notikusi kļūda.
Un bij raksturīgi, ka visi vairākuma runātāji, to atzīdami, paši apgāza to, ko viņi iepriekš apgalvoja.
Mani kungi, kas jūs esat vairākumā, to, ko jūs šodien
uzstādāt kā tiesisku pamatprincipu, to jūsu priekšstāvji jau otrdien atzina par neaizstāvamu. Kamēr
mazākuma runātāji, Berga, Meierovica un Pauļuka
kungs ar mierīgu noteiktību paliek ari šodien pie
sava juridiskā paskaidrojuma, vairākuma runātāji
cenšas pēc iespējas novirzīties no juridiskā jautājuma. To, ko mums Vesmaņa kungs tikko cēla priekšā,
šai namā gan laikam neviens neatzīs par tiesisku izskaidrojumu. Tāpat Cielēna kungs šodien rūpīgi
cenšas izbēgt tiesiskā redzes punkta aizskaršanu.
Šodien viņš runāja tikai par to, ka parlamentam vajaga būt iespējai atcelt no amata ari demisionējušu ministri un norādīja uz Francijas piemēru. Bet, mani
kungi, nav taču šinī namā neviena, kas tādu iespēju
apstrīdētu. Mēs visi esam vienis pratis par to, ka
suverenai varai-parlamentam vajaga būt iespējai, ja
apstākļi to prasa, paziņot, ka tas kādu ministri ne-

cieš vairs nevienu acumirkli ilgāki amatā kā savu
pilnvaroto. Šodien lieta grozās vienīgi ap to, vai neuzticības votums, kas iznests pret atkāpušos kabinetu, ir piemērots šādas gribas izteikšanai. Un te nu
mēs, juristi, negribam sev neko ļaut iestāstīt, bet neatkariiri 110 visādiem politiskiem aprēķiniem skaidri
un gaiši atzīt, ka neuzticības izteikšana kabinetam,
vai kabineta loceklim, kurš vairs nebauda uzticību,
ir mēģinājums ar nederīgiem līdzekļiem. Un tāpēc
es to turu par loti bīstamu, ja jūs tagad ar pārejas
formulu radāt šādu precedentu un tā gribat nošti*)

Runātāja atreferējums.
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prināt par tiesisku pamatprincipu to, kas pēc visu
pārliecības nav par tādu uzturams. Ja jūs to mēģināt,
tad jums šeit nav nekādi juridiski motivi, bet gan kādi
partiju politiskas dabas nolūki. Vācu frakcija šādu
sajukumu nevar pabalstīt un balsos tāpēc pret sociāldemokrātu pārejas formulu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Es negribu šinī gadījumā nodarboties
ar to, lai juridiski mēģinātu tulkot, kā jāsaprot attiecī- ^^->
->J/&
gais konstitūcijas pants. Man liekas, ka tas no mana
frakcijas biedra Pauļuka kunga un citiem ir nepārprotami skaidri apgaismots ari kreisajai pusei, ka
man liekas, ka starp kreisas puses juristiem neviens '
nemēģinās šiem slēdzieniem pretoties un tieši no ju-»
ridiska redzes stāvokļa. Zīmīgi bija tas, ka pa Vesmaņa kunga runas laiku, kad es uzstādīju jautājumu,
vai ari kreisas puses juristi piekrīt šiem slēdzieniem,
neviens uz to neatbildēja. Patiešām jāsaka, ka
Vesmaņa kunga gara runa, ko viņš turēja, bija tikpat
neskaidra ka viņa demokrātiska centra politika, kurš
iesaka šo krizi, atsaucot savus ministrus. No vienas
puses, pec Vesmaņa kunga izteicieniem iznāk, šim
kabinetam nekad nav bijis vairākuma Saeimā. Tā
tad izradās, ka mumsir bijis kabinets, kuram nav
bijis vairākuma Saeima, ta tad viņš nemaz nav bijis
atbildīgs Saeimas vairākuma priekšā. Man jāsaka,
ka ja pie šī kabineta sastādīšanas nepiedalījās vairākums, tad taču tomēr viņam vairākums Saeimā
bija, kas to atbalstīja. Vairākums viņam bija un līdz
ko tas juta, ka viņam vairākuma nav, tas gāja prom.
Tad no otras puses, pec Vesmaņa kunga runas, iznāca ta, ka kabinetam nekad nav-bijuse izteikta neuzticība. Tie ir tādi slēdzieni, kur patiesi
jāsaka:
„Kungs, palīdzi tikt galā man ar maniem draugiem,
ar saviem ienaidniekiem es pats tikšu galā". Es negribu talak pakavēties oie šiem slēdzieniem, bet es
stādu jautājumu, kādēļ šīs debates šodien tiek vestas,
kādēļ viņas tiek vestas ar tādu kaislību un sevišķi,
ka mes redzam, 110 kreisās puses, kad mums iet
runa par konstitūcijas tulkošanu. Kur ir tas iemesls?
Es domāju, ka es būšu pareizi uzminējis, ja teikšu,
ka iemesls ir tas. ka ir_ vajadzīgs iespaidot centru un
kreiso pusi. Kāda ziņa, to es tūliņ pateikšu. Divas
dienar,atpakaļ, kad frakciju biroja sēdē bija runa par
to, ka tulkot to, kas Saeimā tika nobalsots, tad nepārprotami tika pateikts, ka dažas frakcijas, pieņemot
rezolūciju, nav domājušas, ka valdībai tūliņ ir jāiet
prom. Tur viens no centra, šinī gadījumā ministrs
Dzeņa kungs, to jautājumu cēla priekšā un teica, ka
viņi nemaz neesot tā domājuši. Un ja nu viņi tagad
nobalsojuši, tad nu redziet, kungi, Vesmaņa kungam
ir jameģinaparliecināt latgaliešus par lietu, kura ir
pavisam citāda. Viņam ir nolūks izvest centru no tā
kļūmīgā stāvokļa, kurā tas iestidzis. Vesmaņa kungs
tāpēc grib pieradīt, ka nekādas
krizes nav
bijis, ka nekāda neuzticība ' nav bijuse un ka
pagājuša sēdē nekādu neuzticību mēs neesam
izteikuši.
Vesmaņa
kunga
nolūks
nav
lietu
noskaidrot
no
juridiskās puses,
viņa
nolūks
nav uzsvērt vienu otru juridisko momentu, kurš
centra frakcijām ir viena frakcija, kuranetaisīja centra
politiku līdz krizes laikā, un tā ir Latgales darba partija. Un nu Vesmaņa kunga nolūks ir dabūt šo partiju,
kura sastāv no 4 vai 5 deputātiem, cik nu viņu tur ir,
līdz pie nākošām kombinācijām, vienkārši pasakot,
ka zemnieku savienība un citas tai tuvu stāvošas
grupas lauž konstitūciju. Jūs gribiet panākt šādu iespaidu, lai* pievilktu šo partiju pie neuzticības izteikšanas tagadējam kabinetam, lai to pievilktu pie kāda
cita kabineta sastādīšanas, kura locekļi šeit jau atnākuši, bet nav izņēmuši zīmes, lai varētu tikt publikas
ložās un mierīgi noklausīties notiekošās deoatēs, bet
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tagad spiesti pavadīt laiku šepat apakšā garderobe.
Nav nekāds noslēpums, _ ka šāds kabinets ir jau sastādīts. Jūs gribat panākt iespaidu ar savam runām
šai lietai par labu. Un pie šī gadījuma jums ir šoreiz
palīdzīgi ir kreisie sociālisti. Tapec mums vajaga saprast lietas īsto būtību un novertetto. Varbūt pec
pusstundas mēs ari patiešām redzēsim jauno kabinetu, un par to tad mēs varēsim runāt. Centrs ar šī
jautājuma tādu iztulkošanu neko citu vairaknegrib
panākt, kā tikai to, ko es šeit izteicu. Tikai tāda nozīme ir visai jūsu konstitūcijas tulkošanai. _ Jums
šinī gadījumā nekrīt svarā juristu domas, _ bet jus gribiet par visu varu pierādīt, ka vajadzēja aizejoša
kara ministra vietā aicināt citu ministri un ka tikai
?iādēļaugstais nams ir balsojis uzticību vai neuzticību
tagadējam kabinetam,, kurš jau patiesība ir demisio-

nējis.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Jezupam

Trasunam.
Jezups Trasuns (Latgalesdarba partija): Augstais nams! Es tiešām negribēju runāt pie šī jautājuma, jo priekš manis viņš izlikās skaidrs ļau no paša
sākuma, un ja ari karstas debates ir jesakušas, tad
diez cik lielas nozīmes tām nevarēja but. Bet Kllves
kunga runa izsauca maniņemt vardu (A. JKjīve no
vietas: „es nemaz negribēju Jus apvainot.") un pateikt, kāpēc mana frakcija balsos pie šī jautājuma ta,
ka atzīst to taktiku, ko ir piekopis līdzšinējais ministru prezidents, par nepareizu. Šim jautajumamjr
dziļāka nozīme, nekā vieglā feļetona stila to gribēja
iztulkot Klīves kungs. Protams, juridiski var runāt
un pievest argumentus no vienas un otras puses, tāpat vienai un otrai pusei ir savs dziļš pamats.. Bet
vēl te ir viena puse, politiskā puse, ko te centas noskaidrot pate Saeima, vispirms pieņemot pieprasījumu, kas bij vērsts pret kara ministri atsevišķi un
kopīgi pret visu kabinetu, otrkārt iztulkojot rezultātus, kādi būtu pārejas formulas pieņemšanai. Pec
frakciju biroja lēmuma manas frakcijas biedrs man
nepārprotami paskaidroja, ka frakciju birojs ir taisījis tādu lēmumu, ka Saeimas vairākums iztulko lietu
tā, ka kara ministrim ir jāiet. Kungi, man bekas, ka
ja tāds lēmums bij, un ja viena resora vadītājs ir demisionējis, ka tad lieta bij vienkārša ministru prezi^ rakstu un padentam vajadzēja pieņemt atteikšanas
gaidām kamēr vēl nav izdevies citu personu atrast,
lūgt to palikt savā amatā; bet te viņš ir citādi rīkojies. Te mums paziņo, ka ministruprezidents nav
pieņēmis atteikšanās rakstu; bet mušu Satversmes
59. pants nosaka, kā šāds atteikšanas raksts ir_ jāpieņem. Te ir demonstrācija taisīta, gribēts radīt,
ka neatzīst ari to pārejas formulu, kuru pieņēma
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Es lieku tagad šo priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas pret priekšlikumu, Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par
priekšlikumu nodotas 56 balsis, pret — 37, atturas —
2. Priekšlikums pieņemts.
No Valsts Prezidenta saņemts raksts, kuru es
lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Augsti godāts priekšsēdētāja

kungs!

augsti godāts priekšsēdētāja
Pagodinos pazinot Jums,
kungs, ka, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 56.
pantu, esmu uzaicinājis V. Zamueļa kungu sastādīt ministru
kabinetu.

Ar patiesu cienīšanu J. Čakste,
Valsts Prezidents."

1924. g. 25. janvārī

Nr. 652.

Fr. Vesmanis: Taļāk saņemts
raksts no V. Zamueļa kunga, kuru es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
Priekšsēdētājs

„Saeimas prezidenta kungam.
Man ir tas gods pazinot Jums, augsti godāts prezidenta
kungs, ka izpildot Valsts Pre_zident_a uzdevumu, es esmu sastādījis ministru kabinetu šādā sastāvā:
ministru prezidents un tieslietu ministrs V. Zamuels
finansu ministrs
R- Kalnings
A. Birznieks
iekšlietu ministrs
iekšlietu ministra biedrs ar balssties. A. Dzenis
E. Bauers
zemkopības ministrs
V. Zamuels
ārlietu ministrs, pagaidām
J. Pauluks
.satiksmes ministrs
J. Pauluks
darba ministrs, pagaidām
izglītības ministrs
K. Straubergs
izglītības ministra biedrs ar balssties. . (vieta vakanta)
P.-l. Fr. Birkensteins
kara ministrs
Rīgā, 25. janvārī 1924. g.
Ar patiesu augstcienību

V.Zamuels."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī paziņojuma
lūdz vārdu Zamueļa kungs. Vārds Zamuelim.
V. Zamuels: Augstais nams! Jaunās valdības
vārdā, kura tikai šodien sastādījusies. man nav Iespējams jums celt priekšā sīkt"Tzštrādatu deklarāciju,
bet jāaprobežojas ar galveno pamata liniju novilkšanu.
Saimnieciskā laukā valdība ievēros taupību visas
nozarēs, apmierinot tomēr nepieciešamākās dzīves
atjaunošanas prasības. Iekšējā politikā valdība stāvēs uz noteikti valstiskiem un demokrātiskiem pamatiem un uzstāsies pret uzbrukumiem Latvijas Republikas Satversmei, no kuras pusesi tie ari nenāktu, veicinot pretešķību izlīdzināšanu starp dažādām pilsoņu
šķirām un tautību saprašanos. Arējā politikā valdība
centīsies uzturēt labas attiecības ar kaimiņu valstīm
Baltijas piekrastē un citām valstīm.
Saeimas vairākums. Tas ir tas politiskais pamats
Apsolot ziedot visus savus spēkus šo mērķu satiem strīdiem. Loti labi darītu ari ministru prezisniegšanai, valdība izlūdzas augstā nama uzticību.
dents, ja viņš saprastu, ka vairākums ari kara resora
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicām.
politiku izprot mazliet citādi un velētos citu politiku.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-,
Tad izeja būtu vieglāk atrodama. _ Tas solis, kas bija
tatu kungi! Šī valdības krize, kura nobeidzās ar
sperts, nebija pareizi sperts, tāpēc ka Saeimas vai- < nupat paziņotāsi valdības sastādīšanu, iesākās drusciņ
rākuma griba bija nepārprotami izteikta un frakciju
savādā kārtā. Viņa valstī bija diezgan nepopulāra
birojā pastrīpots, ka vēlas, lai kara ministrs iet. Ja v krize un izeja no krizes radās ļoti gausi, pat nebija
tas nav darīts, tad ir pārkāpts Satversmes 59. pants, ļ nemaz redzama. Turpretim visi Latvijas demokrāPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts I tiskās republikas ienaidnieki, Saeimas un vispār!
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Iesnieg-J parlamentariskās iekārtas ienaidnieki, sāka strādāt
tais priekšlikums skan:
1iļar jo lielāku enerģiju, palikt arvienu aktivaki. Pro„Sakarā ar ministru prezidenta paziņojumu Saeimas pre-ļļļitama lieta, kā tādos apstākļos valsts drīz vien varēja
zidentam liekam priekšā pieņemt sekošu lēmumu:
ļj nonākt stāvoklī, kura sekas ir grūti paredzēt. NoSaeima konstatē, ka ministru prezidenta šī gada 24. jan-ļj!I
|
vara raksts, ar kuru ministru prezidents paziņo, ka viņš neat-SI tika kāds starpgadījums, par kuru mēs diezgan daudz
svabina J. Ducenu no kara ministra amata darba turpināšanas.^ jļše_ runājām.
Uzbrukums Saeimas deputātiem un
nesaskan ar Satversmes 59. panta noteikumiem."
itisu pieprasījums ienesa šinī krizes procesā jaunu
j
Parakstījuši: A. Rudevics, J. Celms, P. Cielēns.J
I nomentu. Ciņa, kura bija iesākusies starp atseV. Bastjānis, P. Bergis, K. Dēķens, Jezups Tra-B
suns, G. Zemgals, Francis Trasuns, 0. Nonāc: II rišķam grupām ui: partiļām, pārgāja uz pieprasījumu,
M. Rozentals, Fr. Menders.
1?pārgāja uz mušu iekšējās politikas jautājumiem. Ir
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lieki par to gari runāt, jo deputātu kungiem visiem
vēl atmiņā tās debates, kuras norisinājās ap mušu
pieprasījumu un neuzticības izteikšanu kara ministrim. Sakarā ar to pašu stāv visas tās diezgan
garās debates, kuras šodien te tika turpinātas. Šodien tika konstatēts, ka bijuse valdība, sevišķi viņas
zemnieku savienības pārstāvji un ministru prezidents,
atraduse par vajadzīgu uzstāties pret Saeimas lēmumu. Un ne tikai no formālās puses — te es piekrītu Klīves kungam — bet tam ir dziļāki politiski
motīvi, un tie ir, ka Saeimas vairākums atrada par
vajadzīgu ieņemt stāvokli pret Latvijas Republiku
apkaunošiem gadījumiem, pret tiem ekscesiem, kuri
no zināmas puses tiek sarīkoti un dot noteiktu norādījumu viņu apkarošanai. Kad šis norādījums pēc
būtības tika no Saeimas vairākuma iztulkots tāka
kara ministrim tūliņ jāiet, tad zemnieku savienības
ministri nostājās pret šo Saeimas lēmumu pēc būtības un viss labais spārns mēģināja atrast kādus nebūt formelus iemeslus, lai izvairītos no viņa izpildīšanas. Tā tad patiešām lieta negrozās tikai ap formeliem un juridiskiem jautājumiem, par kuriem te
daudzi strīdējās, bet grozās lielā mēra ap _ politiskiem
jautājumiem. Otrām kārtām lieta grozās ap mušu
Satversmes un mūsu Saeimas autoritāti un cieņu.
Ja mēs būtu pielaiduši kaut _ kurai grupai no
labā spārna mest dubļus virsū konstitūcijai, Saeimai un katram viņas solim, _ kurš iziet uz
demokrātijas aizstāvēšanu Latvija; ja mes būtu
pielaiduši, ka kura katra valdība, kas tikai iedomājas, var izsist sev politisku kapitālu uz Saeimas
prestiža rēķina, ja mēs būtu pielaiduši, ka viņa šo
pliķi Saeimai cērt — tad mēs Saeimas autoritāti būtu
nodzinusi līdz nulei. Tas no valstiska redzes stāvokļa
nebij pielaižams. Bet kāda tad nu bij izeja no šī
stāvokļa? Vēl šis dienas vakara laikrakstos zemnieku savienība solidarizējās ar Saeimas neuzticību
saņēmušā kara ministra ieskatiem un sludināja, ka
gan nu redzēšot, ko iesākšot Viņa pret valdības sastādīšanu izturējās pasivi, būdama tai pārliecība, ka
sastādīt valdību bez viņas līdzdalības nebūs iespējams. Stāvoklis bija tāds: „Bez mums jūs neko nevariet, bet mēs jums prasām atteikties no mums nepatīkama lēmuma." Nu protams, ka visiern tiem,
kuriem Latvijas demokrātija un Satversme jāsarga,
bij jāatrod izeja no šī stāvokļa. Labai pusei, kura
šo konfliktu jo sevišķi centās izmantot un tiem pašiem līdz šim valdošiem ministriem, kuri iedomājās,
ka Latvijas Saeima bez viņiem citas valdības vairs
dot nevar, bij jādod atbilde, bij jādod nevien atbilde
vārdos, bet cita valdība. Citas izejas nebija. Šī
valdība ir sastādījusies nepilnas dienas laikā. Ar to
gan ir atsists viens liels pārmetums Saeimai, ka viņa
pie labākās gribas nevarot sastādīt valdību ātrāk kā
trīs mēnešu laikā. Tagad nu ir pierādīts, ka sevišķā
vajadzības gadījumā viņa var sastādīt valdību ari
vienā dienā. Bija pārrēķinājies labais spārns un
iedomīgie bijušie ministri un ministru prezidents, ka
sociāldemokrāti šo politisko stāvokli neapsvērs, ka
viņi to nesapratīs, ka viņi kā īsti „Latvijas grāvēji"
katrā ziņā izies uz to, lai kuru katru valdības kombināciju jauktu. Uz to tad ari bija dibināta viņu ticība,
ka neviens nevar valdību sastādīt. Partijas, kuras savos laikrakstos raksta daudz nepatiesību un daudz
blēņu par sociāldemokrātiem, bij visiem šiemrakstiem
pašas sākušas ticēt, ka sociāldemokrāti Latvijā patiešām ir viena „grāvēju partija", ka uz viņiem var
droši paļauties, ka viņi palīdzēs to graušanas
darbu turpināt, ko labais spārns iesāka. (P. Kalniņš
no vietas: „Pareizi!") Bet tas nu nenotika. Sociāldemokrāti atrada ceļu, kā var sastādīt valdību vienas
dienas laikā, lai Saeimai nebūtu jāloka ceļi Ducena
un Meierovica priekšā. Tāpēc ari šīs valdības sastā-
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dīšanā ir zināmi specifiski apstākli, kuri nebūtu bijuši,
ja valdība sastādītos parastā kārtībā. Valdības sastādītāji nevarēja strīdēties ap dažādām platformām
un ministru portfeļiem. Mūsu frakcija nostājas uz ta
viedokļa, ka jakāda partija Saeimā uzņemas valdību
sastādīt, tad mūsu frakcija viņu var pabalstīt zem
zināmiem noteikumiem. (Starpsauciens no zemnieku
savienības: „Kādi ir šie noteikumi?") Šie noteikumi
vispirms ir tie, kurus Saeima ar % balsu vairākumu
bija pieņēmusi un kurus jūs negribējāt izpildīt. (Saucieni: „Pareizi!"). Tas ir Latvijas demokrātisko
republiku sargāt pret tiem graujošiem elementiem,
par kuriem mēs jau runājām. Tālāk jaunai valdībai
vajaga uzturēt vismaz to stāvokli, kāds ir tagad attiecībā uz strādnieku likumdošanu. Nedrīkst pagarināt darba laiku un atraut piemaksas slimo kasēm.
Tas ir otrs noteikums. Treškārt valdībai jāved demokrātiska iekšēja politika, kura neiziet uz Kūka un
nacionālā kluba pabalstīšanu, par kuriem jūs cenšaties vēl pēdējā brīdī savus šķēpus lauzt. (Starpsaucieni). Tas tomēr nenozīmē to, ka sociāldemokrātu frakcija būtu atteikusies no visām citām savām prasībām un citiem noteikumiem. Šai tīri pilsoniskai valdībai sociāldemokrātiskā frakcija ir Jāvusi nodibināties, uzturēdama spēkā visas savas prasības tik tāļu, cik tālu tās viņai jau kādreiz tikušas
saprotamas un nepieciešamas prasības. Mēs pabalstam šīs valdības nodibināšanos un pabalstīsim viņu
tik tālu, cik tālu viņas politika saskanēs ar Latvijas
demokrātijas interesēm (saucieni: „pareizi!"). Tas
būtu viss, ko mēs varam teikt pie šīs valdības nodibināšanās (aplausi kreisā pusē un centrā).
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Ves-

manim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godājamie deputātu kungi! Mēs Saeimas pastāvēšanas laikā esam jau noklausījušies 3 valdības deklarācijas,
esam noklausījušies 2 garas, daudz apsološas deklarācijas un esam noklausījušies tagad pēdējo — īsā
formā ietvertu deklarāciju. Ja mēs gribam novērtēt
notikušo faktu, tad mums ir drusku jāatskatās atpakaļ uz nostaigāto ceļu. Kad noskaidrojās Saeimas
sastāvs, tad visiem bij paredzamas tās grūtības,
kādas radīsies pie valdības sastādīšanas. Saeimā
ne tikai vien nebij tādas grupas, tādas frakcijas, kurai būtu vienai vairākums, bet nebij kaut cik radniecīgas grupas, kuras varētu sastādīt vairākumu, lai uz
šo vairākumu tad balstītos valdība. Tās bij tās grūtības, kasbij izjūtamas pašā sākumā, kad sanāca
Saeima; tās ir grūtības, ar kurām mums pastāvīgi ir
jārēķinās. Šis apstāklis un šīs grūtības tiek no mūsu
Satversmes ienaidniekiem pastāvīgi izlietots kā pierādījums, ka, lūk, mūsu republikāniskā iekārta neder,
ka Saeima nespēj izpildīt vienu no saviem pirmiem
pienākumiem, t. i. dot valdībai atbalstu. Tomēr, kaut
gan ar grūtībām, sastādījās pirmā valdība, pirmais
kabinets un sastādījās tā, ka pavirši lūkojoties varēja domāt, ka ir panākts loti laimīgs jautājuma atrisinājums, tika iegūts Saeimā vairākums no 78%.
Tas ir tāds vairākums, kādu retā parlamentā šimbrīžam pasaulē izdodas sastādīt. Un kā rādījās, ari tuvāki iedziļinoties šinī jautājumā, vajadzēja būt tā, ka
šāda valdība, kurai tik liels atbalsts Saeimā, varētu
loti sekmīgi strādāt, jo kaut gan šo vairākumu sastādīja frakcijas un grupas, starp kurām pastāvēja
lielas pretešķības, bet bij tomēr atrasta kopēja platforma, bij panākta zināma vienota programa, kura
tām frakcijām, kas bij apvienojušās, bij pieņemama.
Ja šo apņemšanos visas frakcijas, kuras sastādīja
toreizējo valdības vairākumu, būtu godīgi, ar labu
gribu izpildījušas, tad, rādās, pastāvētu vēl šo baltu
dien tas kabinets, kurš nodibinājās Saeimai sanākot.
Bet šai vairākumā un šinī valdībā nebija iekšējās
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saskaņas. Tur bija apvienoti pārāk pretēji elementi
un kaut ari šim kabinetam pastāvot, šādas pretešķības tā neizpaudās uz ārieni, tad taisni viņa sabrukšanas brīdī bija redzams, uz cik vājas bāzes bija nostādīts šis kabinets. Ja mēs atceramies to dusmu
izplūdumu, ar kādu no šī katedra toreiz uzstājās
Klīves kungs, tad izrādījās, it kā viņš pats būtu uz
Esplanādes dabūjis pērienu. Tad bija skaidri redzams,
cik vāja bāze bijusi šim kabinetam, šai valdības
koalīcijai. Vajadzēja notikt kaut gan ļoti nepatīkamam un nevēlamam, bet samērā priekš valsts dzīves niecīgam gadījumam, kaut kāda plūkšanās uz
ielas un šis kabinets sabruka. Tas rādīja, ka mēs
neesam tik tālu parlamentariski attīstīti, ka mēs varētu visas pretējās frakcijas valsts interešu vārdā
apvienot, uz kopīga vienošanās pamata, godīgi izpildīt, ko esam solījuši. Mēs pierādījām, ka neesam
parlamentariski tik tālu attīstījušies, lai varētu valsts
interešu vārdā darīt kopīgu valsts darbu, bet atsevišķu grupu intereses, dažādas egoistiskas tieksmes
stiprākas, nekā tas valsts darbs, valsts pienākumi,
kurus mums uzliek mūsu stāvoklis. Tad nodibinājās
otrā, tā sauktā mazā koalīcija. Jūs atcerēsaties, ka
no šī paša katedra tai brīdī, kad sekoja otrās mūsu
valdības deklarācija, es nevarēju diezcik optimistiski
izsacīties par šo jauno kabinetu, jo tiešām nekas stāvokļa uzlabošanas ziņā nebija noticis. Ja pirmām
kabinetam bija Saeimā ļoti plaša bāze, tad otram
kabinetam patiesībā nebija nekādas bāzes, jo viņam
vairākuma Saeimā nebija. Tas būtu saprotams tādā
gadījumā, ja kabinets būtu sastādījies kā darba kabinets bez politiskas nokrāsas. Tādam darba kabinetam iespējams eksistēt, jo darba kabinetam nevar
but politiska bāze. Bet šis jaunais kabinets sastādījās ka politisks kabinets, kā koalīcijas valdība.
Koalīcijas valdība bez vairākuma parlamentā — ir
pats par sevi absurds. Kas gan bij panākts? Ja
varēja pirmajai valdībai teikt, ka viņa būtu aizrāvusies varbūt sociālās politikas laukā, tad, kas bija
panākts ar otro valdību? Vai tur nebija tā pati aizraušanas sociālās politikas laukā, pat vēl lielākā
mēra. Šai mazā koalīcijā iegāja, kā viņas sastāvdaļa, mazinieki. Mazinieki nu reiz ir tāda partija,
kuras sirdī, ta sakot mājo divējādi centieni. Vienā
sirds daļa, viena sirds pusē viņiem mājo tieksmes pēc
buržujiskas dzīves jaukumiem, bet otrā sirdsdaļā viņiem mājo tieksmes iegūt strādājošo masu simpātijas,
tas simpātijas, kuras viņiem patiesībā nav, iegūt to
sabiedrisko bāzi, kuras viņiem trūkst. Un tamdēļ, lai
varētu izsist šo politisko kapitālu, viņiem nācās nodarboties ar tādiem eksperimentiem, pie kādiem pat
kreisie sociālisti, apsverot valsts stāvokli, neturēja
par iespējamu ķerties. Bāzei trūkstot, šim kabinetam
bij jāsvārstās uz visām pusēm, bija jāgrozās pēc visiem vējiem. Bet tas te nebij vēl tas ļaunākais. Mēs
piedzīvojam pilnīgu stāvokļa neizprašanu, mēs piedzīvojam tādas lietas, kā, piemēram, šodien, kuras
atzīstamas par nepielaižamiem ekscesiem. Mēs konstatējam šodien konstitūcijas pārkāpšanu, konstatējam to nepārprotami ar Saeimas nobalsošanu. Man
jāsaka, ka šāda konstitūcijas pārkāpšana ir notikuse
ari agrāk šai kabineta. Kabinets ir izdevis Satversmes 81. panta kārtībā likumus, kuri runā šim Satversmes pantam pretim. Tādi gadījumi ir jau notikuši agrāk, kur tagad kritušais kabinets nav rēķinājies ar mušu Satversmi. Tās ir tādas lietas, kas
nevarēja neuzbudināt tos, kas stāv par mūsu konstitūciju. Talak, sava saimnieciskā nolitikā kritušais kabinets izradījis pilnīgu apstākļu neizprašanu.
To pieradīja jau tas vien. ka kritušais kabinets iesniedza pamata budžetu, kurš ar lieliem apgraizījumiem tika sabalansēts ar pusmiljarda iztrūkumu;
nupat vel šis kabinets iesniedzis papildu budžetu ar
600 miljoni rubļu iztrūkumu. Tā tad vienā gadā tiek
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iesniegts budžets ar 1 miljardu un 100 miljoni rubļu
iztrūkumu. Ja mēs ievērojam patreizējos grūtos
saimnieciskos apstākļus, kuri taču nav noslēpums
nevienam pilsonim un kuri nedrīkst but noslēpums
ari kabinetam, tad mums jākonstatē, ka tāda izturēšanās tik svarīgā lietā kā valsts saimniecības dzīves
nokārtošana no kabineta puses pierāda pilnīgu kabineta nespēju veikt savus uzdevumus. Šisapstāklis,
šī nepraša rīkoties finansielas un saimnieciskas dzīves nokārtošanā, bija viens no galvenajiem iemesliem, kas radīja nemieru pret tagadējo kabinetu. Es
negribu tagad tuvāki pakavēties m'e visām šīm nevēlamām parādībām mūsu saimnieciskās dzīves
laukā. Atzīmēšu kaut piemēram daudzo banku
nodibināšanu, kas taisni ienes haosu mūsu kredita
dzīves laukā. Viss tas kopā ņemot bija par iemeslu
tam, ka centra frakciju apvienība griezās pie ministru prezidenta ar priekšlikumu apmainīt finansu
ministri Pungu, uz kuru krīt galvenā atbildība par
neveiksmēm saimnieciskā laukā, pret kaut kādu pārbaudītu lietpratēju. Nebūt centra frakciju apvienība
necentās šo posteni iegūt savās rokās, kā to mūsu
politiskie pretinieki mēģināja izkliegt. Centra frakciju apvienība jau no paša sākuma norādīja uz cilvēku, kuram mūsu finansielas un saimnieciskās dzīves nokārtošanā ir ļoti lieli nopelni un kurus neviens
negribēs noliegt. Bet te parādījās ietiepība no mazinieku puses, kuri negribēja savu „finansu lietpratēju" atsaukt no amata, negribēja ari mainīt finansu
ministra portfeli pret citu portfeli. Viņiem bija ievajadzējies taisni tas «finansu lietpratējs", kas stāvēja
finansu resora priekšgalā. Pie tādiem apstākļiem
centra frakciju apvienība nevarēja turpmāk uzņemties atbildību par pastāvošās valdības darbību. Viņa
aizgāja no valdības projām bez kāda nodoma izsaukt
valdības krizi _ un valdības gāšanu. Viņa aizgāja tādēļ, ka nevarēja uzņemties atbildību tur, kur notikās
tādas lietas, kas no valsts viedokļa ir pilnīgi nepielaižamas un kas, ievērojot vēl mūsu patreizējās saimnieciskas grūtības, var izrādīties priekš mūsu valsts
visai kļūmīgas. Šo apstākli mēģināja izmantot mūsu
politiskie pretinieki, lai nostādītu valsti grūtākā stāvoklī un radītu, ka tas no kreisās puses runātājiem
aizrādīts, ka nav iespējams valdību bez viņiem sastādīt, un ka tādēļ vajaga dot viņiem pilnīgi noteicošo vardu, lai viņi sastādītu valdību. Pēc šo divu
politisko kabinetu neveiksmēm bij skaidrs, ka politiska kabineta sastādīšana ir gandrīz neiespējama
lieta. To jau pieradīja tie uzbrukumi, kas parādījās
laba spārna prese pret katru kaut cik redzamu darbinieku.
Tur tika izlieti veseli spaiņi melu un
netīrumu uz katru politisko darbinieku, par kuru
!aba_ spārna politiķi
iedomājās, ka tam varbūt
varētu
nākt
prata
tapt
par
Tika
ministri.
sastādīti pilnīgi fantastiski kabineti, jo pašām tām
personām, kuras minēja par ministriem, nekad nebija ienācis prata tiekties pēc ministru portfeļiem.
Bet viss tas tika darīts ar vienu nolūku — jau iepriekš noķengāt tos atbildīgos politiskos darbiniekus kuri varbūt varētu stāties līdzšinējo ministru
^
vietas.
Tas jau pieradīja, uz kādu atbalstu Saeimā
varētu cerēt valdība, kura sastādītos no politiskiem
darbiniekiem, uz politiskas platformas pamata. Vienīgā izeja no šī stāvokļa bij nodibināt darba kabinetu,
t. i. nodibināt kabinetu no lietpratējiem savās speciālas nozares, no cilvēkiem bez spilgtas politiskas
nokrāsas, kuri būtu, pec iespējas, pieņemami visiem
tiem, kas ievēro valsts labumu, kas neskatās vienīgi
uz savas partijas, uz savas grupas interesēm. Šis
nodoms beidzot ir izvests. Mēs, varbūt, pēc ilgas
kļūdīšanās nu reiz esam nonākuši pie darba kabineta. Nolasītais kabineta sastāvs mums rāda. ka tajā
ir cilvēki, kas ir gan labi pazīstami kā speciālisti savā
aroda, bet kas nav spilgti politiski darbinieki un ku-
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riem kā tādiem, varbūt, var sagaidīt mazāk uzbrukumu. Jau tas vien, ka šis kabinets neuzstājās ar
plašu deklarāciju, kurā skaistos vārdos būtu solītas
daudz jaukas lietas, bet nāca ar īsu paziņojumu par
saviem galveniem mērķiem, par savas darbības galvenam linijām, jau tas vien pierāda, ka mums še
darīšana nevis ar politisku kabinetu, bet taisni ar
darba ļaudīm, kas nelietos liekus vārdus, bet darīs
to darbu, kuru viņiem uzliek konstitūcija. Es negribu daudz pareģot par šī kabineta nākotni. Parasti mēs par kabineta nākotni spriežam pēc viņa
deklarācijas. Parasti mēs kritizējam deklarāciju.
Mēģinām izcelt to, kas mums kā atsevišķai frakcijai
ir pieņemams un kas nē. Šāda deklarācija šoreiz
nav bijusi un tamdēļ ari pie tās nepakavēsimies. Es
domāju, ka tas ari ir pilnīgi lieki, jo visas šīs deklarācijas nav pieradījušas, ka kabinets, kuram izdodas
sastādīt šādu skaistu deklarāciju, ir jau darba spējīgs. Mes gribam gaidīt darbus no jaunā kabineta
un ka tādam viņam jau iepriekš dodam savu uzticību. Mes lūkosimies ne uz viņa solījumiem, bet mēs
skatīsimies uz viņa darbiem, un pēc šiem darbiem
mes to novērtēsim. Mēs prasām vienu no šī kabineta, lai viņš izpilda pēc labākās apziņas tos pienākumus, kurus uzviņu uzliek valsts vajadzībās un
konstitūcija. Tapec es lieku priekšā pieņemt pārejas
formulu šāda veida:
„Noklausījusies valdības deklarāciju, Saeima parjet _ uz turpmāko dienas kārtību." „
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Go. >*datie deputāta kungi! Man jāizsaka frakcijas vārdā
dziļš gandarījums par to, ka mes esam reiz tikuši ārā
no ilga krizes stāvokļa (smiekli un aplausi kreisā puse) un ka reiz ir radusies kaut kāda iespēja jau ilgāku
laiku demisionējušas valdības vietā radīt jaunu valdību. No šī viedokļa un šai ziņā mēs, protams, varam tikai priecāties, ka krizes stāvoklis izbeidzies,
bet ar to nav teikts, ka kādai frakcijai vai politiskai
partijai, kura vispār nevēlas, ka valstī valda nenoteiktība un krize, ka viņai katrā ziņā būtu jāapsveic
kurš _ katrs kabinets, kas nak demisionējušā kabineta
vieta. Politiska partija, sevišķi sociālistu partija, kas
?
spriež par nākamas valdības darbību ne pēc deklarācijas vien, bet pec darba spējām republikas nostiprināšana un sociālas taisnības un miera radīšanā valstī,
spriež vienmēr pēc tiem sociāliem spēkiem un faktoriem, kas stāv aiz šīs valdības. Tā vismaz līdz šim
ikkatra sociālistiska partija uz šo jautājumu skatījās
un mušu frakcija paliek konsekventa un grib taisīt
attiecīgu slēdzienu ari šoreiz. Lai noskaidrotu, kamdēļ mes ieņemam zināmu stāvokli pret jauno valdību,
atļaujiet man pakavēties mazliet pie dažiem vēsturiskiem faktiem, kā šī valdība radās, kādas var būt
cerības uz to viņas turpmākā darbībā un kādas cerības strādnieku partija un konsekventa demokrātiska
partija var likt uz jauno valdību. Loti nepareizi un
bez šaubām ar zināmu nolūku nepareizi, jaunās valdības sastādīšanas un viņas varbūtējās darbības
plānu realizēšanu raksturoja kreiso sociāldemokrātu
vārdā deputāts Rudevics. Un tikpat nepareizi tālāk
to pašu izteica un aizstāvēja Vesmaņa kungs. Kā
viņi šo jautājumu stāda sev priekšā? Viņi nestādās
priekšā, ka mums pastāvējuse valdība, kura atbalstījusies uz 46 deputātiem un no kuras centrs atsauca savus priekšstāvjus. Ne tas bijis tas iemesls,
kamdēļ bijuse vajadzīga jauna valdība un kamdēļ
krīze turpinājās pēdējās nedēļās, bet, lūk, tas, kas
nupat divas dienas atpakaļ noticies, esot bijis par
iemeslu — esot izteikta neuzticība kādam no demisionējušiem ministriem. Tāpēc, lūk, esot bijis jāiet tas
konstitucionelais ceļš, ka līdzšinējai valdībai neesot
bijusi uzticība un jāsastāda jauna valdība, tāda. kura
varētu darboties saskaņā ar Saeimā izteiktām do-
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mam. Tā ir jautājuma nepareiza nostādīšana. Es
teicu, ka es saprotu, kamdēļ ir vajadzīgs ienest jaunu
argumentu, un' tasvajadzigs tādēļ, lai atrastu, lūk, šeit
iemeslu ieņemt stāvokli pret tagadējo valdību (starpsaucieni). Es domāju līdz šim spēkā esošo valdību ,
jo jaunajai valdībai uzticību mēs vēl neesam pieņēmuši. Taisni tāpēc, aiz šiem motiviem un šiem blakus apstākļiem pie valdības krizes varēja kreisie
sociāldemokrāti ļaut jaunai valdībai nodibināties,
varēja dot iespējju no kreisās puses teikt: „Mēs balsosim par vienkāršo pārejas formulu un tālāk valdības darbībā mēs redzēsim, kā mēs savas attiecības
pret to regulēsim." Ja nu tā grib izturēties pret valdības nodibināšanos, tad konsekventai demokrātiskai partijai tā izturēties nav iespējams. (G. Zemgalis no vietas: „Jūs līdz šim tā esiet izturējušies!")
Jums, Zemgaļa kungs, zināms, ka mēs līdz šim tā
neesam izturējušies, bet esam rēķinājušies ar to, ko
varēs valdība objektīvi ņemot izvest un nevis rēķinājušies ar to, ko viņa sola. Vārdos dažreiz no vienas puses savu izturēšanos var motivēt citādi, bet
darbos tā neizturas. Krizes iemesla faktiskā puse ir
triju ministru atsaukšana no kabineta. Tas ir fakts,
kura jūs, kungi, nevarat noliegt. Vēlēšanās radīt
jaunu valdību nāca ne no zemnieku savienības puses,
kuras kara ministra rīcību ari mēs neatbalstām (saucieni pa kreisi). Nē, kungi, tik naivi mēs neesam, lai
ļautu jums ar pārejošiem gadījumiem radīt ilūzijas
sev un ari citiem. Priekš mums tās konstitucionelās
debates nebij izšķirošas. Par konstitūcijas jautājumiem varēja runāt ārpus krizes un var runāt vēl
desmitkārtīgi. Ne tie bija tie galvenie iemesli, bet
runāt vajadzēja, lai atrastu centra partijai vajadzīgo
vairākumu. Centrs vēlējās nodibināt tādu valdību,
kurā viņš viens pats būtu noteicējs. Vesmaņa kungs
nāk un saka: „Mums ir darba kabinets nodibināts,
mums nebij citas izejas, kā tikai tāda. Lietpratējiem
jāvadaattiecīgi resori. Tie nu sirsnīgi un labi strādās
un mēs gribam ļaut viņiem strādāt." Mani kungi,
mēs nevaram piekrist Vesmaņa kungam. Mums nav
darba kabinets. Viņš ir bez šaubām viengabalaināks,
bet viņš ir politisks kabinets, centra kabinets (sauciens: „Divi ministri!"). Jums ir iekšlietu ministrs
Birznieka kungsjūsu ir — zemkopības ministrs
Bauera kungs, jūsu ir — iekšlietu ministra biedrs
Dzeņa kungs, jūsu ir — tagadējais premjers Zamueļa
kungs un jūsu ir. Zemgaļa kungs (jautrība), ari_ pārējie. Naivi būtu runāt, ka mums ir nodibinājies
darba kabinets. Mums ir nodibinājies politisks kabinets, bet viņa bāze ir daudz šaurāka, ka 46 koalīcijas
bāze. Domāt tā, un runāt tā, ka Vesmaņa kungs
domā, ka mums ir darba kabinets, kurš varēs strādāt,
kur attiecīgās personas vadīsies tikai no lietderības,
ir augstākā mērā naivi. Šis kabinets ir, bez šaubām,
viengabalaināks, bet viņš ir politisks un centra kabinets, kuru atbalsta šinī gadījumā kreisie sociāldemokrāti un varbūt viena otra no minoritatu frakcijām.
Tā ir patiesība un no šīs patiesības vajaga taisīt tālāko slēdzienu, ka valdības bāze, par cik kreisie sociāldemokrāti deklarēja tikai vispārējo uzticību, šoreiz vēl šaurāka, nekā bija — nevis 46, bet 22 plus
varbūt kādas 5 minoritatu balsis. No šī _ viedokļa
priecāties, ka valdība būtu stabilāka nekā 46 viru
koalīcija, ir nepareizi. Šī valdība ir mazāk stabila.
Viņa radusies ar kreiso sociāldemokrātu žēlastību,
par nožēlošanu. Viņi līdz ar to uzņemas vispārēju
politisku atbildību par šī kabineta darbību. Nevar .
tā motivēt, kā Rudevics teica, ka mes no gadījuma
uz gadījumu savas attiecības noteiksim. Par cik jūs
pirmo reizi deklarējāt viņam uzticību, jūs ar to vairāk jeb mazāk esat saistījušies. Mums saistība ar šo
kabinetu nav iespējama un aiz ļoti nopietniem motiviem Aiz *iem motiviem, kuru dēļ šis debates sakara
ar kreiso sociāldemokrātu interpelaciju norisinājās.
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Mēs balsojām par interpolāciju, jo mēs konstatējām,
ka tie noziegumi, kas notikuši, ir nosodāmi. Tas ir
pilnīgi pareizi. Bet atceraties, kas tika šinīs debatēs
runāts no kreisās puses un tika no centra pastrīpots.
Te tika starp citu paziņots, ka kabinetā, tad, kad
ticis uzstādīts jautājums, lai tos virsniekus, kuri izdarījuši zināmu pārkāpumu un noziegumu ne tikai nodotu tiesai, bet atstādinātu pa izmeklēšanas laiku no
dienesta pienākumu izpildīšanas, kabinetā par šiem
priekšlikumiem nebalsoja neviens no tiem ministriem,
kuri sēdēja kā centra priekšstāvji šinī kabinetā un
turpinās sēdēt uz priekšu. Cerēt un domāt, ka šie
kungi bus spējīgi, kā nākamais premjers Zamueļa
kungs teica, aizstāvēt demokrātijas cieņu uz iekšieni
un ārieni, — šie kungi, kuri pa to laiku, kad uzbruka
Lejiņam un Gulbim, paspēja vairāk reizes aizmigt,
kad viņu kolēģi bija apdraudēti un tos taisījās mest
no vagona arā; domāt, kad nāks likums par 8 stundu
darba laika ievešanu citās nozarēs, kad darba laika
pagarināšanu prasa centra priekšstāvji, kuri iesniedza
priekšlikumu par darba laika pagarināšanu valsts
ierēdņiem, par 2% atcelšanu no valsts puses slimo
kasēm, — kuri grib visu to izvest, — jums līdz šo laimes karti spēlēt mēs negribam. (Sauciens no vietas.)
To mes neesam darījuši. Jūs gan vairākkārtīgi esat
atkratījušies no savas atbildības un nav nekāds
brīnums, kad kāds politisks kabinets ir demisionējis,
tad tas politiskās partijas, no kurām līdz šim bija ministri kabinetā, tagad cenšas atkratīties no atbildības
un doma, ka tagad tām rokas ir brīvas. Tam nav nozīmes, tas nav nekāds arguments. Mēs zinām ļoti
labi,kungi, _ka jūs paši no kreisās puses esat raksturojuši iekšējas politikas tagadējo vadību. Tagad, kur
jums_ nav nekādas līdzrunāšanas- kabinetā par šo
iekšējo politiku, jums nav nekādas garantijas, ka tagadšī politika tiks vesta daudz noteiktākā virzienā
neka līdz šim. (Starpsauciens.) Mēs avansa veidā
saistīt rokas ar šādas valdības darbiem nevaram, —
mums tas nav iespējams. (V. Bastjānis no vietas:
Jus paši neesat iekšā.") Ne tamdēļ, Bastjāņa kungs.
Te Vesmaņa kungs sacīja, ka maziniekiem esot it kā
divas dveseles_ ^starpsauciens). Vesmaņa kunga m
briesmīgi gribējās diskreditēt mūsu līdzšinējo darbību, raksturojot to tā, it kā mūsu krūtis esot divas
dvēseles: vienkārt, ka mēs ļoti mīlot mierīgo pilsonisko dzīvi un, no otras puses, mums vajagot starp
strādniekiem piekritējus. Es negribu prasīt no Vesmaņa kunga un viņš ari nevar izprast pareizi mūsu
politiskos centienus, mušu politiskos motīvus. Vesmaņa kungs apzinīgi ir gribējis mūsu darbību un
mušu uzdevumus samazināt, kariķēt u. t. t. Mēs
savu uzdevumu tā nekad neesam sapratuši. Mēs tā
nedomājam, un es teikšu, ka mēs esam apmierināti ar
līdzšinējo mūsu darbību valdībā, kāda mums šais 2*/2
gados ir bijuse. Šo 2'/. gadu laikā, kamēr mums ir
naciesņemt dalību valdība, mes viņu nenožēlojam un
nenožēlosimari turpmāk, jo tiepozitivierezultāti,kādi
bija saistīti ar šo darbību valdībā, ir tik skaidri un pārliecinoši, ka nopietnākus argumentus nav iespējams
pievest. Var nākt ar demagoģiskām frāzēm, tas ir
iespējams, bet pārliecināt un pierādīt pretējo, to nevar.
Mes nenožēlojam savu līdzšinējo darbību un nedomājam ari turpmāk Kurai katrai valdībai, kurā mēs neesam, pieteikt opozīciju opozīcijas dēļ. Mēs nedomājam pieteikt opozīciju, ta sakot, par excellence. Mēs
atstāsim tikai sev brīvas rokas. Katrā gadījumā, kur
jaunais kabinets, kurš mums pazīstams kā noteikti
politisks, nešaubīgi spers soļus, lai republikas iekārtu
un cieņu respektētu un atbalstītu, mēs šādus so lus
atbalstīsim. Tikpat noteikti mēs atbalstīsim katru
valdības soli, kurš izies uz mūsu sociālās dzmes
nokārtošanu un stabilizēšanu. Bet zinot šīs valdības
sastāvu un viņas vājo bāzi, var jau iepriekš paredzēt,
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ka jau tuvākās nedēļās no jūsu pašu.kreiso sociāldemokrātu puses, kur jūs šodien deklarējiet šim kabinetam uzticību, nāks ar interpolācijām un pieprasījumiem, kas valdības darbību bremzes. Mes iepriekš
nesaistīsim savas rokas ar šādas valdības darbību,
par kuru nav pārliecība nedz jums, nedz mums. Mēs
atstāsim brīvas rokas no gadījuma uz gadījumu regulēt savas attiecības tā, kā šī valdība ar saviem konkrētiem soļiem būs to pelnījuse. Tāda ir mūsu izturēšanās, un tāpēc visi motivi attiecībā uz mūsu līdzšinējo darbibu ir nedibināti un nevietā. Mums ir dziļa
pārliecība, ka tas, kas tagad iesākas, ir nopietns lūzums mūsu politiskā dzīvē, kura objektīvi runājot novirzās uz labo pusi. Mēs varam brīnēties, ka jūs,
kreisie sociāldemokrāti, šo lūzumu, novirzīšanos uz
labo pusi, pabalstiet. Jūs to neredziet, jūs vadāties
no subjektīva ieskata, jūs personīgi uzskatiet šos cilvēkus par tādiem, kas spēj kreisu demokrātisku politiku vest. Mēs tam neticam. Mēs domājam, ka šis
lūzums, kas te notiek zem politiskās un demokrāti-

skās maskas, faktiski ir ievadījums uz nepārprotamu
reakcionāru politiku Latvijā.
(Troksnis pa kreisi;
un
Bergs!"). Jūs ļoti labi
sauciens^ „Reinhards
ziniet, kādas attiecības mums ir pret Reinhardu un
Ber-gu. Jus ziniet, ka jums dažreiz kas vairāk ir bijis
kopējs nekā mums. (Starpsauciens.) Nekur un nekad, tikpat daudz, cik jums bij iespējams balsot par
jeb pret, tikpat daudz mēs neprasījām, nedz Bergam,
nedz Reinhardam, kā viņi rīkosies. Katru reizi valdība šeSaeima un tāpat citur rīkojas pilnīgi neatkarīgi no ta, ko labais spārns teica
Nekur un nekad
mes neesam darījuši no tā atkarīgu savu izturēšanos

un savu politisko darbību. Bet tas, ko jūs šoreiz darāt, ir ļoti riskants solis.. Mēs nedomājam spert jums
līdz šo soli, kaut gan, kā es jau teicu, ir labi tas, ka
taču reiz krizes stāvoklis ir beidzies. Tāpēc, kā jau
teicu, atbalstīdami šo kabinetu, kur tas spers patiešam demokrātiskus soļus, mēs tomēr atstājam sev
brīvas rokas un spriedīsim par viņa dar'ubu tikai pēc
tam. kad šī darbība bus jau redzama.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamais jau- ^
nais ministru prezidenta kungs un cienījamie ministru
kungi, kas jus no sociāldemokrātu žēlastības esiet
ielikti šinīs vietas! Cienītie deputātu kungi! Atļaujiet pie tas īsas deklarācijas, ko ministru prezidents
ceļa priekša, taisīt dažas piezīmes (A. Veckalns no
vietas: „Drusku asaras ari birst." Zemgaļa starpsauciens) . Zemgaļa kungs, bet pavisam bez asarām.
Protams, ka prieks pārjauno valdību pie mums nevarēs but tik_ sirsnlgs_ ka pie jums. Tas ir pareizi, jo
ņemot vēra pašreizējos apstākļus, kas ar jaunāskoalīcijas nodibināšanos mums tapuši zināmi, mēs nevaram priecāties un aiz ļoti dziļiem iemesliem. Vēl un
vēlreiz ir jāapdomā, kas īsti par visu notiekošo priecāsies. Bet es negribu runāt par lietām, par kurām
varam _tikai minēt, gribu runāt vienīgi par deklarāciju,
kuru ceļa priekša jaunais ministru prezidents. Es apstāšos vispirms pie ta, kas mus, ka laucinieku partiju,
visvairāk interese, t. i. pie lauksaimniecības. Zīmīgi,
ka jaunas valdības deklarācija nebij neviena vārda
par lauksaimniecību. Varbūt, tas tāpēc, ka īsā laika
deļ nav bijis iespējams jaunajam kabinetam pret šo
lietu ieņemt _ stāvokli. Bet zīmīgi tas tomēr ir un apskatot jaunas valdības sastāvu ari saprotami. Jaunais ministru prezidents nav turējis par vajadzīgu
griezties ari pie zemnieku frakcijas un uzklausīt viņas
domas To es ieskatu par vajadzīgu atzīmēt, jo sabiedrība jau paradījušas baumas, it kā zemnieku savienība atteikusies no valdības sastādīšanas. Man jāpaziņo, ka Valsts Prezidents griezās pie
zemnieku
savienības, lai ta dotu savu ministru prezidentu un
zemnieku savienība tam piekrita. Mūsu frakcija uz-
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stādīja par ministru prezidentu Meierovica kungu un
deva viņam instrukcijas jaunās valdības sastādīšanai.
Šīs instrukcijas bija stingri noteiktas un tādas, ka
katrām šaurām partijas interesēm pie tālākās darbības nevarēja būt vietas. Tādi noteikumi attiecīgā
vietā izrādījās par nepieņemamiem un tālab Meiero-

vica kunga kandidatūra atkrita.
Jaunais Zamueļa kunga kabinets sastādījās pilnīgi bez zemnieku savienības līdzdalības, bez viņas
ziņas. Tas ir tāds fakts, kas mums, kā lauksaimniecības interešu aizstāvjiem, liek būt loti apdomīgiem
un stipri atturīgiem pret jauno valdību. Līdz šim
lauksaimnieku prasības, kaut ari maza mēra, viena
otrā gadījumā tomēr tika ievērotas. Ka tas bus turpmāk? Vai uz priekšu lauksaimniecība netiks izstrīpota no valdības darbības programas pavisam un vai
zemkopji nebūs galīgi atstāti tai laimīga stāvoklī, ka
viņi varēs maksāt gan nodokļus priekš visiem, bet
paši neko nesaņems pretim. Tās ir tas bažas, kas
mums uzmācas, redzot valdību, kuras deklarācija
nav neviena vārda par lauksaimniecību.
Otrs jautājums, kas krīt svara pie jaunas valdības novērtēšanas, ir tas fakts, ka šī valdība nodibinājās kā kristīgo latgaliešu šauri egoistisko prasību izpildītāja. Mēģināja šeit to gan aptumšot ar izdomātu
it kā konstitūcijas pārkāpšanu no Meierovica kunga
puses, bet bez panākumiem. Konstitūcijas itka pārkāpšana bija tik loti vājš arguments, kas nevienu pārliecināt nevarēja. To atzina ari sociāldemokrāts
Rudevics. Tādēļ jānāk pie slēdziena, ka Trasuna
kunga raibās prasības, kuras vienmerbijušaspar piedauzības akmeni mūsu politiskā dzīve, bus šīs valdības smagumapunkts. Un tas ir tas bēdīgākais! Nav
jāaizmirst, ka Fr. Trasuna prasības nav Latgales
iedzīvotāju vajadzības, pret kurām nav iebildumu ne
no vienas puses. Kas tās par prasībām, to sava laika
apgaismoja runātāji pie jautājuma ministru prezidentam, ko iesniedza Trasuna kungs, tadeļ es šeit neatkārtošos. Ja iet runa par dažu personu nedibinātam
iegribām, tad neviena objektīva un valstiski domājoša partija nevar tam sekot līdzi. Tā kā nu jaunais
kabinets tomēr nodibinājies uz šī pamata, tad mes nevaram tam dāvāt savu atbalstu.

Treškārt, mēs jaunajā kabinetā neredzam vaautoritāti ārlietu politikas
vadīšanā. Mums gan šeit tika teikts, ka tas ir
tikai pagaidām, bet cik ilgi, tas netika pateikts. Mēs
pazīstam Zamueļa kunga darbību no agrākiem laikiem un šinī brīdī nopietni jārēķinājās ar starptautisko politiku, mēs neticam, ka Zamueļa kungs būs īstā
persona, kas varētu šos sarežģītos darbus veikt. Novērtējot jauno valdību visā visumā, jāsaka, ka pēc
jadzīgo

kodola tā ir izlīgums starp centru un kreisiem sociāldemokrātiem. Zamueļa kungs neteica, uz kādiem
noteikumiem vienošanās panākta, bet Rudevics vaļsirdīgāks būdams, tos pa daļai pastāstījaNo tādiem
solījumiem, kuru pildīšanu valdība uzņēmusies, ka
vienu Rudevics minēja, ka strādnieku likumdošana
netikšot apcirpta. Jāsaka, ka tas nav noticis ari līdz
šim. Bet, ja Rudevics to saka, tad patiesība laikam
būs jaunos miljonos kreisai pusei par labu. Mes saprotam tās tukšās un garās runas, ko no centra te
sacīja par jaunokabinetu, kā pilsonisku valdību, kura
dibinoties uz 18 deputātiem no 100. Bet šis arguments ir tik mazvērtīgs, ka pie viņa nav ko apstāties.
Kreiso sociāldemokrātu prasības izj>eldēs tuvākā nākotnē un mēs ļoti drīzi redzēsim, kādā ceļā jaunā valdība, kopā ar demokrātisko centru tās izvedīs dzīvē.
Tādēļ ir pareizi teikts, ka jauns laikmets
iesākas Latvijas politiskā dz I v ē, bet
gan pretējs tam virzienam, kādu Dukura kungs domā
(stipri smiekli). Šis kabinets skatās nevis uz labo,
bet uz kreiso pusi. šiskabinets nav vis darba kabiC
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nets, kā to mums mēģināja iestāstīt, bet centra un
sociāldemokrātu clņas_ierocis pret pilsonību. kun*ri,
kas tur nosēdušies (rāda ar roku uz jauno ministru
kabinetu), ir pilsoniski advokāti sociāldemokrātijas
lietai. Kamdēļ sedet sociāldemokrātiem pašiem kabineta, ja viņi varnosedināt tur pilsoņus savu nolūku
izvešanai? Tādel velti šis sociāldemokrātu žēlastības kabinets pretendē uz pilsonības un zemniecības
atbalstu. Ja jau kreisie sociāldemokrāti nebalsoja
par tagadējo kabinetu, kurā iegāja sociāldemokrāti
mazinieki, bet balso par kabinetu, kurā neviena sociāldemokrāta nav, bet viss kabinets faktiski no viņiem atkarīgstad, kungi, es domāju, ir skaidrs, kāds
virziens un kāda politika bus jaunai valdībai.
Saņemot visu to kopā, ir jāsaka,ka no politiskās
puses tas ir izlīgums starp kreisiem sociāldemokrātiem un centru, pirmajiem par labu. Apskatot šo
^
jautājumu
visas valsts dzīves apmēros, jāatzīst, ka
jauna valdība ir galīgi nepiemērota mūsu zemes tagadējiem apstākļiem. Viņa stūrē pavisam uz citu pusi,
ne ka iet mušu zemes politiskā doma. Tādēļ mēs
neticam, ka šis kabinets pareizi izpratīs zemes vajadzības un izvadīs valsti pretim nākotnei, kā to prasa
Latvijas republikas cieņa un tautas labklājība. Mēs
šai valdībai uzticību nebalsosim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.
J. Trasuns (Latgales darba partija): Godātie
deputātu kungi! Nupat mēs noklausījāmies divas 3 -^
#
svinīgas runas. Dukura kungs kategoriski apliecinajaJ ka visa jaunā kombinācija itin neko citu nenozīmējot ka galīgu novirzīšanos * pa labi, un Kllves
kungs tikpat kategoriski, ja vēl ne vairāk, apgalvoja
gluži pretējo, ka tā aizies pa kreisi (jautrība zālē). Ja
man būtu mazāk cienības pret šiem abiem lideru
kungiem un ja es viņus nevērtētu augsti (jautrība
zālē), tad es varbūt patiesi varētu saprast šādu viņu
uzstāšanos. Bet labi viņus pazīdams un augsti vērtē-

dams es taisni no viņu slēdzieniem nāku pie tās atziņas, ka bieži visiem tiem apgalvojumiem, kādus ceļ
vienas, otras partijas runātāji, nav tās nozīmes un
ka īstenībā lieta pavisam nav tik bēdīga, kā viņu nostāda. Mums.tas jāapskata no vienaredzes stāvokļa,
kuru es gribētu pastrīpot un tas ir tas, ka mūsu politiskā dzīvē ir ieviesies viens nepatīkams moments,
kam es nepiekristu un kurš turpmāk būtu jāizskauž.
Tas ir zināma kāre uz krizēm un opozicijām par katru

cenu. Mūsu atmosfēra uz ārieni tiem, kas lasa laikrakstus, _ izliekas ļoti saspīlēta. Liekas, ka te ir lielas
pretešķības, viens laužas uz vienu pusi, otrs uz otru.
No vienas puses_ draud komunisti, no otras melnie.

Vienkāršais lasītājs tā to situāciju izprot. Kad mēs
patiesībā iedziļinājāmies mūsu attiecībās, tad redzam,
ka Latvija ir mierīga zeme, un to pretcšķlbu nemaz
tik daudz nav. Es gribu apgalvot, ka šī koalīcija, ja
salīdzina tuvāk, no iepriekšējās koalīcijas daudz ne ar
ko neatšķiras. Tie, kas tagad izsakās par lielu novirzīšanos uz vienu vai otru pusi, tiem patiesībā lieta
grozās ap personām, ap zināmu grupu iespaidiem.
Uz šīs platformas līdz šim ir norisinājušās lielas politiskas cīņas. Bet lieli politiski principi netika izvirzīti. Principielas pretešķības netika uzstādītas.
Tagadējā valdība pasaka apmēram to pašu īsos vārdos, ka viņa turpinās līdzšinējās valdības darbību. Ko
tas nozīmē? Mana dziļākā pārliecība ir tā, ka daudz
nekur viņa tālāk no tā, kur irstaigājusi līdzšinējā,
neaizies, jo reālie apstākli diktē savu, tā kā neviena
grupa vai viņa vēlas, vai nevēlas, nekur aizskriet nevar. Apstākļi tagad noteikti un tādēļ ar tādiem kategoriskiem apgalvojumiem nopietniem lideru kungiem
nevajadzēja nākt. (Starpsauciens.) Redziet, Kllves
kungs, mēs pie krizes taisīšanas nepiedalījāmies.
Man tas nepatika un mūsu grupa nevarēja attaisnot

Stenog?afi*kāj
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to, ka krizi par katru cenu jārada. Mūsu viedoklis
bija tāds, ka lai to krizi radītu, parlamenta jānodibina
drošs vairākums, kas izstrādātu programu un varētu
stāties pie darba tūliņ. Tas netika darlts _ un tamdēļ
mēs atturējāmies, kaut gan ari līdzšinēja valdīja
tie
46
Līdzlnejā koalīcija,
bez
vairākuma.
vairākumu.
54 vīri
nesastādīja
tie
vīri, kas te sēž,
tos vienmēr izbalsoja un tādēļ noteiktu politisku liniju
tie nevarēja ieturēt. Ko ari kabinets nenolēma, vairākums visu izšķīra pēc saviem uzskatiem, šinī ziņā
lielas stabilitātes nebija un tāpēc ir jāatzīst,ka līdzšinējās koalīcijas valdības darbībā bija daudz trūkumi,
ko es sevišķi gribētu uzsvērt kā Latgalesdarba partijas priekšstāvis. Bet no otras puses mes apzinājāmies, ka priekš tam, lai radītu jaunu valdību, ir vajadzīgs noteikts vairākums, un tāpēcmes par katru
cenu negribējām iziet uz valdības gāšanu; bet viņa
tomēr tika gāzta. Kāpēc viņa tika gāzta, to es negribu šeit plaši noskaidrot; to tuvāk noskaidrosat
jūs, blakus sēžot savos krēslos. Bet fakts tas, ka
pēc zināmu grupu uzstāšanās, mēs nonācām tāda
stāvokli, kas pie zināmiem apstākļiem varēja radīt ļoti
kļūmīgus apstākļus. No vienas puses tika noteikti
apgalvots, ka kabinets ir demisionējis, ka viņš it
nekur neder, ka viņa vietā ir vajadzīgs kaut kas cits.
Bet tanī pašā laikā no otras puses tika pastrīpots:
mēs nesapņojam par monarķiju, vai kaut ko citu tam
līdzīgu, bet tomēr gribam citu valsts jekārtu u. t. t.,
u. t. t. Uz ko tas viss varēja samusināt mūsu tautu,
to es nezinu, jo mēs vēl tomēr atrodamies tādā virpulī,
kur tamlīdzīgas parādības ir ļoti bīstamas. Lai gan, kā
jau teicu, mūsu mierīgā latviešu daba ir zināma garantija tam, ka nekas šausmīgs nevar notikt, tomēr
man jāatzīst, ka pie zināmiem apstākļiem, pie noteiktas un neatlaidīgas aģitācijas pret parlamentarisku
demokrātisku iekārtu, tad varētu aiziet par tālu. Tā
majoritāte, tā daļa no koalīcijas, kura patiesībā bija
valdošā, šinī ziņā zemnieku savienība ar maziniekiem, piekopa šādu politiku; lūdzu, mēs visu laiku
esam valdījuši, mēģinājāt tagad jūs bezf mums iztikt.
Mēs zinām, ka jūs bez mums neiztiksat un mēs atkal
valdīsim — tomēr ne par matu nepiekāpsimies.
Kristīgie nacionālisti ar berģistiem stūrēja atkal uz to,
ka lūk: kabinets ir beigts, Saeima jaunu nevar sastādīt, mums par katru cenu vajaga panākt stabila stāvokļa radīšanu. Te bija jārada izeja un šinī ziņā mūsu
grupa pateica: „tā tāds stāvoklis ilgāk turpināties
nevar, mums vajaga valdību radīt un tādēļ mēs savu
atbalstu tagadp'm jaunai valdībai dodam, kaut ari
viņa sastādījās bez drošas majoritātes. Tāda bija tā
situācijas, pie kādas radās jaunā valdība, un ja jūs
gribat patiesību no šī katedra teikt, tad jūs to neapgāzīsat.

Ne ap svarīgiem principieliem jautājumiem

gāja runa, bet aiz šauru grupu aprēķiniem notika parlainentariskā berzēšanās. Es domāju, ka labais un
kreisais spārns praktiskā darbā daudz neatšķiras.
Jus redziet, ka šodien kabinetā ir viens no tiem locekļiem, kurš līdz šim sēdējis labā spārnā. Tas nozīmē,
ka praktiskā darbā saprašanās iespējama. Bet ja
vienam otram patīk taisīt tādus plīvurus, dzīt demagoģiju uz tautas neapzinīguma rēķina, tad tas ir atsevišķu politisku grupu nopelns un šinī ziņā, Berga
kungs . Jūs ari piederiet pie šīm grupām, kaut gan Jūs
esiet izsacījusies,ka, lūk, mēs — bezpartejiskie, esam
tie īstie. Faktiski tomēr taisni no. bezpartejiskiem
iznāca galvenā rīvēšanās, galvenā parlamentariskās iekārtas graušana parlamentariskās iekārtas
robežas. _ Ja mes tagad pāriesim uz tagadējās valdības sastavuun platformu, tad man vispirms jākonstatē, ka mes neietilpstam šai koalīcijā un neietilpstamaiz sekošiem motiviem. Vispirms mums nepatīk tā šaurā bāze, kura — man jākonstatē — atkal
ir noticis fakts. Bāze faktiski ir 18 vīri (smiekli), tas
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man jākonstatē. Bet, protams, tas nenoliedz to, ka
šīs koalīcijas darbība varētu ieturēt daudz vispuslgāku virzienu un piekopt vispusīgaku darbību. Šis
apstāklis mūs vispirmām kārtam atturēja. No otras
puses ari tās grupas, kas bija radījušas līdzšinējās
koalīcijas krizi un radījušas jauno valdību, ir piekopušas vienā otrā jautājumā tādu virzienu, kas ar
mūsu pārliecību pavisam nesaskan. Es to gribētu
vispirms pastrīpot attiecībā uz demokrātisko centru
un teikt nevis kā apvainojumu, _ ka ari demokrātiskais
centrs bija nostājies tādā lomā, ka tad, kad Kllves
kungs nāca un kategoriski apgalvoja, ka viņi ejot
tālāk par kreisiem sociāldemokrātiem, tad tas darīja
gluži pretējo un centās par katru cenu panākt, lai viņu
pieskaitītu sēžam tur aiz.Berga. Pie dažu likumu
pieņemšanas tas tā notika. Protams, ka tam mes nevarējām sekot un no tā atturējāmies. Man jāpāriet
tālāk uz Latgales jautājumu, par kuru presē beidzamā
laikā daudz skandināts un kurš nostādīts ļoti vienpusīgā gaismā. Latgales jautājums,_ patiesību sakot,
tiek cilāts pie katras koalīcijas sastādīšanas, bet tagad sevišķi tam ir vieta, tādēļ ka ne viss Latvijas
tautas vairākums saprot Latgales jautājumu ta, ka to
jāsaprot. Varbūt pa daļai pieši jautājuma nepareizas
nostādīšanas ir vainīga lielākā daļa līdzšinējo Latgales priekšstāvju un šinī ziņā ar Latgales kristīgiem

mums kardinālas domu starpības. Es to nenoliedzu,
jone tikai tās vajadzības, kuras viņi ir pacēluši, ir bijušas tās galvenākās. Bet ja tur varbūt nodarīta
viena otra kļūda, viens otrs pārspīlējums, tad taču
nevar taisīt no tā tādu slēdzienu, ka visas prasības,
ar kurām nāk latgalieši, ir izpūstas, ir separātisma un
privilēģiju meklēšana. Tās ir pasakas, kuras nopietni
cilvēki nevar stāstīt. Ja salīdzina Kurzemi un Vidzemi ar Latgali, un saka, ka Kurzemes un Vidzemes
lauksaimnieki atrodas grūtā stāvokli, ka še viņi cieš
krizi, tad man jāapgalvo,ka latgalieši atrodas divdesmit reiz grūtākā stāvoklī un pārdzīvo divdesmit
reiz smagāku krizi, jo tur tie mazie saimnieki nav
ekonomiski tik stipri, viņiem nav ta kapitāla, kas
ir dažam labam pārējā Latvijā. Bet par to es negribu
runāt. Gribu tik atzīmēt, ka ari jūs, laucinieku priekšstāvji, domājat tikai par Kurzemes un Vidzemes interesēm, bet kā tas notiek tur Latgalē, par to jums nav
nekādas bēdas. Tā šī lieta ir turpinājusies visas koalīcijās. Nelaime bij tā, ka nebij Latvija nevienas tādas grupas,kas pamatotu savu politisko domu uz visu
Latviju. Līdz šim viens attīstīja savu darbību Latgalē, otrs Zemgalē, trešais Kurzemē u. t. t. Un ja
jūs, baltieši, pārmetat, ka latgaliešu partijas darbojas tikai priekš Latgales, tad jāsaka, ka jūsu partijas
ari strādā tikai priekš Kurzemes un Vidzemes. Un
ne tikai partijas, bet ari visa kulturela dzīve ir tikai

priekš šejienes. (A. Kllves starpsauciens.) Saskaitiet
arikrievus un apsveriet lietas apstakļus.bet es par to
nerunāšu. Es runāšu par to bēdīgo stāvokli, kāda
atrodas Latgale un novērtēšu to situāciju, kādā atrodas vispār mūsu sabiedriskā dzīve. Šinī ziņa man jāsaka, ka pie zināmiem apstākļiem Latgales jautājums
var palikt par ļoti sarežģītu jautājumu. Bet ta nebūs
latgaliešu vaina, tamdēļ ka mēs to galveno jau bijām
teikuši pie Latvijas valsts apvienošanas. Jau toreiz
daži latgalieši bij pastrīpojuši, un to mēs esam uzsvēruši un uzsveram ari tagad katrā gadījumā, ka Latgales apgabalam jāpiegriež nopietna vērība. (Starpsauciens par baznīcu.). Tas ir pareizi. Es ari to gribu
pastrīpot. Ir pareizi, ka ir saņemta Jēkaba baznīca,
ir saņemts viens otrs miljons — viens otrs varbūt pat
pilnīgi nevietā, es tam piekrītu, jo ari atbalstu uzskatu, ka mes nevaram izdot miljonus atsevišķu konfesiju pabalstīšanai, bet nevar atstāt novārtā skolas
un citas tamlīdzīgas vajadzības. Nevar nostādīt jautājumu ta, ka latgalieši saņēmuši jau nezin ko, jo jā-
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saka, ka tas, kas dots ar Jēkaba baznīcu, tas nenāk
priekš Latgales zemniekiem. Tas darīts visas Latvijas labā. Ja katoļu baznīcas centru ir pārnesuši uz
Rīgu, tad tas nepavisam nav Latgales jautājums un
mus tas vismazāk interesē. Ja tos līdzekļus, kuri
nridcš tam ir izsviesti piemēram priekš remonta, pieskaita, ka tie iet uz Latgales zemnieku rēķina, tad jāsaka, ka no tiem Latgales zemnieki nedabū ne ma-

zākā graša. Priekš Latgales tautas vajaga atrast
citus līdzekļus. Tādēļ nostādīt to lietu tā, kā latgalieši
tagad dabū visu pārpilnībā, ir pilnīgi aplami. Drīz
nāks papildbudžets un pēc tam pamatbudžets, tad es
gribu nopietni, kungi, jūs lūgt un nevis draudēt ar
koalīcijas izjaukšanu, ka tās minimālās prasības, kas
uzstādītas, ka tās ir jāizved priekš Latgales izglītības pacelšanas, priekš Latgales
kultūras pacelšanas. Līdz šim

lauksaimniecības

mums ir notinormālos apstākļos
kārtējā valstī nevar ciest. Ja atlaiž zināmas _ sumas
no kārtējā budžeta priekš zināmām vajadzībām, tad
kušas tādas netaisnības, kādas

viņas tiek izlietotas tikai Kurzemei un Vidzemei.
Latgales vajadzības tiek paredzētas tikai papildbudžetā, bet tā kā papildbudžeta sumas ir loti mazas, tad
latgaliešu vajadzības tiek pavisam nostrīpotas.
Kungi, tāda tendence bija. Jūs nevarat teikt, ka, lūk,
mēs mūžīgi uzbāžamies ar savām Latgales vajadzībām. Mēs nemaz negribam par to runāt, jo ari jums
par to jārunā, ja esat valsts vīri; bet, lūk, ir ieviesusies Jāda sistēma, ka katrā resorā ir tāds cilvēks, kas
gadā tikai par savu stūrīti, bet neskatās uz lietu no
vispārējā valsts viedokļa. Ja tas tiks izskausts no
katra resora, ja tādas lietas turpmāk nenotiks, tad
mēs sadzīvosim mierā un visi pārmetami atkritīs.
Man šai ziņā jārunā sevišķi attiecībā uz iekšlietu poli-

tiku. Šeit vairākkārt tika aizrādīts uz to saspiesto
gaisu, kāds ir Liepājā. Man jāsaka, ka tāds pats
saspiests stāvoklis ir pašlaik Latgalē, jo tur ir atnākuši daži baltieši un saka: „Jūs jau visi tik izejat uz
separātismu, mēs tik to kultūru varam jums nest."
Es teikšu, ir tādi ierēdņi, kas tik aplami izprot savu
uzdevumu. No otras puses gribu apgalvot, ka ir viens
otrs ari latgalietis, kurš domā ari citādi, bet viņš to
dara caur savu neapzinību, pateicoties tai_ vēsturiskai
plaisai, kāda līdz šim pastāvējuse starp parejo Latviju un Latgali. Viss tas, kas neciešams priekš vienotas valsts turpmākas politikas, ir novēršams. Ja ir
šādi ļaudis starp ierēdņiem, kas to negrib darīt, tos
tūlīt vajadzētu atlaist. Par to mums jau ir daudz nācies runāt, bet viens otrs gadījums vēl atrodas pa
vecam nenoskaidrotāstāvokll. Es gribētu cerēt, ka
uz priekšu tas būs citādi, jo ar katru gadu šai lietā
nomanāmi zināmi panākumi. Ja jaunajai koalīcijai
tas izdosies vēl jo vairāk un ja visas grupas varēs
nākt cietušai Latgalei pretim un ja viņas centīsies novērst ar visiem līdzekļiem norobežošanās tendenci,
kā no vienas, tā no otras puses, tad būs jau daudz
panākts. Man gribētos apgalvot, ka pec pāris gadiem
par šim lietām mums vairs nenāksies_runāt, jo tagad
jaumēs varam saprasties vairāk nekā agrāk, izloksnes ziņā mēs viens otru vairs nešķirojam. Bet mums
vajadzīga ari saimnieciska vienlīdzība un tā ir turp-

mākās politikas uzdevums. Mēs tiešām apzināmies,
ka nekādas starpības nevar būt, bet līdz šim dažas
iauro grupu intereses ir spēlējušas diezgan noteicošu
lomu un ir bijuši daži tādi gadījumi, kur nav ticis darīts tas, kas nepieciešams. Šai valdībai būs jāapmierina tās Latgales vajadzības, kuras atzītas par nepieciešamām un mēs ari gribam izteikt cerību, ka viņa
to darīs. Tāpēc mēs jaunai valdībai gribam nākt
palīgā, lai varētu reiz visā visumā padarīt drošu, stabiluLatvijas austrumu stāvokli. Kamēr tur stāvoklis
nebūs drošs, tikmēr mēs nevaram būt droši, ka kādreiz tur kaut kas neizceļas nepatīkams un f^ēc nelieg-
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sim līdzekļus, lai paceltu Latgales ekonomisko* un
kulturelo stāvokli. Ar līdzšinējiem valdības spertiem

soļiem Latgale vēl nav apmierināta, jo nav apmierinātas Latgales darba zemniecības prasības, kuras
negrozās ap baznīcām un viņu pabalstiem. Latgales
darba zemniecībai vajadzīgs pavisam kas cits, un ia
mums bus tikai skaistas baznīcas, un mums nebūs ne
skolu, ne arklu, tad mēs itin nekur uz priekšu netiksim. Es ceru,_ka jaunākoalicija mēģinās šīs lietas

novērst veļama virzienā (sauciens pa kreisi). Bez
šaubām, es jums piekritu, ka baznīcu kredīti jāizlieto
izglītības pacelšanai; mēģināsim tad to kopīgiem
speķiem izvest pie nākošā budžeta apspriešanas.
Pārejot talakpie tas darbības, kādu sola nākošā koalīcija, es gribētu pastrīpot, ka tika izteiktas bažas par
to, ka koalīcija, ja to par Jādu varētu uzskatīt, ka
jaunaisdarba kabinets varētu izsaukt pretējā virzienā

vel lielākus ekscesus, nekā tagad ir notikuši, tad viņai
vajaga but uzmanlgai_ un noteikti jāuzstājas valsts
demokrātijas aizsargāšanas labā. Es gribētu cerēt, ka
jauna koalīcija piekops tādu politiku, kas paralizēs tos
elementus, kas iziet apzinīgi vai neapzinīgi uz pastāvošas iekārtas graušanu. Ja valdība prasīs ieturēt
izlīdzinošu liniju, kādu tai vajaga ieturēt, tad viņa stāvēs savu uzdevumu augstumos. Šai lietai ir jāpiegriež nopietna vērība un es saprotu sociāldemokrātus,
ka viņiem ir bijuši savi motīvi, kāpēc tie balso par
šo kabinetu. Šie motivi bij tādi, ka sakarsētā atmosfēra, kāda bij radusies, draudēja radīt tādu valdību,
kas nedibinātos uz konstitucioneliem pamatiem. Vajadzēja tapec radīt
valdību, kas dibināta uz konstitucioneliem pamatiem un tāda ir jaunā valdība.
Jācer, ka jaunais darba kabinets nepiegriezlsles ne
vienai, ne otrai pusei, nekad ne pa labi, ne pa kreisi,
bet skatīsies uz to, lai graujošais elements nevar apdraudēt mūsu valsti. Ar to es nebūt negribu iziet uz
pilsoņu tiesību aprobežošanu, bet mūsu bijušās valdī-

bas rīcība mes redzam zināmu mīkstčaulību un tas
nedrīkst turpināties. Līdzšinējā valdība nevarēja
pateikt: «Pietiek kungi, tālāk nevar iet!" Ja tagadē^
ja^valdībai bus tāda
dūša, tad tā izdarīs lielus darbus.

Mēs, neieiedami šinī valdībā aiz aprādītiem motiviem,

tomēr gribam balsot uzticību valdībai tai cerībā, ka
viņa ievēros kā Latgales darba zemniecības prasības,
tā vispāri visas Latvijas demokrātijas vajadzības. Ja
viņa ies pa demokrātisku ceļu, tad mēs necentīsimies
par katru cenu radīt krizi, lai panāktu kaut kādu jaunu valdību. Protams, ja attaisnosies vienas otras šaubas, kādas tika izteiktas no vienas un otras puses, tad
mēs būsim spiesti vilkt attiecīgas konsekvences. Bet
cerēsim uz to vislabāko.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība): Mani kungi! Es saprotu aso kritiku no opozīcijas puses, es saprotu ari šīs asaras, kuras tiek tā"
sakot nemanāmi izlietas par kurām pierāda šī grieša^
nas ar ironiju pie tagadējās
valdības. Fi, saprotu tāpēc, ka Šie kungi, kuri uzstājās ar aso kritiku, rēķinājās ar to, ka viņi varēs izdancināt visa Saeimu, un
galu galā izdancināja tikai paši sevi._ Visi šie pārmetumi, kuri tiek taisīti, varētu būt vērsti pret viņiem
pašiem, ja viņi gribētu būt atklāti. Tiek taisīts pārmetums, ka tagadējā valdība esot no kreiso žēlastības. Sakiet, no kādas žēlastības bija _ pagājušā valdība, vai viņa ari nebija no kreiso žēlastības. Taču
sociāldemokrāti bija pagājušās valdības sastāvā. Vai
viņa nebija ari no labā spārna žēlastības, kurš piekopj fašismu un veicina tautas daļu un šķiru naidu un
kurš tautu stumj uz pilsoņu karu. Vai pagājušā valdība nebija ari pa daļai no minoritatu žēlastības? Lūdzu parādiet kaut kuru _ koalļcijas valdību, kura nebūtu no labā vai kreisā spārna žēlastības. Tā tad
5*
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uzstāties ar pārmetumu, ka tagadējā valdība ir no par latgaliešu orientāciju uz poļiem, vai Berga kungs
kreisā spārna žēlastības, tas ir tīrā demagoģija. Es ir vienreiz apgaismojis sava avize, ka ir Latgale ar
saprastu, ja jūs runātu par pamatotām lietām, par proskolām. Vai jums, kungi, ir_ zināms, ka ar valsts
gramām, par to, vai valdība izpildīs savu solījumu. līdzekļiem viena apriņķa pilsēta tiek uzturēta tikai
viena nacionāla valsts skola un 4 minoritatu vidusTā būtu īsta kritika, bet jūsu pārmetumi, ka šī valdība ir no kreiso sociāldemokrātu žēlastības, un skolas? Parēķiniet jūs, kungi, cik tur proporcionāli
tāpēc nekur neder, tā ir demagoģija un vairāk nekas. ir latviešu un cik cittautiešu. Un vai mes, kungi,
Un ja ari tā būtu no kreisā spārna žēlastības, vai tad prasījām, lai cittautiešus apspiestu? Tomes neprasījām. Tas mums ir pieņemts ,ir prakse, ir_ likuma,
kresais spārns šajā brīdī, kad citas pilsoniskās gruka cittautiešiem būtu savas skolas un to mes nenopas bija nostājušās uz tā stāvokļa, lai aizkavētu valdības sastādīšanu, nav pierādījis savu valstiskumu un raidām. Bet prasām to, ko prasa pati taisnība — lai
nav pierādījis to, ka v'^ š ir vairāk pilsonisks, vka latgaliešiem tiktu dots skolu skaits proporcionāls
viņu skaitam. Vai tas bij tikai latgaliešu jautājums?
dažas pilsoniskas frakcijas? Jā, mani kungi, taspaapvienības
Vai
tas nav vispār mūsu valsts un nacionālais jautātiesi tā ir, jo kad demokrātiskā centra
nav
frakcijas bija griezušās pie zemnieku savienības un jums? Vai tas ir tāds sīks jautājums, par kuru
par
kuru
runāja par kabineta sastādīšanu u. 1.1., un lika viņiem vērts pat runāt? Vai tas ir tāds jautājum^
valdībai nebūtu nopietni jāpadomā? Tālāk, kungi,
priekšā izbīdīt kabineta premjeru, tad zemniekusavienība pateica: „Jūs radījāt krizi, jūs ari sastādāt ņemsim nākošo jautājumu, ņemsim agrāro reformu.
Par nožēlošanu ir Satversmes Sapulcē, ir Saeimā cik
valdību".Kad vaicāja viņiem, vai viņi grib dot premjeru, tie teica: „Nē, par to mēs runāsim vēlāk". Kad
reizes neesam skandinājuši par šo jautājumu, ka
prasīja, kādas ir viņu prasības, viņi teica: „Par to Satversmes Sapulces pienākums bij, izvest tādu agmēs runāsim ar to personu, kurai būs uzdots sastārāro reformu, ka tiktu apgādāti ar zemi tikai sīkzembija
nieki un bezzemnieki; ka tā nav pareiza politika, ja
kungi,
bija
dīt kabinetu."
Tas,
sabotaža, tas
griba visu izjaukt, izputināt valdības sastādīšanu, tas zemi piešķir advokātiem, ārstiem, ierēdņiem u. t. L,
bija griba parādīt tautai, ka Saeima nespēj vairs kamēr īstie zemnieki paliek bez zemes un bez maisastādīt kabinetu.
Ko jūs kungi pārmetat kreisam
zes. Vai tas bij sīks jautājums, kad mēs aizrādījām
spārnam, tas zīmējas tikai uz jums pašiem. Kreisais savās runās ir Satversmes Sapulcē, ir še, ka agrārreformai vajaga būt, cik iespējams, vienlīdzīgai
spārns, redzēdams, ar ko tas draud mūsu valstij, uzstājas, Jai kabinets tiktu sastādīts, neuzstādīdams par priekš visas tautas un ka gadījumā, ja nav iespējams
to nekādas prasības, kuras nebūtu pieņemamas. Te . apmierināt zemes gribētājus ar kultivētu zemi, tad
Kllves kungs ieminējās: „Tā ir tā nelaimīgā Latgavajaga tos apmierināt mazākais ar nekultivētu zemi.
les kristīgo un_ Trasuna politika." Jā, kungi! PirmKungi, vai tas bij sīks jautājums? Lūdzu, kungi,
kārt atļaujat jus sev jautāt, vai jūs esat parēķinājuši, parādiet, kur bij tie sīkie jautājumi. Par bazcik Saeima ir deputātu un cik no tiem ir Latgales nīcas jautājumu te jau tika runāts. To gribēja
kristīgo df--*utati. Ja jūs domājiet, ka Latgales krisuzskatīt par kaut kādu konfesionālu jautājumu.
tīgo bloka 8 deputāti var pārējos 92 Saeimas depuBet visiem ir loti labi zināms, ka tas ir plašs valtātus locīt uz kuru pusi grib un darīt ar Saeimu, ko stisks jautājums un, kungi, kur šeit dažam liekas,
-? rib, vai tad jūs, kungi, līdz ar to neizrakstāt sev ka viens vai otrs miljons, kurš tika priekš šīs lietas
testamonium paupertatis? Es domāju, ka 8 deputāti, izdots, esot bijis lieks, tad es gribētu, ka tie, kas tā
ja viņu prasības nebūs dibinātas un pamatotas, neko domā, būtu nogājuši un paskatījušies to, kas tika
nevarēs panākt. Klīves kungs teica: „Ja nu latgapiešķirts priekš katoļu baznīcas centrālās pārvaldes,
lieši būtu uzstādījuši kādas vispārējas principielas kādā stāvoklī tā atrodas. Vēl tagad var par to pārprasības u. t. t., tad par to nevarētu runāt, bet tur ir
liecināties. Tas ir Klostera ielā Nr. 17, kur no čebijuši tikai tādi sīkumi." Lūdzu, kungi, parādiet, kur
trām sienām ir tikai trīs sienas. Tā tad, kungi, šeit
bij tie sīkumi, bet es jums parādīšu, kur mums bija runāt pār sīkiem jautājumiem, es domāju, būtu pil^rincipieli jautājumi un kur šie paši principielie jaunīgi velti. Ja Klīves kungs domā, ka tā ir tikai Tratājumi tika celti varākas reizes tagadējā kabnetā, suna politika, tad es viņam pasaku «paldies" par šo
ministru un lideru sēdēs. Lūdzu, kungi, pateikt, "ai goda vārdu. Es esmu lepns, ka tā ir mana politika,
tas ir principiels, vai tikai tīri latgaliešu jautājums, un es domāju, ka tas atnestu katram godu, kas piekad mēs prasījām, lai valdība gādā par to, ka ierēdņi, turētos pie šis politikas, jo tā ir nacionāla, tā ir valkuri tiek sūtīti vai nu uz Latgali, vai K urzemi, vai stiska politika. Jašeit atrastos kāds latgalietis, KurVidzemi, nedrīkst rīdīt vienu tautas daļu pret otru, zeme vai Vidzeme, kas izturētos nicinoši pret kurnedrīkst celt ienaidu un fanātismu tautas daļās. Un
zemniekiem un vidzemniekiem, kas to tautas dalu
ja ierēdņi to dara, tad viņi neder savam amatam un apsmietu vai apspiestu, tā kā piemēram, tas dažu
ir atceļami. Lūdzu vai tas ir vispārējs valstisks jaureizi notiek Latgalē tad viņu neturētu amatā netājums, jeb vai viņš ir tīri Latgales jautājums. Kungi, vienu dienu. Bet man ir bijuši gadījumi, ka atbrauatļaujiet jums atgādināt, ka pat Krievijas cara laikos, kuši zemnieki no Latgales sāk runāt krieviski un kad
ja zināmas sabiedrības šķiras cēla iebildumus un dies prasu, kāpēc viņijtā dara, tad man atbild: mēs
binātus iebildumus pret vienu otru ierēdni, tad cara runājam krieviski tāpēc, ka te visi ir čiuļi: mēs čiuvaldība viņu atcēla tūlīt no amata. Es domāju, ka
liski neprotam unviņi izsmej mūsu mēli. Tad jau nomūsu demokrātiskos laikos, kur mums ir pienākums spriedām, ka labāk runāsim krieviski. Es priecājos,
tautas daļas tuvināt, šādu tautas daļu rīdīšanas polika ari jaunākais Trasuns šeit aizstāv valstisko litiku nedrīkst piekopt.
Es domāju, ka mūsu laikos niju. Es _ priecājos, ka viņš vairs nesaka, kā to datas, kas šo politiku piekopj, kā to dara bezpartejiskie rīja agrāk, ka Latgales īpatnības- ir tikai tumsība.
un kristīgie nacionālisti, maldīgi informējot tautu,
Nu viņš redz, ka Latgalei ir daudz citādas īpatnības,
sēdami tikai ienaidu un fanātismu, ka tādi piekopj par kurām vajaga runāt. Pārejot tagad uz jaunā
valsts graušanas politiku. Tad, kungi, nākošais jaukabineta deklarāciju, tika aizrādīts no Klīves kunga,
tājums ir izglītības un kultūras jautājums. Vai šis ka jaunais kabinets par zemniekiem nemaz neesot
jautājums rup tikai vieniem latgaliešiem? Vai jūs, domājis. Es nu atļaušos jautāt: ko tad ir darījis vekungi, baltieši no labā spārna, vēlaties, ka Latgalē
cais kabinets šajā lāika?_ Kungi, kad mēs, Latgales
būtu mūžīga tumsība?
Vai jūs, kungi, ari Berga kristīgie iesniedzam jautājumu valdībai, kā valdība
kungs, kas te sed un savā avizē mūžīgi runā par
doma nākt palīga tiem Latgales zemniekiem un vi- polonismu un rusifikāciju Latgalē, par separātismu, siem citiem jaunzemniekiem, kuri tagad ir cietuši
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caur slapjo laiku un neražu, kā ir gādājis par to vecais aizgājušais kabinets? Viņš no atbildes došanas
ir izvairījies un nosūtījis jautājuma iesniedzējus uz
Latvijas banku. Tāda bija valdības atbilde. Banka
kā banka zin, ko tā dara un bankai kā bankai ir jāzin, kam viņa var dot aizdevumus. Viņa var dot tikai tur kreditu, kur ir zināmas garantijas. To visi
ļoti labi saprotam. Bet ko darīja valdība šinī lietā,
kā domāja valdība nākt palīgā tiem, kuriem nebija
nekāda ceļa dabūt šo kreditu, kā viņa gribēja palīdzēt tiem, kuriem sēkla būs vajadzīga pavasarī un
kuriem vajadzīga labība tagad? Vai tā valdība, kura
aizgāja, vairāk gādāja par to, nekā tagadējā valdība,
kura nupat iestājās amatā un kura teica, ka cik
tikai atļaus valdības līdzekļi, viņa palīdzēs, ka viņa
pieliks visus spēkus dzīves atjaunošanai. Vai Klīves
kungs domā, ka šī dzīves atjaunošana nezīmējās uz
zemniekiem? Es nemaz par to nešaubos, ka tā zīmējās tiklab uz zemniekiem, kā uz citiem. Tā tad
šeit kritika ir tikai tāpēc, ka grib kritizēt. Tad,
kungi, nākošais motivs ir tas, ka tagadēja valdība
nevarot baudīt uzticību tāpēc, ka jauna valdība radusies mazā sastāvā. Ja, kungi, bet paradiet, kur
aizgājušam kabinetam bija majoritate._ Vai 46 viri
varēja nodrošināt majoritāti. Aizgājuša valdībabija
uz tikpat nepastāvīgām kajam no 46 vīriem, ka tagad no 22 vai 18 vīriem. Aizgājušais kabinets bija
spiests rēķināties ar to, ka viņu atbalstīs vai no
kreisās vai labās puses. Ari tagadējais kabinets
rēķina uz to, ka viņu atbalstīs vieni vai otri. Bet var
teikt, ka šai valdībai ir lielāka majoritāte p _ar bijušo
valdību, jo šī valdība ir nospriedušo ieturēt patiesi
demokrātisku liniju, un tāpēc viņa var cerēt uz lielāku majoritāti nekā aizgājusē valdība. Aizrādīja,
ka šī valdība nebaudot uzticību tāpēc, kā tai esot
virziens uz kreiso pusi. Jā, kungi, pasakāt, uz kādu
otisi virziens bij bijušai koalīcijai, vai viņš bij uz
labo vai uz kreiso pusi. _ Mes nu gan zinām, ka bij
pie pašas programas, ka bij piepašas deklarācijas
izstrādāšanas, mēs zinām ari, kā _gaja ar likumdošanu. Es domāju, ka pie tagadejas_ valdības neies
vairāk uz kreiso pusi, ka tas bijagrāk, bet es esmu
pārliecināts, ka vairāk tiks ieturēta demokrātiska līnija, un ka pie tagadēiās valdības sastāva Latvija nenobeigsies vis pie Aiviekstes krastiem, bet gan pie
Zilupes krastiem, ka _ ta_gadējā valdība ari Latgali
ieskaitīs Latvijas sastāvā un nebūs vis ka līdz šim,
kad skatījās uz Latgali kā uz iekaroto provinci, kuru
var gan izmantot, bet nevis celt un tuvināt pārejam
tautas daļām. Es jau aizrādīju uz to, ka frakcijusastāvs, kuras^atbalstīs tagadējo valdību, nav mazāks,
nekā tas bij pie aizgājušas valdības. Bet ja_mes ņemsim lietu ne tikai pēc frakciju sastāva, ja mes ņemsim
oēc personāla, paša valdības sastāva, tad vai jus,
kungi domāiāt, ka Ringolds Kalnings ir vajaka persona nekā bijušais finansu ministrs Pungas kungs,
vai jūs domājat, ka viņš neoratīs finansu ministriju
vadīt, vai tas to sliktāk vadīs neka senākais vadītājs? Vai, kungi, jūs domājat, ka tagadējais kara ministrs, kurš pats ir karavīrs, kuram armijas dzīve ir
pazīstama, kuram tā stāv tuvu, vai jus domājat, ka
viņam armijas intereses un vajadzības bus mazāk
saprotamas un mazāk tuvas, neka viņas bij Ducena
kungam? Vai jūs, kungi, domājat, ka ari Zamueļa
kungs, kuram ka juristam ir veca prakse, ka viņš
nebūs soējīgs sava resora darbu_ vadīt? _ Un ta,
kungi, ja mēs ņemsim tālāk un talak, tad mes nevaram atrast motiva, kāpēc tagadējās valdības darbībai
nevarētu izteikt uzticību. Jus taču to vel neesat redzējuši. Jūs tā spriežat tikai tapec, ka jus esiet opozīcijā. Ja jūs pateiktu atklāti: „mes neuzticamies
tāpēc, ka mēs esam opozīcijā", to es saprastu. Vai
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jūs tikai tāpēc neuzticaties, ka jūs te nedzirdējāt
garu deklarāciju par nākošās valdības darbību?
Agrāk tādu deklarāciju mes dzirdējām. Mes paši
bijām pie programas izstrādāšanas, un lūdzu pasakiet, kur ir visi tie likumi, kuri tika solīti, kuri ir
nepieciešami sevišķi priekš latgaliešiem. Viņa gan
bija ļoti plaša, bet kas no viņas izpildīts ? Izpildīta
tikai i/9o no tā, kas tika solīts. Es negribu taisīt par
to lielu pārmetumu, ka nav viss izpildīts. Mes labi
saprotam, ka ne katru reizi var visu izpildīt tik ātri,'
un dažreiz pat ir tāda lieta, kuru tekošā brīdī nav
iespējams izpildīt. Ja ņem tā, ka pagājusē valdība,
neskatoties uz visu plašo deklarāciju, nav spejuse izpildīt savus solījumus, tad ir pareizāki dot īsu deklarāciju un ieturēt zināmu virzienu, kas dotu zināmu
pamatu uzticībai, ka valdība ies tanī virzienā un panāks to, ko viņa solījuse savā deklarācijā. Ta tad
redziet, ka visa tā kritika pret tagadējo valdību izskaidrojama tikai caur to, kate ir daži kungi, kuri
domāja, ka bez viņiem nevarēs sastādīt valdību, ka
viņi piespiedīs Saeimu nākt un krist viņiem pie kā-

jām, lai viņi sastādītu valdību. Tomēr valdība ir sastādīta bez viņiem. Tikai ar to var izskaidrot šo aso
kritiku.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Tām debatēm, ku- „
ras pašlaik šeit norisinājās pēc jaunā ministru prezidenta deklarācijas, piemita viena savādība, kāda
pie līdzšinējām deklarācijām nebija manāma. Šī savādība ir tā, ka aiz debatēm, kas te ir norisinājušās,
pati deklarācija it kā pazuda, pie viņas neviens neuzkavējās, par viņu neviens nerunā, itin kā viņas
nemaz nebūtu. Un tas ir pilnīgi saprotams, jo deklarācija bija ne tikai īsa, bet ari tukša, jo ko gan
var saprast piemēram zem teiciena, ka jaunā valdība būs taupīga, bet nepieciešamos izdevumus grib
taisīt. Visi grib būt taupīgi un visiem ir jāizdod, kas
ir nepieciešams, bet ir jautājums tikai par to, kur
beidzas taupība un kur sākas nepieciešamie izdevumi. Še stāv tikai divi vārdi: „taupība" un „nepieciešamie izdevumi". Bet tie neko_ nesaka. Tālāk
deklarācija nosaka, ka valdība strādās demokrātiskā virzienā. Jā, ko tad tas nozīmē? Demokrātiski
virzieni ir ļoti dažādi, un vai tad demokrātisms, ko
valdība aizstāv, ir tas pats demokrātisms, ko citi
šai augstā namā aizstāv? Tas vārds atkal pats par
sevi mums neko nedod, viņš atkal ir tukšs. Mums
saka, ka strādās tā, lai visas šķiras, visas pilsoņu
grupas varētu saprasties. Jā, kungi, kas tad to nevēlētos? Bet kur tad irjas burvju zizlis, kas mums
to dos? Ja mums tas būtu uzrādīts, tad mums būtu
kas iedots, bet vārds pats par sevi neko nedod. Tad,
jaunais kabinets uzturēs labas attiecības ar mūsu
kaimiņu valstīm. Loti labi. Un es gribētu redzēt
valdību, kas to nevēlētos. Bet, kungi, kā to panākt?
Mūsu kaimiņu valstis ir ļoti dažādas, viņu intereses
ir ļoti dažādas un bieži saduras savā starpā. Vai
mēs visu atdosim, visu ziedosim, lai nāktu tiem pretim, lai uzturētu labās attiecības? Acīm redzot to
negrib ari jaunais kabinets. Bet lai tad viņš pasaka,
par kādu cenu, kādiem līdzekļiem viņš grib nodibināt šīs labās attiecības. Par to nav nekas teikts, ir
tukšums. Mums saka, ka jaunais kabinets ziedos savai lietai visus spēkus, ar ko nobeidzās nolasītā deklarācija. Tas ir ļoti labi. Saprotams, neviens kabinets
neuzsāks savu darbībuar to, ka teiks ko pretēju. Tā ir
frāze, tas neko nesaka, Bet mums ir interesanti zināt, kādi būs tie spēki un kādā virzienā kabinets tos
lietos. Par to mēs neko nedzirdējām. Deklarācija
bija īsa un tukša. To var atvainot, jo tiešām garde-
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robe gaidot, ka to te konstatēja, nevarēja pilnīgāku
deklarāciju sastādīt un iesniegt. Es nepārmestu to,
ja nebūtu kāds cits, kas deklarāciju papildināja —
Rudevica kungs. Viņš teica, ka pastāv zināmi noteikumi, norunasstarp kreisiem sociāldemokrātiem
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ar kādu parlamenta balsošanu, bet jums pašiem sava
starpā sajūkot. Tāpēc es ari neticu, ka šis kabinets
būs dzīves spējīgs. Tie nav draudi, tas ir tikai konstatējums, ka ilgs_ mūžs jums nevar but. Kreisais
centrs savu tagadējo koalīciju motivē ar to, ka viņš,
lūk, nav gribējis klanīties pret bijušo ministru kabinetu, pret frakciju, kura uzstadījuse neiespējamas
prasības, kuras nesaietas ar konstitūciju. Jus negribējāt uz to pusi klanīties, un tāpēc esat klanījušies
uz otru pusi. Tas jau ir jūsu parastais paņēmiens,
klanīties te uz vienu, te uz otru pusi. Bet augsti godātie deputātu kungi un tagadējās koalīcijas atbal. stītāji, ar klanīšanos nekādu kabinetu nevar sastādīt
un tādam kabinetam mēs uzticību dāvāt nevaram.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgi nacionālā savienība):
Augsti godātie deputātu kungi! Šodien nāk viens
pārsteigums pēc otra (smiekli kreisā pusē). Pirmo
pārsteigumu deva vecais kabinets, kas balstījās uz
46 vīriem, tas bija nedrošs un krita, bet šodien grib
nodibināt jaunu kabinetu, kas balstās uz 18 vīriem
un cer, ka viņš būšot stiprāks. Tā tad tā lieta nav
skaidra un viņa netika skaidra ari pēc tās deklarācijas ko deva mūsu nākošais ministru prezidenta
kungs. Viņa paskaidrojumi bija tik īsi, kā to te jau
minēja citi runātāji, unbez satura, ka no tiem neko
nevar spriest. Mums jāpalaižas pilnīgi tikai uz tiem
komentāriem, ko deva atsevišķu partiju priekšstāvji,
to partiju priekšstāvji, kas solīja viņiem savu pabalstu Šie priekšstāvji ir devuši tādus paziņojumus,
_
^ pārsteidza.
kas mus
Ja viņi tos paskaidrojumus ir
"devuši, tad protama lieta taču tikai tāpēc, ka viņiem
irbijuse kāda noruna un solījumijo citādi taču nevar
but. Vispirms man būtu tūliņ jāgriežas atpakaļ pie
Vesmaņa kunga paskaidrojumiem. Viņš gribēja
jauno kabinetu pārklāt ar plīvuri, it kā apsegt drusku

un kabineta sastādītājiem. Tā tad mums nākamais
ministru prezidents neteica visu, ko viņš zin, neteica
to, ar ko Rudevica kun^s papildināja deklarāciju.
Rudevica kungs nolasīja še otru papildinošu deklarāciju, bet mes gribētu dzirdēt no ministru prezidenta
kāda ir deklarācija, gribētu, lai viņš neslēpj noteikumus, kadiir norakstīti. Ja Rudevica kungs savas
pilnvaras būtu pārkāpis, nolasot savu papildu deklarāciju, tad pēc manām domām, ministru prezidentam, kuram ir tiesības ņemt vārdu katrā brīdī,
bija jau līdz šim iespēja to darīt un koriģēt Rudevica
kungu. To viņš nedarīja. Tā tad es varu pieņemt,
ka tā deklai acija, ko Rudevica kungs nolasīja kā
papildinājumu, ir iaunā kabineta platformā. (Sauciens pa kreisi: „Kas par slēdzienu?") Slēdziens ir
tas. ka ir nevis kāda frakcija no 18 vīriem, kas sastāda koalīciju, bet gan šie 18 vīri ir ar jums kopā,
kādi noteikumi, kāda noruna pastāv, jūs esiet saistījušies un ari viņi ir saistījušies. Tā tad 18 vīri, ko
izrēķināja Trasuna kungs, ir ar jums konā, vārdu
sakot, kreisa valdība. Un prasības, ar kurām jūs papildiniet deklarāciju, kuras vieni ir uzstādījuši un
otri pieņēmuši, vispirms ir darīt to, kas izteikts ar
beidzamo votumu, t. i. konkrēti runājot — padzīt
pu'kvedi Kuķi (nemiers pa kreisi). Labi, kungi, es
to tikai konstatēju, ka jūs no vienas puses to esiet
uzstādījuši un jūs no otras puses to esiet pieņēmuši. Es atļaujos tikai konstatēt. Piekrišanas zīmes
ir kā no vienas, tā no otras puses. Labi, kungi, atzīmēsim to. Tālāk. 8 stundu darba dienas izvešana
viscaur. To deklarēja Rudevica kungs, tā tad ari tas
ir pieņemts. Ko tas nozīmē mūsu lauciniekiem, par
to še nedebatēsim. (Troksnis na kreisi.) Mazākais, ar miglu un nosauca viņu par
darba kabinetu. Darba
Rudevica kungs to teica. (Balsis pa kreisi: ..Nekabinetam ir ļabut viņam, jo protama lieta ir jāstrādā.
teica!") Varbūt ari nē. Bez tam neapšaubāmi ir jūsu Viņi nevar but tādi ministri, kam tikai tur jāsēž,
bet
_ _
koaMcijas virzieni tai ziņāv ka gluži skaidri bij paviņiem ir jāstrādā. Tad vēl tika teikts, ka tur esot
teikts, ka viņa vērsīsies pret nacionālām organizāspējīgi lietpratēji. Nu, katram ministrim ir taču jābūt
cijām. To Rudevica kungs pateica loti skaidri. Tā lietpratējam sava aroda. Bet pameklēsim
mūsu
_
tad — kas mums ir? Mums ir nevis kāda pilsoniska
Satversme jēdzienu par darba kabinetu, tur tāda jēvaldība, pilsoniska koalīcija, bet mums ir tā saucamā
dziena nemaz nav. Mums ir tikai politisks kabinets.
kreisā valdība. Ja šinī kabinetā ieiet daži pilsoni,
Ja ari šis pašas grupas, kas sastādījušas tagadējo kapret kuriem kā pret cilvēkiem, kā pret personām ir binetu, nak un paskaidro, ka tas ir darba
kabinets,
visa ciena, tad to uzskatām oar viņu politisku kļūdu
ka tad viņi šo kabinetu grib būvēt. Vai uz mūsu
-;n pārskatīšanos, ko var tikai nožēlot, jo viņi sedz Satversmi ? Satversmē nekādu
tādu nosacījumu nav.
_
kaut ko pavisam citu. ' (Starpsaucieni pa kreisi.)
Tas ir ta ka Vesmaņa kungs paskaidroja, ministru
Ringolds Kalninga kungs nav manas frakcijas loprezidents mums to gan nav teicis. Tā tad jāprasa tām
ceklis un nav tāds bijis ari pa visu Saeimas laiku. grupam, _ kuras šo kabinetu jau paredz
atbalstīt, kā
(Balsis pa kreisi: „Viņš jau jūs Saeimā ieveda!")
var runāt par kabinetu,_kas varētu būt bez politiskās
Tā tad, kungi, nav pareizi, ja saka, ka mums ir pilsouzticības. Ta varētu but tikai vārdu soēle, un tānēc
nisks kabinets. Mums ir tipisks kreisais kabinets,
iapieņem atkal, kā šīpolitiskā uzticība, kas vajadzīga
. kurā kreisais iespaids ir neapšaubāms. Līdz 1. maikatram kabinetam, ir iegūta ar kaut kādiem saistījam mumsari bij _apslēpts kreisais kabinets. Tagad i-'miem. Šie saistījumi mums nav zināmi;
tie ir skaidri
tas ir mazāk apslēpts, ir vēl skaidrāks. Tā nolīdzitikai tiem. kas šo kabinetu atbalsta, viņi ir skaidri
nošā iespaida no labās puses, kas bij toreiz, tagad kreisiem sociāldemokrātiem.
Un ja nu ari Trasuna
nav. Gluži skaidri un gaiši mums ir kreiss kabinets.
kungs runa par kabineta pabalstīšanu, tad var saPie ka tas mus var novest, to varam daudzmaz noprast, ka lieta var grozīties atkal an jauniem miljojaust pēc tā, pie kā noveda mūs tas maskotais, atniem, kas naktu viņu baznīcām par labu. Tik tālu
šķaidītais kreisais kabinets, kas mums bij līdz 1. mums ir ta lieta skaidra,
bet tur līdz sekot mēs nemaijam. (Troksnis pa kreisi.) Izmeklēšanas komisija
varam. Vienai otrai personai kā tādai, kas ieiet kato ir konstatejuse. (Troksnis pa kreisi.) Nekādus bineta, mes uzticamies,
bet mēs zinām, ka tā lieta
draudus neesmu izteicis. (A. Veckalns no vietas: neatkarājas no nersonas. bet no
politikas, kādu vedīs
,.Nekauņa!" Balsis: „Vai draudi?") Nekādus drausis kabinets. Ja šo kabinetu nosoda no mazinieku
dus neesmu izteicis, esmu tikai mēģinājis noskaidrot
puses, ja mazinieki uzstājas pret jauno kabinetu,
tad
to. pie ka mus novedis pagājušais kabinets. Man nav es sanrotu,
ka ta vajaga runāt sociālistiem (smiekli).
drosmes cerēt, ka tagadējais kabinets varēs nonākt Cļtadi šoreiz
jzturejas kreisie sociāldemokrāti, ja
pie kaut ka cita. Šļs iepriekšējais kabinets noveda viņi runāja citādi,
nekā sagaidījām. Laikam viņiem
pie ta, ka viņš iekšēji sevī sabruka, viņš krita nevis bi .i iemesls
nerunāt ta, ka viņiem vajadzētu runāt un
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kā šoreiz runāja mazinieki. Mazinieki runāja tādēļ,
ka viņiem laikam nebija zināmi tie nolīgumi, kas ir ar
kreiso pusi. Es pieņemu, ka tas ir tā, kā Dukura
kungs teica. Bet kreisie nav runājuši tāpēc, ka viņi
nodrošinājuši tās prasības, kuras viņi tur par vajadzīgām. Nevar domāt, ka kreisie sociāldemokrāti
runāja par labu šim kabinetam tikai tāpēc, lai atriebtos Kūķim, lai atriebtos vienai otrai no tām personām, kuras ir cietušas atsevišķās sadursmēs, ka
viņi atbalstīs tīri pilsoniska sastāva kabinetu. Tā tas,
kungi, nav! Līdz tam laikam, kamēr no nākošā ministru prezidenta kabineta vārdā mums nav doti paskaidrojumi, kā tā lieta sastāv, tik ilgi mēs nevaram
dāvāt uzticību šim kabinetam, kurš nav pat varējis
nolasīt priekšā mums savu programu. Agrākais
kabinets savu programu mums priekšā nolasīja. Tad
mēs varējām runāt vismaz par to, kas nolasīts. Tagad
mēs neko nezinām, kādi ir tie noslēgtie līgumi
(smiekli). Tādam kabinetam mēs nevaram dot savu
uzticību un kristīgi nacionālā savienība viņam tādēļ

savu uzticību ari nedos.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Sīmanim.
juna
vāP. Sīmanis (vācu baltiešu partija
^
iemesla
ciski) :*) Vācu frakcijai nav ne mazāka
ī.ākt pretim jaunajai valdībai jau iepriekš ar uzticības
izteikšanu. Tai vairāk gan jaieņern šai gadījuma
atturīgs stāvoklis un tāpēc tā atturēsies no balsošanas.
*)

Runātāja

atreferējums.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
Vārdu vairāk neviens nav velējies.
pārejas formulas. Pirmā skan:
2
Iesniegtas

izsmelts-.

Noklausījusies valdības deklarāciju, Saeima pāriet uz turp-

māko dienas kārtību.

Vesmanis Jānis, Francis Trasuns, Zemgals.
Nonācs, Rudevics, Dēķens, Pauls Kalniņš.

Celms, Rozentals, Bachmanis."

Otra pārejas formula skan:
„Saeima, noklausijusēs

jaunsastādītā

ministru

kabineta

deklarāciju, izteic tam neuzticību.
Klīve, Pauluks,

Bergs, Alberings, Ooldmanis, Celmiņš, Grantskalns, Briedis, Purgals, Siecenieks,
vērsīts."

Augusts

Kalniņš,

Maz-

Nobalsošanā pārejas formulas nākpēc iesniegšanas kārtības. Tā tad kā pirmā nāk Jāņa Vesmaņa
un citu iesniegtā pārejas formula, ar kuras pieņemšanu atkristu nākošā. Es likšu tagad Jāņa Vesmaņa
un citu iesniegto pārejas formulu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par šo pārejas formulu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas pret šo pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Jāņa'Vesmaņa
un citu iesniegto pārejas formulu nodotas 54_ balsis,
pret to nodotas 19 balsis, atturējušies 17. Tā taa šī
pārejas formula pieņemta. Līdz ar šīs pārejas formulas pieņemšanu uz Satversmes 115, panta pamata atkrīt otras pārejas formulas balsošana.
Nākamā sēde otrdien 29. janvāri, pīkst. 5 pēc
pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 10.55 vakarā.)
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164

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) 162
Fr. Kemps (Latgales laužu partija)
165
165
.1. Rubulis (Latgales darba partija)
166
E. Radziņš (sociāldemokrāts)

VI. Rubulis (Latgales zemnieku partija) ...
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
. .
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
Nākošā sēde
.
. .

173
174
176
178

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; likums par cietušo karavīru un
viņu ģimenes locekļu pensijām, 3. lasījums; likums
par politisko apsardzi, 3. lasījums; Latvijas mākslas
akadēmijas satversme, 3. lasījums; preses likums,
3. lasījums. Tālāk turpināsies agrāk izziņotā, vēl
neizspriestā dienas kārtība, papildināta ar likumu par
jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi un likumu
par kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījumu.
Saeimas prezidijam latgaliešu bloka vārdā Francis Trasuns liek priekšā publisko tiesību komisijā
Antona Dzeņa vietā ievēlēt deputātu Roskošu. Vai
būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu
nav? Ievēlēts Roskošs. Bezpartejiskās nacionālās
pilsoņu frakcijas vārdā Arveds Bergs liek priekšā
Ringolda Kalninga vietā ievēlēt budžeta "komisijā
K. Kasparsonu. Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumu
nav? Ievēlēts budžeta komisijā Kasparsons. Ārlietu komisijā liek priekšā ievēlēt Ringolda Kalninga
vietā Arvedu Bergu. Iebildumu nav? Ievēlēts ārlietu komisijā Arveds Bergs.
Ministru prezidents piesūtījis T924.-25. gada
valsts budžeta projektu. Prezidijs liek priekšā nodot
projektu budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots budžeta komisijai.
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Višņa lūdz piešķirt 10 dienu ilgu atvaļinājumu
braucienam uz_ ārzemēm, skaitot no 1. februāra š.g.
Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?
Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Ministru prezidents iesniedzis rakstu, kuru es
lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Saeimas priekšsēdētāja kungam

Pagodinos

piesūtīt

Jums,

augsti

godāts priekšsēdētāj:)

kungs, norakstu no manas š. g. 29. janvāra vēstules Valsts Prezidenta kungam par Ludviga Sējas uzaicināšanu par ārlietu
ministri

un Ādama Krieviņa — par darba ministri.
Ministru prezidents V. Zamuels."

Vēstule Valsts Prezidentam skan:
„Augsti godāts Prezidenta kungs.
Pagodinos paziņot Jums,_ augsti godāts Prezidenta kungs,
ka es esmu uzaicinājis par ārlietu ministri Ludvigu Sēju un
par darba ministri Ādamu Krieviņu.
Ar patiesu cienišanu V. Zamuels.
Ministru prezidents."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas prezidijam iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu sekošs
priekšlikums:
„Liekam priekšā dienas kārtības 25. punktu — likums par
kara klausības likuma 35. panta 2. punkta pārgrozījumu — likt
šīs dienas kartības 3. vietā."

Vai būtu kādi iebildumi pret priekšlikumu? Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts un 25. punkts
nāks apspriešana ka trešais.
Nākamais dienas kārtības punkts —redakcijas
komisijas ziņojums. Es lūdzu redakcijas komisijas
referentu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams!- Re. dakcijas komisija, skatījusi cauri papildinājumu pie
1920. gada 16. septembra agrārās reformas likuma
1. dalās, liek priekša pieņemt sekošus pārlabojumus:
l._ rinda likumu iesākt ar lielo burtu. Tad piezīmē 3.
pec skaitļa ,,200" strīpot vārdiņu „un" un tā vietā likt
„bet"; oec skaitļa ,,200" likt vārdu „desetinas" un pēc
tam vārdiņu „bet". Pedejo teikumu pieņemt sekošā
redakcija: „Pārejie īpašumi, kas mazāki par šīm normām, uzskatami par atsevišķiem no muižas atdalītiemzemes gabaliem." Vairāk pārlabojumu šinī likuma nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
ieJMldumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi pie-

ņemti.

Nākamais dienas kārtības punkts — lik.u.ms
kara klausības likuma 35. panta
2 p ii n k t a p a r g r o z ī j u m u. Referents Zemgalis.
Vārds Zemgalim.
Referents G. Zemgalis: Godātie deputātu kungi!
Pie kara klausības likuma strādāja 1920. gadā, 1921.
un 1922. gada. Tad armija apstākli bija citādāki nekā
tagad; tad bija liels virsnieku trūkums un tāpēc,
kara klausības likumu izstrādājot, vadījās no tā
principa, lai ra _dītu _ pec iespējas vairāk virsnieku.
Tapec bija_ velēšanas, lai visi tie, kas vidusskolu
beidz, iestājas vispirms kara dienestā un pēc tam
augstskola. Tagad apstākļi ir grozījušies, virsnieku
mums ir diezgan un vakantas vietas nav, un tāpēc ir
nepieciešami grozīt kara klausības likuma 35. panta
2. punktu, kurš runa pārkāra klausības atlikšanu,
un proti — strīpot viņa pēdējos vārdus, tā kā pants
skanētu šādi: „Augstskolu audzēkņiem līdz 5 gadļem". Ka kara klausības likuma referents es aizrādu uz to, ka atstājot likumu vecajā redakcijā, mūsu
vidusskolas beigušie jaunekļi zaudē veselus divus gadus, jo starplaiks starp viņu iestāšanos kara dienestā
un staro iestāšanos augstskolā būtu divi gadi, proti
lVs gadi viņiem jābūt armijas dienestā un ja armijas
dienests beidzas decembrī, augstskolā tie var iestāties nevis janvārī, jo mācības gada vidū jaunus audzēkņus neuzņem, bet tikai nākošā gada augustā.
Ta tad viņi zaudē divus gadus. Šis pārtraukums

par

*T

sēde

1924. gada

m

29. janvārī.

varētu atstāt uz tālāko studiju gaitu zināmu iespaidu.
Tādēļ kara lietu komisija pieņēma priekša likto pārgrozījumu. Ievērojot to, ka no 1. februāra jau tiek
jaunie kareivji iesaukti kara dienesta,_ un ja šis likums netiktu pieņemts šodien, tad varētu notikt, ka
viņi tiktu iesaukti, no ārstiem apskatīti un velak pec
likuma izdošanas atkal atsvabināti. Lai šis darbs nebūtu lieki jādara, tad kara lietu komisija lūdz šo likumu pieņemt steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana nak pāreja už likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Nav. Kas atturas? Nav._ Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu sekretāru nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
likuma

35. panta 2". punkta

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Likums par kara klausības
pārgrozījumu."

Pieņemts. Likuma teksts.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Kara klausības likuma 35. panta 2. punktu izteikt šādi:
2) augstskolu audzēkņiem lidz 5 gadiem;"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi
pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — 1i kurn s
cietušo' karavīru un viņu ģimepar
nes locekļu pensijām, 3. lasījums. Referenti — Būmeisters, Bruno Kalniņš un Salnājs. Pārlabojumi iesniegti vispirms pie 1. panta. Lūdzu nolasīt iesniegtos pārlabojumus.
Sekretārs J.* Vesmanis:
„Punktu a) papildināt ar vārdiem: „vai gūstniecība".
M. Rozentals.
Punktu b) papildināt ar vārdiem: ,.vai gūstniecība".

M. Rozentals.
Pantu papildināt

ar sekošu jaunu punktu:
„d') trūcīgiem un darba nespējīgiem ģimenes locekļiem —
Latvijas pilsoņiem, kuru piederīgi, cīnīdamies par Latvijas atbrīvošanu kā svešu valstu armiju karavīri, krituši kaujas laukā,
pazuduši bez vests kara darbības rajonā, miruši no ievainojumiem, slimībām vai citiem gadījumiem, kas bijuši saistīti ar
kara dienesta pienākumu izpildīšanu;"
.1. Veržbickis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens neveļas. Ludzu referentu dot atsauksmi.
- ģ^Referents K. Būmeisters: Augstā sapulce! Pie
1. panta ir iesniegti pec būtības divi pārlabojumi.
Pārlabojumi, kurus ir iesniedzis Rozentals pie a un b
punkta, iziet uz to, lai nostiprinātu to stāvokli, kāds
faktiski pastāv tagad. Pēc tagad esošā likuma pensiju saņēma ari tie,_kas būdami gūstā bij vai nu saslimuši_ vai citādi kā zaudējuši darba spējas. Ja viņi
to varēja pierādīt ar dokumentiem, tad virskomisija
un darba ministrija uz pastāvošā likuma pamata izsniedza viņiem pensiju. Tas tomēr nebija likumā pilnīgi skaidri noteikts. Rozentāla priekšlikumi iziet
uz to, lai šo stāvokli padarītu skaidrāku. Sociālās
likumdošanas komisija, apspriežot šos priekšlikumus
tika aizrādīts, ka pec būtības šie priekšlikumi būtu
pieņemami, tikai lieta jānostāda tādi, ka nevarētu
celties ļaunprātības ar šī momenta ievešanu likumā.
Varētu but tādi gadījumi, ka gūsteknis pēc tam, kad
bija noslēgts pamiers, ir varējis atgriezties mājā,
tomēr nav atgriezies, ir atradis gūstniecības vietā
darbu, bet tur nuir vai nu sakropļots, vai citādi kā
zaudējis darba spējas. Šādus gadījumus nekādā ziņā
nevajadzētu atzīt, jo tie nav cēlušies sakarā ar kara
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' darbību, bet ar brīvprātīgu palikšanu gūstā. Šis likums attiecināms uz tādiem gadījumiem, kur kareivis
ir bijis gūstā, nav varējis atgriezties atpakaļ un sakarā ar viņa palikšanu gūstā vai nu ir saslimis, vai
citādi kā zaudējis darba spējas. Pensiju likums būtu
attiecināms tikai uz šādiem gadījumiem. Sociālās
likumdošanas komisija izteicās par abiem šiem pārlabojumiem. Kas attiecas uz pārlabojumu pēc būtības, kuru iesniedzis Veržbicka kungs, tad tas iziet
uz to, lai sakarā ar jau 2. lasījumā pieņemto priekšlikumu šinī likumā tiktu ietilpināti ari tie Latvijas
pilsoņu ģimenes locekļi, kuru piederīgie Latvijas atbrīvošanas laikā 1919. un 1920. gadā cīnījušies svešu
valstu karaspēkā un krituši. Ar apunkta pieņemšanu 2. lasījumā tika likums attiecināts tikai uz pašiem invalidiem. Pēc 1. panta f punkta tas tiktu attiecināts tikai uz pašu invalidu ģimenes locekļiem,
bet uz kritušo ģimenes locekļiem netiktu attiecināts.
Lai ari uz šo kategoriju tiktu attiecinātas pensijas,
tad loģiski būtu ari dpunktā paredzēt tādu invalidu
kategoriju jeb ievest norādījumu, ka kritušo ģimenes

locekļi ari tiek padoti šim likumam. Ari šo priekšlikumu sociallikumdošanas komisija pieņēma vienbalsīgi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pārējie referenti ari vēlētos izteikties? Vārds Bruno Kalniņam.
Referents Br. Kalniņš: Kara lietu komisija, zīmējoties uz pirmo pārlabojumu, izsacījās apstiprinoši. Tāpat ari attiecībā uz otro pārlabojumu, ko iesniedzis ari Rozentals, komisija izsacījās apstiprinoši, bet attiecībā uz Veržbicka kunga priekšlikumu,
kara lietu komisija ir izteikusies noraidoši.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnajam.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija piekrīt
visiem trim pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms pirmais Rozentāla priekšlikums:
punktu a papildināt ar vārdiem: „vai gūstniecība".

Komisija piekrīt pārlabojumam. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pirmo Rozentāla pārlabojumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pārlabojumu nodota 51 balss, pret to — 23 balsis, atturējies nav neviens. Pārlabojums pieņemts. Nobalsošanā nāk
otrs Rozentāla pārlabojums, kurš skan:
punktu b papildināt ar vārdiem: ,.vai gūstniecība".

Komisijas izsakās par pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rozentāla otru pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos. kas ir par otru Rozentāla
pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Rozentāla otru pārlabojumu nodotas 54 balsis, nret to
— 23 balsis, atturējies nav neviens. Pārlabojums
pieņemts. Nobalsošanā nāk Veržbicka pārlabojums:
..Pantu papildināt ar sekošu jaunu punktu:
d) trūcīgiem un darba nespējīgiem feimenes locekļiem —
Latvijas pilsoņiem, kuru piederīgie, cīnīdamies par Latvijas
atbrīvošanu kā svešu valstu armiju karavīri, krituši kaujas laukā, pazuduši bez vēsts kara darbības rajonā, miruši no ievainojumiem, slimībām, vai citiem gadījumiem, kas bijuši saistīti
ar kara dienesta pienākumu izpildīšanu."

Komisijas referenti izsakās par, izņemot kara
lietu komisiias referentu, kurš ziņo, ka kara lietu komisiiā priekšlikums atraidīts. Es lieku Veržbicka
nriekš'ikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Veržbicka priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Veržbicka priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Veržbicka pārlabojumu nodota 51 balss, pret to — 11, atturas 13. Pārlabojums nieņemts. Es lieku 1. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu
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pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 1. panta pieņemšanu nodota
61 balss, pret nav neviens, atturas 12. Pants pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 2. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Panta pirmā teikuma skaitļa M 5" vieta likt „4".
I. un II. kateg. apvienot viena kategorijā, strīpot vārdus
pie I. kategorijas „un vajadzīga pastāvīga apkopšana", pie II.
apkategorijas strīpot vārdus „bet nav vajadzīga pastāvīga

kopšana"

.

_
A. Dzenis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu referentus dot atsauksmes.
Referents K. Būmeisters: Kas attiecas uz Dzeņa
pārlabojumu pie 2. panta, tad visu triju komisiju vārdā varu paziņot, ka visas komisijas viņš ir noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Nobalsošana nak
Dzeņa priekšlikums pie 2. panta, kurš skan:
„Pirmā panta teikuma skaitla _ „5" vieta likt „4".
I. un II. kateg. apvienot viena kategorijā, strīpot vārdus
pie I. kategorijas „un vajadzīga pastāvīga apkopšana", pie II.
kategorijas strīpot vārdus „bet nav vajadzīga pastāvīga apkopšana" ."

Referenti izsakās, ka komisijas Dzeņa pārlabojums noraidīts. Lieku pārlabojumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa pārlabojumu.
Par Dzeņa pārlabojumu nodotas 4 balsis — nepietiekošs skaits, tā tad pārlabojums atkrīt. Nobalsošanā nāk 2. pants 2. lasījumā pieņemta redakcija.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi
pieņemts. Nākamais pārlabojums iesniegts pie 6.
panta. Lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta piezīmi papildināt ar vārdiem: ,.ka ari kara inE. Morics."
savienības valde".

validu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentu atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Visās komisijās Morica priekšlikums pie 6. panta noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Morica iesniegtais pārlabojums komisijās noraidīts. Lieku Morica
pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par pārlabojumu. Par pārlabojumu nodotas tikai
23 balsis, kas ir nepietiekošs skaits. Tā tad pārlabojums atkrīt. Lieku 6. pantu 2. lasījumā pieņemtā
redakcijā uz balsošanu. Kas būtu pret panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Nākamais pārlabojums.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta otra teikuma beigās pec vārdiem „un kara inva„ar padomdevēju balss tiesībām".
A. Dzenis."

lidiem" strīpot vārdus:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu
atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Dzeņa pārlabojums
pie 16. panta iziet uz agrākā sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā pieņemtā teksta atjaunošanu, kas
2. lasījumā Saeimā tika noraidīts, t. i., lai apriņķu
piešķiršanas komisijā ari invalidu _ priekšstāvjiem
dotu lemjošas balsstiesības. Sociālās likumdošanas
komisija jau 1. lasījumā izgāja uz to, ka_ invalidu
priekšstāvjiem ir jādod lemjošas balsstiesības šinīs
komisijās, lai viņus vismaz izceltu un piešķirtu viņiem kaut kādas tiesības pensiju noteikšanas lieta
un tāpēc vajadzētu attiecībā uz invalidiem rādīt izcilus stāvokli un šo organizāciju priekšstāvjiem piešķirt lielākas tiesības. Uz šāda redzes stāvokļa stāvēja ari sociālās likumdošanas komisija tagad un
Dzeņa priekšlikumu pieņēma.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija izsacījās pret Dzeņa priekšlikumu. Ari kara lietu komisijā viņš kritis cauri. Motivs tas, ka invalidu priekšstāvji ir ieinteresēta puse, pielaist viņu, ieinteresēto
pusi ar lemjošu balsi iestādē, kura par to lemj, ir neloģiski.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Dzeņa nolasītais pārlabojums pie 16. panta. Sociālās
likumdošanas komisijā tas pieņemts, pārējās komisijās atraidīts. Lūdzu pacelties tagad tos, kas ir pret
Dzeņa priekšā likto pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa pārlabojumu. Beidzot

lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Dzeņa pārlabojumu nodotas
16 balsis, pret — 27, atturas 7. Pārlabojums pieņemts. Lieku tagad 16. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 16.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants
vienbalsīgi pieņemts. Pārlabojums pie 23. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Panta beigās strīpot teikumu: „Kara invalidu pārstāvim
balss".
E. Morics."

ir padomdevēja

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu atsauksmi
par šo pārlabojumu.
Referents K. Būmeisters: Pārlabojums pie 23.
panta pēc būtības līdzinājās Dzeņa pārlabojumam
pie 16. panta. Starpība tikai tā, ka invalidu priekšstāvji tur piedalās apriņķu piešķiršanas komisijās un
te iet runa par virskomisiju, kura atrodas pie darba
ministrijas. Priekšlikums iziet uz to, lai šinī virskomisijā kara invalidu pārstāvim nebūtu padomdevēja
balss. Sociālās likumdošanas komisijā pārlabojums

pieņemts.
Sekretārs V. Salnājs: Budžeta komisijā pārlabojums ir ticis noraidīts aiz tiem pašiem motiviem, aiz
kuriem tika noraidīts pārlabojums pie 16. panta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: No_balsošanā nāk
nolasītais Morica pārlabojums. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Morica priekšlikumu — 41 balss, pret
— 36 balsis, atturas 4. Morica priekšlikums pieņemts.
Nobalsošanā nāk 23. pants pārlabot? veidā. Lūdzu
nacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt pārlabojumus pie 29. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pirmais pārlabojums:

„Panta sākumu izteikt sekosi: „Kara invalidi saņem pensiju pēc sekošām normām: pirmās kategorijas invalidi saņem
pensiju 50% augstāk par otrās kategorijas pensijām . Otrās
kategorijas invalidi saņem pensiju līdzīgu valsts ierēdņu zemākās kategorijas atalgojumam," turpinot tālāk pēc 2. lasījumā pieņemtā teksta.
E. Morics."

Otrs pārlabojums:
„Pantā. sākot ar vārdiem „otrās kategorijas" līdz vārdiem
..virsnieku , kara ierēdņu", strīpot visu teikumu, izteicot jaunā
redakcijā šādi: ..pārējās kategorijas saņem tik procentu no
pamatnormas, kura noteikta šai pantā priekš invalidiem pirmās kategorijas, cik procentu darba spējas viņi zaudējuši."
A. Dzenis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgi nacionālā savienība): Godātie deputātu kungi! Morica kunga priekšlikumā ir
ienests pavisam jauns aprēķināšanas princips par pensiju lielumu. Līdz šim bija divi priekšlikumi, vai nu pirmās kategorijas invalidiem aprēķināt pensijas pēc
viszemākās ierēdņu algas, vai pēc- priekšpēdējās
ierēdņu algas kategorijas. Bet te ir kas cits. Te
iziet no II. kategorijas un šos II. kategorijas invalidus grib pielīdzināt zemākai ierēdņu kategorijai pensijas ziņā. Šis aprēķins paaugstina visu pensiju
kopsumu par apmēram 20 miljoniem. 2. lasījumā par
to nebija runa. bet jau 2. lasījumā bija cīņa par tiem
70 miljoniem, kas nak klāt tādēļ, ka te pieliktas
tādas apgādājamas personas, kuras nebija paredzētas, kuras apstrīdēja. Tagad pienāk vēl klāt 20 miljoni, kas būtu sedzami, ja mēs paaugstinātu tādā
kārta invalidu pensiju. Ja Morica kungs domā, ka
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mums tā nauda ir, tad taspar ļaunu nebūtu. Tadeļ
varbūt Morica kungs varētu piepalīdzēt šo priekšlikumu pieņemt un pateikt, ka viņa frakcija atsakās
no bezdarbnieku perināšanas, priekškam mums gada
aiziet 150 miljoni. Kamēr tas nav, tikmēr, es domāju,
mēs šo priekšlikumu nevaram pieņemt, jo tas ārkārtīgi lielā mērā apgrūtinās mušu budžetu. Bez tam,
cik atminos, sociālās likumdošanas komisija šis aprēķins vēl nebija tik sīki stādīts priekša, ta ka kopsuma var būt vēl lielāka neka_ 20 miljonu. Ja mūsu

līdzekļi mums ir tādi — varbūt to paskaidros, mušu
finansu ministra kungs, — tad_mes varam viņus dot,
bet ja mums tādu nav, tad mes to nedrīkstam. Mes
nedrīkstam izrakstīt vekseli uz priekšu, kuru mes
nez' vai varēsim izpirkt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu referentus izteikties.
Referents Br. Kalniņš: Kara lietu komisija izteicās pret abiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam.
- 'v^L.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas komisija apskatīja Morica priekšlikumu un pieņēma to ar 5 balsīm, pret 4 balsīm. Reinharda kungs
te aizrādīja, ka sociālās likumdošanas komisijai it ka
neesot bijis aprēķināts, cik izmaksātu valstij Morica
priekšlikuma izvešana dzīvē. Man tagad še_ ir tāds
sīkāks aprēķins. Tas nebūt nav tik liels, kā tas no
sākuma izlikās. Gribu pievest dažus datus no šī
aprēķina. Pēc tagadējām normām aprēķinot, visas
pensijas mums izmaksā 50.000.000 rubju gadā. Ja nu
aprēķinātu pensijas pēc tām normām, kuras liek
priekšā Morics, tad šis cipars apmēram dubultotos—
ne gluži dubultotos, bet būtu apmēram 95 miljoni
rubļu gadā. Ja nu izdalām šo sumu uz galviņām un
aprēķinām, cik mēs katrs ziedojam invalidu uzturēšanai un salīdzinām šo sumu ar citām valstīm, tad
izrādās, ka tā ir ļoti niecīga. Nemaz mums nav jāņem lielās valstis kā piemēram Anglija vai Francija,
kur pensiju sumas sasniedz loti lielus apmērus; ja
salīdzinām šo sumu ar mūsu kaimiņu valstī — Igaunijā invalidu uzturēšanai izdodamo sumu, tad redzam, ka ari Igaunijā invalidu uzturēšanai tiek ziedots daudz vairāk nekā oie mums. Mēs izdotu,
aoaļos skaitļos rēķinot, 100.000.000 rubļu, kas iztaisītu 92 santīmus jeb nepilnu latu uz katru iedzīvotāju.
Man liekas, ka šī suma tomēr ir ļoti niecīga samērā
ar tām sumām. kuras iztērējām varbūt citur, kur
dzīves vajadzība nebūt nav tik liela. Mēs ceļam,
vismaz taisāmies celt pieminekļus, sarīkojam rautus
un dinejas, bez kurām loti labi varam iztikt. Ja nu
mēs saņemtu kopā ietaupījumus no visiem šādiem
nelietderīgiem izdevumiem, tad šī pieprasītā suma
valsts budžetu nebūt neapgrūtina tik lielā mērā, jo
tā iztaisa tikai nelielu dalu no šī budžeta, kura konsuma līdzinājās gandrīz 10 miljardiem rubļu. Man
liekas, ka mums vajadzētu iet pretim invalidu cilvēcīgām prasībām. Tagad pensijas tiek aprēķinātas,
ņemot par normu invalidu nirmo kategoriju, kas ir
zaudējuši darba spējas 100% apmērā, t. i. 3.200 rb'.
Tā tomēr ir tikai nabaga dāvana priekš invalidiem,
kuriem ir noņemtas abas kājas un abas rokas un
kuriem vajadzīgs pastāvīgs apkalpotājs Patiešām
iajauta. ka var cilvēks iztikt ar tik niecīgu pabalstu.
Ta ka Morica priekšlikums iziet uz to, lai šo namatnormu ņemtu nevis no I. kategorijas, t. i. no tādiem,
kam vajadzīgs pastāvīgs apkalpotājs, bet lai šo
normu ņemtu no II. kategorijas, t. i., kuri zaudējuši
100% darba spējas, bet nav vajadzīgs pastāvīgs apkalpotājs. Tad _ šīs II. Jcategorijas pensija tiktu noteikta pēc zemāko ierēdņu kategorijas atalgojuma.
Ta tad I. kategorija tiktu paaugstināta 50% apmērā
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un līdz ar to ar šo priekšlikumu ari_ pārējās kategorijas zināmā mērā tiktu paaugstinātas. Tā ir ari
pašu invalidu prasība. Viņu prasība gan bija daudz
lielāka un plašāka un varbūt tā ari būtu pieņemama,
izejot no dzīves prasībām. Bet ja te nu Reinharda
kungs saka, ka vajagot rēķināties ar līdzekļiem, tad
sociālās likumdošanas komisija ņem to vērā, rēķinājās ar to un pieņēma nevis maksimālo prasību, bet
kompromisa prasību, kas iztaisītu gadā apmēram
50.000.000 rubļu, kurus gan katrā ziņā varētu ietaupīt, kā jau to agrāk aizrādīju. Man liekas, ka šī prasība, ko iesniedza Morics, nav nemaz tik briesmīga
priekš valsts budžeta, un ievērojot to, ko kara invalidi ir priekš Latvijas atbrīvošanas darījuši, ievērojot viņu pašuzupurēšanos, mums ir jāiet viņiem
pretim, mums zināmā mērā jāuzupurējas un jānodrošina viņiem cilvēcīga eksistence. Uz šī stāvokļa
sociālās likumdošanas komisija ir vienmēr stāvējusi
un sociālās likumdošanas komisijā Morica pirekšlikums ir pieņemts. Kas attiecas uz otru priekšlikumu,
kas iesniegts pie 29. panta, t. i. Dzeņa iesniegtais
priekšlikums, tad tas sociālās likumdošanas komisijā
vienbalsīgi noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnājam.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisijā tika abi
priekšlikumi noraidīti, jo budžeta komisija varēja
skatīties uz tiem tikai no budžeta viedokļa. Sociālās
likumdošanas komisijas referents jau pats šeit konstatēja, ka šis pārlabojums palielinātu izdevumus par
apmēram 20 miljoniem rubļu. Bet es gribu aizrādīt,
ka tas vēl nav viss. Ja šis pārlabojums tiktu pieņemts, tad izdevumi palielinātos ari uz citu pantu
pamata, piemēram, saskaņā ar 39. pantu, kurš runā
par ģimenes locekļu pensijām. Ģimenes locekļu pensijas normas tiek aprēķinātas atkarībā no
pašu invalidu pensijas normām un tā tad līdz ar to
galīgās budžeta sumas vēl palielinātos un krietni
vien pārsniegtu no sociālās likumdošanas komisijas
referenta minētos 20 miljonus. Ja nu vēl ievēro to,
ka jau 2. lasījumā ar jaunu invalidu kategoriju ievešanu mēs esam pavairojuši nākošo gadu izdevumus
salīdzinot ar tekošo budžeta gadu nar apmēram 70
miljoniem rubļu, tad apgrūtināt budžetu vēl ar jauniem 20—30 miljoniem rubļu, pēc budžeta komisijas
domām iznāk par grūtu. Kas attiecas uz Dzeņa
priekšlikumu, tad ari to budžeta komisija noraidīja.
Un te vēl bez tīri budžeta motiviem ir ļoti svarīgi
motivi pret šo pārlabojumu pēc būtības. Ja šis pārlabojums tiktu pieņemts, tas radītu loti daudz sarežģījumus pie likuma realizēšanas. Tādā gadījumā vajadzētu pārstrādāt veselu virkni dažādu noteikumu
par slimībām, kuri nosaka, pie kādas kategorijas
invalids pieder, kā ari prasītu štatu palielinājumu
attiecīgā invalidu nodaļā darba ministrijā. Tas ir
tāds darbs un tik komplicēts, ka diezin vai kāda ministrija varētu ķerties pie viņa izvešanas, neprasot
no valsts atkal jaunus izdevumus štatu pavairošanai.
Aiz visiem šiem iebildumiem priekšlikums budžeta
kcmisijā ir noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Morica priekšlikums. Sociālās likumdošanas komisija viņu ir pieņēmusi, pārējās komisijas to noraidījušas. Lūdzu tagad pacelties tos,kas ir pret Morica
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
Morica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas* atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Morica priekšlikumu nodota 41 balss, pret to —
35 balsis, atturas 10. Morica priekšlikums atraidīts.
Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums pie 29. panta,
kurš atraidīts visās komisijās. Lūdzu pacelties tos.
kas ir oar Dzeņa priekšlikumu pie 29. panta. Par
Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 5 balsis — nepie-
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tiekošs skaits, tas atkrīt. Nobalsošana nak 29. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcija. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret 29. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 29. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt pārlabojumus pie 30. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta piezīmē 2. strīpot vārdus „izmaksa nav panraucama" un to vietā likt vārdus „izmaksājama tikai puse".
A. Dzenis."
„Pantā piezīmi 3. izteikt sekosi: „1. pantā apunktā mi-

nētām cietušām personām pensiju maksa no pieprasīšanas dienas, pie kam pensijas jāpieprasa viena gada laikā no šī likuma
spēkā nākšanas dienas, pec kāda laika viņas zaudē tiesības uz
E. Morics
pensijām".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Dzenim.

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Šeit atskanejabalsis, ka iz- h 'C'Z^
vedot šo likumu vajagot vislielākā mēra raudzīties

uz to, lai budžets šolikumu spētu izpildīt. Man šķiet,
ka taisni pie šī panta vajadzētu vislielākā mēra
ievērot taupības principu. Es nezinu, kas tas ir par
invalidu, kas spējīgs valsts dienestā ieņemt zināmu

amatu. Ja viņš saņem valsts dienesta zināmu algu
un tad vēl saņem pilnu pensiju, man šķiet, ka tas
būtu absolūti netaisni pret tiem invalidiem, kuriem
būtu darba spējas zudušas tik liela mēra, kaviņi saņemtu tikai pensiju ; _ kurpretim tas, kas nebūs darba
spējas tik lielā mērā zaudējis, ieņems amatu valsts
dienestā un bez tam vēl saņems pilnu pensiju. Man
šķiet, ka šeit nav ievērots ne taisnības princips, ne
taupības princips, ko pie šī panta vajadzētu ieverot.
Tas iespējams ar manu pārlabojumu un tāpēc lūdzu
augsto namu to pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentus
dot atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdoša- nas komisijā Dzeņa priekšlikums ir noraidīts, un ari
budžeta komisijā tas ir noraidīts. Tāds pat, ka šis
Dzeņa priekšlikums, bij jau iesniegts 2. lasījuma Saeimā un ari Saeima gandrīz vienbalsīgi to noraidīja.
Sociālās likumdošanas komisija stāvēja uz ta redzes
stāvokļa, ka invalidam darba spējas ir jau zināma
mērā zaudētas, viņš nevar ieņemt tādu vietu, kā ja
viņš nebūtu invalids. Tā tad tā vieta, ko viņš ieņem,
ir zināmā mērā gadījuma vieta. Viņš ar to nevar
iztikt un tā pensija, ko viņš saņem, ir jāuzskata zināmā mērā, kā balva par to zaudējumu, ko viņš ir
cietis, tapdams par invalidu. Man šķiet, ka augstais
nams paliks pie tāda pat ieskata, kā 2. lasījuma un
Dzena pārlabojumu noraidīs.
Kas attiecas uz Morica priekšlikumu., tad viņš
pēc būtības negroza to, 'ko Saeima pieņēma 2. lasījumā. Tur tika pieņemta pie 30. panta piezīme 3.,
kur iet runa par to, no kura laika izmaksāt pensiju
tiem svešas valsts karavīriem, kas cīnoties par Latvijas valsts atbrīvošanu ir tapuši par invalidiem.
Pārlabojumā, kuru iesniedza Veržbicka kungs, ir
neizdevīgi izteikts „no šī likuma snēkā nākšanas
dienas", pie kam izmaksājamā pensija ir jāpieprasa
viena gada laikā. Tur nav skaidri teikts, kad īsti
sākas izmaksāšana, ja pieprasījums nāk iztecējušā
gada beigās, vai tad pensijas izmaksāšana jāsāk no
šī likuma spēkā nākšanas dienas vai no pensijas pieprasīšanas dienas. Morica priekšlikums noteic skaidri, ka pensijas izmaksāšana jāsāk no pieprasīšanas
dienas, pie kam pensijas var pieprasīt gada laikā
pēc šī likuma spēkā nākšanas. Šis priekšlikums kā
sociālās likumdošanas, tā ari budžeta komisijā ir

pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalniņam.
Referents Br. Kalniņš: Kara lietu komisija Dzeņa kunga pārlabojumu pieņēma, un tāpat pieņēma
Morica pārlabojumu.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
30.
vispirms nolasītais Dzeņa pārlabojums pie
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo Dzeņa priekša
likto pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par Dzeņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu nacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par*Dzeņa priekšlikumu nodotas 13 balsis, pret 65,
atturējies nav neviens. Pārlabojums noraidīts. Nobalsošanā nāk Morica pārlabojums pie 30. panta.
Lūdzu ļjacelties tos, kas ir pret Morica pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Morica pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Morica
pārlabojumu nodotas 57 balsis, pret to — 25 balsis,
atturējies nav neviens. Pārlabojums pieņemts. Lieku
tagad 30. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 30. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 30. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 31. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:

panta

„Pantu papildināt ar sekošu piezīmi:

„P iezīme. Invalidiem un cietušām personām, šinī
pantā minētiem, kuri zaudējuši darba spēju pirms 1920.

gada 1. maija, ir tiesības pieprasīt pensijas sešu mēnešu
laikā no šā likuma spēkā nākšanas dienas".
J. Veržbickis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentus
dot atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas komisijā un kara lietu komisijā šis Veržbicka
priekšlikums ir noraidīts.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija piekrīt

šim pārlabojumam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lieku tagad
nolasīto Veržbicka pārlabojumu pie 31. panta uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Veržbicka pārlabojumu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts vienbalsīgi. Lieku tagad 31. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 31. panta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? _ Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
nolasīt pārlabojumu pie 35. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta: 1)_ strīpot vārdus: „līdz 1923. g. 1. janvārim" un
to vieta likt vārdus: „triju mēnešu laikā no šī likuma spēkā
nākšanas dienas";
2) strīpot vārdusj „1922. g. 1. oktobra" un to vietā likt
vārdus: „šī likuma spēkā nākšanas dienas" un
3) panta beigās strīpot vārdus: „vai šī likuma spēkā nākšanas dienas"._
J. Veržbickis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu referentus dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Sociālās likumdošanas
un kara lietu, komisijas ir izteikušās par šo pārlabojumu.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija ir izteikusies par pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijās Veržbicka priekšlikums pieņemts. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas
no balsošanas? Nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Lieku tagad 35. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret viņa
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 37. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Pantu izteikt

sekosi: „LieIā pasaules un krievu-japaņu

kara invalidi saņem pensiju pēc 29. pantā minētām normām".
E. Morics."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens neveļas. Ludzu referentus izteikties.
Referents K. Būmeisters: Morica priekšlikums
pie 37. panta iziet uz to, lai lielā pasaules kara invalidus pielīdzinātu pensiju ziņā pie jau 29. pantā
pieņemtam normām Latvijas atbrīvošanas kara invalidiem. 2. lasījumā jau tika plaši debatēts par to
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un sociālās likumdošanas komisija stāvēja uz ta viedokļa, ka nevajaga radīt plaisu pašu invalidu saime,
jo paši invalidi nebūt nav vainīgi, ka viens no tiem
ir kļuvis par invalidu liela pasaules kara un otrs_ atbrīvošanas karā. Visi viņi ir vienādi ciesto sāpju
ziņā un tāpēc viņiem ir vajadzīgs radīt vienādas
normas. Tāpēc ari sociālas likumdošanas komisija
Morica priekšlikums ir pieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu!
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija un kara
lietu komisija ir izsacījušas pret pārlabojumu. Budžeta komisijas motivi_ bija atkal finansielas dabas.
Ja pieņemtu Morica pārlabojumu pie 37. panta, tad
līdz ar to par dažiem miljoniem tiktu palielināts budžets. To budžeta komisija patreizējos apstākļos atrada par neiespējamu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Nobalsošanā nak
Morica pārlabojums pie 37. panta, kurš skan:
„37. pantu izteikt sekosi: „Liela pasaules un krievu-ja-

paņu kara invalidi saņem pensiju pec 29. panta minētam normām"."

Sociālās likumdošanas komisija piekrīt Morica
priekšlikumam; pārējās komisijās viņš noraidīts,
Lieku tagad Morica priekšjikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Morica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Morica
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
pie Morica priekšlikuma. Balsošanas iznākums: par
Morica priekšlikumu nodotas 52 balsis, pret to —
38 balsis, atturējies 1. Priekšlikums pieņemts un
līdz ar to pieņemts 37. pants Morica priekšā liktā
redakcijā. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 38. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā pie punkta b) pieņemt piezīmi: „Māte ar bērnu
līdz 8 gadiem skaitās par darba nespējīgu".
E. Morics."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Brie2 /; *>
dis. Briedim vārds.
A. Briedis (zemnieku savienība): Vispirms man
jāizsakās pret šo pārlabojumu, jo tādi gadījumi, ka
māte ar 8 gadus vecu bērnu būtu darba nespējīga,
pie mušu apstākļiem nenāk priekšā. Tas no vienas
puses. Tad man zemnieku savienības frakcijas vārdā
jāgriežas pie finansu ministra kunga ar jautājumu.
Mes ar visiem pārlabojumiem un papildinājumiem
esam stipri paplašinājuši tiklab pensiju saņēmēju
skaitu, ka paaugstinājuši tās sumas, kuras viņiem
bus jāizmaksā._ Te būtu no svara zināt, cik tas izmaksātu, lai šādu likumu varētu realizēt. Griežos
ar šo jautājumu no zemnieku savienības puses pie
finansu ministra kunga un lūdzu viņu dot uz to noteiktu atbildi. Tas aprēķins, kuru te ziņoja referenta
kungs par to pantu, kurš paaugstina visu sumu par
50%, ir apšaubāms. Vakar referenta kungam šī aprēķina vel nebij. Nezinu, uz ko viņš tos skaitļus ir
pamatojis. Bez tam par Japānas kara dalībniekiem
neko vel nezinām. Mēs esam pilnīgā neziņā, kādas
ir tās sumas, kas ir vajadzīgas, lai šo likumu izvestu
dzīvē. Atbildi uz to mēs sagaidām no finansu ministra kunga. Tāpat lūdzam finansu ministra kungu
paskaidrot, no kurienes tiks ņemti līdzekļi, lai šīs
sumas varētu izmaksāt. Te man jāpiemetina, ka šis
jautājums nav gluži jauns. Ar tādu pat jautājumu
demokrātiska centra liders, — ja ne liders, tad
priekšstāvis — Zemgaļa kungs jau griezās pie bijuša finansu ministra Pungas kunga. Pungas kungs
atbildi uz šo jautājumu nedeva. Jautājums nav noskaidrots un viņa noskaidrošanu mēs sagaidām no
tagadējā finansu ministra kunga, jo bēz skaidrām
ziņām mēs par šo likumu balsot nevarēsim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgalis (demokrātiskais centrs): Iekams?J$
finansu ministra kungs atbild uz uzstādīto jautājumi
es uzstādu jautājumu zemnieku savienībai, kamdēļ
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par to,
viņa, papildinot šī likuma 30. pant^ balsoja
lai tie invalidi, kas ir valsts dienestā, tomēr var saņemt pilnu pensiju, kur te bij priekšlikums, kuru pabalstīja centrs un citi, ka viņiem būtu jāsaņem tikai
pus pensija. Tur zemnieku savienība atrada par
iespējamu neprasīt finansu ministra kungam, vai viņam tā nauda būs vai nebūs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam

Kalningam.

i^ Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Kad šis likums nāca 2. lasījumā augstās sapulces priekšā, jau tad man bija tas
jods paziņot, ka es esmu pārsteigts par šosajusmināšanos, kas te ir tikuse parādīta no sociālās likumdošanas komisijas, tāpat ari no kara iietu_ komisijas.
Šīm abām komisijām es tomēr nekādus pārmetumus
netaisīju un netaisīju tāpēc, ka tas ir dabīgi, ja sociālās likumdošanas komisija to dara. Viņai taču ir jārūpējas par to, lai pēc iespējas vairāk uzlabotu sociālos apstākļus. Tāpat ari itin dabīgi ir tas, ka kara
lietu komisija aizstāv karavīru un ari bijušo karavīru
intereses. Bet es nevaru saprast Saeimas redzes
stāvokli šinī lietā. Pret Saeimas redzes stāvokli es
oponēju. Saeima zinādama, kādi ir mušu Tmansielie
apstākļi, tomēr ar vieglu roku pie apgādājamo skaita
ir pielikuse klāt vairāk kā 10.000 cilvēkus, — es domāju, ka tas skaits tāds bija — 10.000 cilvēku. Ko
mēs šīs dienas debatēs redzam? 3. lasījumā no Saeimas locekļiem tiek ienesti pārlabojumi, kuri visi
iziet uz to, lai valsts līdzekļi lielākā mērā tiktu piesieti pie šī likuma izvešanas praktiskā dzīvē. Mēs
dzirdējām no referenta kunga tādu izteicienu, ka
šinī pantā tas iztaisa apmēram 20.000.000 rubļu, vai
mazliet vairāk. Bet, kungi, šie 20 miljoni ir piliens,
kas tomēr beigu beigās var apdraudēt mušu valsts
finansielo stāvokli. Kam tad nu būs tas ļaunums?
Tas ļaunums vispirms būs tiem, par kuriem šīs komisijas iestājās, priekš apgādājamiem. Kungi, ja
mums nebūs iespējams valsts finanses līdzsvarā ieturēt, tad tā apgādāšana mums izjuks. Es pavisam negribētu, ka mani uzskatītu par tādu cilvēku, kas
principieli uzstājas pret kuru katru sociālās likumdošanas darbu. Tas tā nav. Varbūt, man taisni nabadzīgās šķiras intereses stāv tuvāk nekā kuram katram no jums. Man vajaga redzēt to ceļu, kā viņus
aizstāvēt. Ko tas līdzēs, ja apgādājamais pienāks
pie kases ar orderi un saņems nevērtīgu naudu. To
stāvokli, ko mēs esam finansu politikā beidzamos
gados ieturējuši, to mums vajadzētu turpināt un nelikties aizrauties. Jūs, kungi, kas atrodaties šinī
zālē, esat tā suverenā vara, augstāka neviena par
jums nav, neviens cits taču nevar jūsu kļūdas izlabot.

Tāpēc neliekaties aizrauties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
Zf E. Morics (sociāldemokrāts): Es _ negribu Šeit
strīdēties par valsts finansieliem jautājumiem. Par
šiem jautājumiem mūsu frakcijai ir bijis jāstrīdas ar
Saeimas vairākumu pie katra budžeta, un katrreiz
ir pacēlušās balsis pret tiem samērā loti niecīgiem
sociāliem likumiem, kādi Latvijā līdz šim ievesti, un
pie tam šīs pašas balsis ir bijušas par to, ka loti lielas sumas tikušas izdotas priekš vajadzībām, kuras
mēs neatzīstam par tik spiedošām kā sociālās apgādības un aizsardzības jautājumi. Zemnieku savienības frakcijas runātājs uzstādīja finansu ministra kungam jautājumu, kur ņemt līdzekļus šī likuma izpildīšanai, uz ko finansu ministra kungs gan neatbildēja. Es jums došu padomu, kur ņemt: piedzīt no
zemnieku savienības frakcijas biedriem tās sumas,
kādas viņi, Latvijas valsti vadīdami, ir izsaimniekojuši! Tad pietiks! (Aplausi pa kreisi; starpsaucieni zemnieku savienības pusē.)
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Vārds Reinhar-

G. Reinhards
(kristīgi- nacionālā savienība):
^
Augstais nams! Morica kunga priekšlikums iziet vzavC**

to, lai māte ar bērnu līdz 8 gadiem skaitās par darba

nespējīgu. Šis pants ieved likumā citādu kārtību,
nekā tā paredzēta instrukcijās. Instrukcijās, kuras
izstrādātas un jau ievestas dzīvē ir stingri noteikts,
ka katram invalidam tiek noteikta darba spējība.
Šinīs instrukcijās gan nav tāda nosacījuma, kāds
pašlaik nāk. no Morica kunga un kurš atzīst māti ar
bērnu līdz 8 gadiem par darba nespējīgu. Ka māte
ar tik vecu bērnu ir darba nespējīga, tas nav pareizi,
vismaz mūsu dzīvē tas ir neparasts, jo nevar uzskatīt
par darba nespējīgu māti, ja viņai ir 7% vai gandrīz
8 gadi vecs bērns. Tas viņai ir pat vēl palīgs, ne tikai vien viņa ir darba nespējīga. Tā tad iesniegtais

pārlabojums runā pretim tai praktiskai dzīvei un
tiem ieradumiem, kas pie mums patiesi ir. Var gadījumi but, kur viņabūs darba nespējīga ari, kad viņai
bus velvecaksbērns. To izšķirs instrukcija, tur to
ari varētu prasīt. Mēs taču šinī likumā neesam uzņēmušies ari noteikt darba nespējību invalidiem. Te
ir paredzēti' tikai tie orgāni, bet kas tad ir, ja kāds

invalids ir zaudējis vienu roku, vai divas rokas u. 1.1.,
to jzšķir uz instrukciju pamata. Tā ir ļoti plaši izstradatano speciālistiem, un tur ir piedzīvojumi nākuši palīga. Uz šo_ piedzīvojumu pamata tad viņa ir
ari taisnīgi izstrādāta un tur nekādi sarežģījumi nav
cēlušies. Bet ja te mēs ievedām tādu pantu likumā,
kas ir pilnīgi mušu garam svešs un netaisns, tad
mes sarežģīsim un pārtaisīsim likumu par pārprotamu apgādājamo lietas un tas nebūs par labu ne apgādātajiem, ne apgādājamiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie deputāti ! Es pilnīgi saprotu mušu finansu ministri, KaT-"
ninga kungu, kad viņš šeit atbildēja, ka valsts finansielas intereses viņam stāv ļoti tuvu un ka tas nenozīme, ka viņš grib uzstāties pret trūcīgām šķirām.
Bet ja mes ieskatītos mušu šī gada budžetā un salīdzinātu tas sumas un vajadzības, kurām aiziet līdzekļi, tad jus dabūtu pilnīgi skaidru ainu un redzētu, kam valsts līdzekļi tiek doti. Tie tiek doti bagātīga apmēra, bet viņi tiek doti tiem, kam jau ir. Es
jums pievedīšu tikai kailus datus. Mūsu darba ministrijas budžets visa_ kopsuma ar visām centra iestādēm, ar visiem ierēdņiem, ar visām pensijām un visiem pabalstiem, kas tiek izdalīti, ir 178miljoni rubļu
liels. Lauksaimniecības departaments, turpretim,
viens pats saņem no valsts budžeta kārtējos izdevumos 105,5 miljoni rubļu un ārkārtējos 16,5 miljoni
rubļu, kopa 122 miljoni rubļu. Bez tam mums ir vēl
sumas, pabalstiem lauksaimniecības dzīves atjaunošanai — 49,7 miljoni rubļu un aizdevumi tiem pašiem
nolūkiem 16 miljoni rubļu. Bez tam mums ir, kā jūs
ziniet, zemes banka ari priekš lauksaimniecības vajadzībām, kurai izsniegti 525 miljoni. Pie tā nāk klāt

vel seklas un citi fondi, par kuriem es šeit nerunāšu.
Jūs, kungi, atceresatieska pagājušā gada budžeta
debates nepavisam nekapa katedrī zemnieku savienības priekšstāvis un neprasīja finansu ministrim,
kur ņemt naudu, lai maksātu par vienu skolēnu lauksaimniecības skola 100.000 rubļu gadā. Bet kad paceļas jautājums par to, ka apgādājamos jāieskaita
matē ar 8 gadus vecu bērnu, tad Brieža kungs kāpj
katedrī un interpele (Sauciens pa labi: „Lai iet govis
ganīt!"). Jums laikam gan patiktu, ka jau no 3 gadiem bērni sāktu govis ganīt. Nav nemaz tādu gadījumu, kur skolēni ar 8, 9 gadiem nesaņem no saimniekiem pienācīgo atalgojumu un tiesas ceļā to piedzīt nav tiem iespējams. (Sauciens pa labi: „Tie

-—
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ka
saimnieki būs bijuši sociālisti!"). Ne, tie if zemnieku
nesavienības biedri. Talak es gribētu aizrādi^
pagājuša
sēde,
kad
jums
to,
ka
aizmirst
vajadzētu
mēs runājām par notikumiem armija, tad jus teicat,
ka jūs esiet armijas sargātāji un kreisais spārns gribot armiju graut Šodienjums jāpierada reāli, vai
jūs gribiet palīdzēt to cilvēku atraitnēm un bariņiem,
kuri savu dzīvību upurējuši, vai nēMan_ šķiet, ka
tie, kas Latviju izkaroja, pratīs novērtēt jūsu uzstāšanos šodien.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
A. Briedis (zemnieku savienība): Man jāatbild
>**«, .vispirms Zemgaļa kungam. J_a Zemgaļa kungs būtu
1 vi ^ ieskatījies, par ko mēs balsojām, tad redzētu, ka tas
neprasa jaunus līdzeklus,_ bet saskan ar to likumu,
par kuru mēs reiz balsojam. Otrs — ja tie līdzekli
būtu, tad mēs prasām taisnīgu izlīdzināšanos. Tapec
nav ko brīnēties, kā mēs balsojam. Ja jusgribiet to
tiesību, tad mēs ari viņu ņemam. Bet mes gribam
skaidrību. Ja mēs dabūsim atbildi no finansu ministra, ka tie līdzekli ir, tad mes dosimari tiem, priekš
kuriem jūs prasiet. Morica kungam jāatbild, ka zemnieku savienības biedri valstij nav-parada. Te varētu būt runa par kādu citas partijas biedri, kas sēdēja kādreiz pa vidu, kad te vēl nebija demokrātiskais centrs. Bet kas attiecas uz zemnieku savienības biedriem, tad tāda parādnieka valstij nav. (A.
Veckalns no vietas: «Prezidents toreiz bija Ulmanis.").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu referentus dot atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas
komisijā, kā ari kara lietu komisijā šis priekšlikums
pie 38. panta ir noraidīts. Es gribēju piezīmēt tikai
pie Reinharda kunga runas. Viņš sacīja, ka pastāvot
instrukcija. Tāda instrukcija gan pastāv pie otra
likuma, kur iet runa par kurināmo materiālu, bet pie
šī likuma šādas instrukcijas nav. Ja uzskata, ka
tāda ir vajadzīga, tad turpmāk to var ievest.
Referents V. Salnājs: Budžeta komisija te iebildumus neceļ, jo noskaidroja, ka caur to budžetā nekādas lielas pārmaiņas neradīsies.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Morica pārlabojums pie 38. panta, kurš skan:

Pantā pie punkta b) pieņemt piezīmi: „Māte ar bērnu līdz
8 gadiem skaitās par darba nespējīgu"."

Budžeta komisijas referents izsakās, ka no budžeta komisijas puses pret Morica pārlabojumu iebildumi netiek celti. Pārējie referenti ir izsacījusies pret pārlabojumu. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret Morica pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Morica pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Morica priekšlikumu nodotas
42 balsis, pret to — 29 balsis, atturas 19. Priekšlikums atraidīts. Es likšu tagad 38. pantu 2. lasījumā
pieņemtā redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos,kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?

Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Redakcijas komisijas ziņojums un nobalsojums 3. lasījumā visā visumā piektdienas sēdē; tad pat ari notiks pārejas

formulu caurskatīšana.
Nākamais dienas kārtības punkts — liku m_s_
par politisko apsardzi, 3. lasījurrrsT^ReTē^"
rentsšim likumam ir Nonācs. Lūdzu nolasīt iesniegtos pārlabojumus pie 1. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā strīpot vārdus ,.Latvijas Republikas" un to vietā
likt:

„valsts".

A. Petrevics.

Pantā strīpot vārdus ,.pastāvošo demokrātisko".

A. Bergs.
Panta strīpot vārdus „un drošību".
Br. Kalniņš.

1924. gada
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: yardu neviens
pie šiem pārlabojumiem neveļas. Ludzu referentu
dot atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Komisija ir pieņēmuse
Petrevica pārlabojumu. Līdz ar to atkrīt Berga pārlabojums, tāpat ari Bruno Kalniņa pārlabojums ir
atraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pirmais_ priekš-

likums pieņemts, un abi pārējie atraidīti. Ka pirmais
nāk nobalsošanā Petrevica pārlabojums pie 1. panta,
kurš skan:
„Pantā strīpot vārdus „Latvijas Republikas" un to vieta
likt:

„valsts"."

Komisijā pārlabojums pieņemts. Lūdzu tagad
pacelties tos, kas būtu pret Petrevica pārlabojumu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums vienbalsīgi
pieņemts. Arveds Bergs paziņo, ka savu pārlabojumu pie 1. panta viņš noņem. Tā tad šis pārlabojums atkrīt Paliek vēl Bruno Kalniņa priekšlikums:
„1. panta strīpot vārdus: „un drošību"."

Komisijas referents ziņo, ka priekšlikums komisija atraidīts. Lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par
Bruno Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Bruno Kalniņa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret to nodotas 4b balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Es
lieku 1. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. Dzenis iesniedzis paziņojumu, ka savu pārlabojumu pie 2. panta viņš noņem. Tā tad šis pārlabojums pie 2. panta atkrīt. _ Es lieku uz balsošanu
2. pantu 2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav- Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 5. panta. ,
Sekretārs J. Vesmanis:

„5. panta beigās pielikt vārdus „izņemot uz kriminālprocesa likumu 253. panta pamata izdarāmas izziņas",

A. Bergs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas. Ludzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Komisijā pārlabojums nedabūja izšķirošo balsu skaitu. _ 5 balsis bija par
priekšlikumu, 4 pret, viens atturējās, tā tad jautājums
palika neizšķirts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Berga pārlabojums pie 5. panta. Izšķirošu balsu vairākumu pārlabojums komisijā nav dabūjis. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Berga priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par Berga priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Berga priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — 47 balsis, atturējies
nav neviens. Pārlabojums noraidīts. Lieku uz balsošanu 5. pantu 2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 9. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„9. pantā 1) strīpot vārdu „pašrocīgi" un

2) ceturtā rindā starp vārdiem „ziņu" un „pierādījumu" vārda „un" vietā likt vārdu „vai".
Šos pārlabojumus lūdzu balsot katru atsevišķi.
A. Bergs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas. Ludzu referenta atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Berga pārlabojums dabūja komisija līdzīgu balsu skaitu par un pret.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu tagad nolasītos pārlabojumus pie 9. panta atsevišķi uz balsošanu. Vispirms nobalsošanā nāk pirmais priekšlikums:
strīpot vārdu ,.pašrocīgi".

Komisijā balsis dalījušās. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par Berga pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret Berga priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 42
balsis, pret — 48 balsis, atturējies nav neviens.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk otrs priekš-

likums

4.rinda starp vārdiem „ziņu" un „pieradījumu" vārda „un"

vietā likt vārdu „vai".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arv. Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret prieklikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu
nodotas 37 balsis, pret 48 balsis, atturējušies 5.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk 9. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 9. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. 9. pants vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt
pārlabojumus pie 10. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta treša rinda pec vārda „ordera" strīpot vardu „ja"
un tā vietā likt vārdus «gadījumos kad" pie kam pēc nodalījuma b, c un d likt vārdu „vai".
A. Dzenis. _
Panta

d) punktu izteikt šādi: „viņas stāv aizdomās par

pirmā pantā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un ir
dibinātas aizdomas, ka viņas aizbēgs vai slēps noziedzīga no-

darījuma pēdas".

A. Bergs.

Panta d) punktā pēc vārdiem „pret kuriem ir" ievest
vārdus „dibinātas aizdomas", strīpojot vārdu „dibināti" priekš

vārda

..pierādījumi".

.Panta d) punktā starp vārdiem
spraust vārdu: „nozieguma".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
cam.

A.

..iznicinās"

Dzenis.

un „pēdas" ieA. Petrevics."

Vārds Petrevi-

1924. gada

29. janvāri.
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balsošanā ... (Dzenis iesniedz priekšlikumu.) Dzenis
liek priekšā savu pārlabojumu pie 10. panta balsot
dalītā veidā. Vai būtu kādi iebildumi pret dalītu bal-

sošanu?

Tādu nav.

Dalīta balsošana pieņemta.

Nobalsošanā nāk vispirms Dzeņa priekšlikuma pirmā
dala pie 10. panta, kura skan:
un

«Panta 3. rindā pēc vārda ,.ordera '" strīpot vārdu „ja"
ta vietā likt vārdus «gadījumos kad**. **

Pārlabojums komisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojuma daļu. Kas atturas? Nav._ Šī _ pārlabojuma dala pieņemta vienbalsīgi. Talak nāk nobalsošanā otrā Dzeņa pirmā
pārlabojuma daļa, kura skan:
«pie kam pec nodalījuma b, c, un d likt
vārdu

„vai*'.
Šī pārlabojuma daļa komisijā noraidīta.
Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo pārlabojuma dalu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo Dzeņa pārlabojuma daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-

ras no balsošanas. Par otro pārlabojuma daļu nodotas 28 balsis, pret — 51, atturas 3. Šīpārlabojuma
daļa noraidīta. Nākamais pārlabojums pie 10. panta
iesniegts no Arveda Berga. Komisijā pārlabojums noraidīts. Lieku tagad pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga
pārlabojumu. Par pārlabojumu nodotas tikai 23 balsis, tas ir _ nepietiekošs skaits, pārlabojums atkrīt.
Nākošo pārlabojumu iesniedzis Dzenis.
„Panta d) punktā pēc vārdiem „pret kuriem ir" ievest
vārdus dibinātas aizdomas", strīpojot vārdu «dibināti" priekš

..

vārda ,.pieradījumi"."

Kas attiecas uz šo pārlabojumu, tad komisijā
balsis dalījušas līdzīgi. Lieku tagad Dzeņa pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
Dzeņa pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Dzeņa priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret to — 52,
atturejies_ nav neviens. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak Petrevica priekšlikums:

(sociāldemokrāts
A Petrevics
mazinieks):
«Panta d) punkta starp vārdiem «iznīcinās * un «pēdās"
Augstā^ sapulce! 10. panta d punkts skan tā: „pret
iespraust vardu «nozieguma"."
kurām ir dibināti pierādījumi, ka viņas aizbēgs, vai
Priekšlikums komisijā vienbalsīgi pieņemts. Lūiznīcinās pēdas". Acīm redzot, šeit domāts, ka iznīdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. "
cinās noziedzīga nodarījuma pēdas. Tādā nozīmē Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieno manis iesniegts attiecīgs pārlabojums, tikai aiz ņemts. Lieku 10. pantu pārlabotā veidā uz balsopārskatīšanās esmu uzrakstījis savā pārlabojumā šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemnevis «noziedzīga nodarījuma", bet « nozieguma". šanu. Nav. _Kas atturas?_ Nav. Pants vienbalsīgi
Tāpēc es lūgtu augsto sapulci pie nobalsošanas lasīt pieņemts. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 11. panta.
manu pārlabojumu nevis «nozieguma", bet «nozieSekretārs J. Vesmanis:
dzīga nodarījuma". Gadījumā, ja mans pārlabojums
«Panta pirmā teikumā strīpot vārdus «par 7 dienām" un
viņu vieta likt vārdus «par 3 dienām", kā ari otrā teikuma
tiktu pieņemts, es lūgtu redakcijas komisiju vēlāk
strīpot vārdus «līdz 3 nedējām" un viņu vietā likt «līdz 5 dieviņu izlabot saskaņā ar manu paskaidrojumu. Tā
nam" - .
Br. Kalniņš.
tad mans pārlabojums skanētu: 10. panta d punktā
Panta 1) strīpot «7 dienam" un tā vietā likt «5 dienām";
starp vārdiem «iznīcinās" un «pēdas" iespraust vār2) strīpot «3 nedēļām" un tā vietā likt „2 nedē_ _ 1ām".
ja
dus «noziedzīga nodarījuma" un nevis «nozieguma",
a. Petrevics.
Panta vardu «7 dienam" vietā likt vārdus ,.'**) dienām" un
_
lai gan nobalsošanā tagad nāks «nozieguma".
pedeja teikuma ,,3" vietā likt „4", bez tam tanī pašā
teikumā
strīpot vārdus, sakot ar „un" līdz vārdam
Priekšēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne«piekrišanu".
viens nav vēlējies. Lūdzu referentu dot atsauksmi.
A. Dzenis.
n
Panta strīpot vārdus: «un tiesu palātas prokurora" pirms
Referents O. Nonācs: Dzeņa pārlabojuma 1. vārda „piekrišanu ".
j. Goldmanis."
_ _
daļa ir redakcionelas dabas, to komisija viņa pirmā
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
daļā ir pieņēmusi, bet otro daļu, sākot ar vārdiem neveļas? Ludzu referentu izteikties.
«pie kam pēc nodalījuma b, c un d likt vārdus „vai"
Referents O. Nonācs: Visi 4 pārlabojumi komiir noraidījusi. Otro Dzeņa pārlabojumu komisija nesija noraidīti.
izšķīra. 5 balsis bija par, 4 pret, un atturējās viens.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Berga pārlabojumu komisija noraidīja. Petrevica pārlabojumi pie 11. panta iesniegšanas
kārtībā. Pirpārlabojums komisijā pieņemts vienbalsīgi.
mais — Bruno Kalniņa priekšlikums — komisijā noPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk raidīts. Ludzu pacelties tos,
kas ir par to. Tagad
vispirms Dzeņa pirmais pārlabojums pie 10. panta, lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bruno Kalniņa priekš_
kurš skan:
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
«Panta 3. rindā pēc vārda „ordera" strīpot vārdu „ja"
balsošanas. Par Bruno Kalniņa priekšlikumu nodoun tā vietā likt vārdus ,.gadījumos kad", pie kam pēc nodatas 30 balsis, pret — 35, atturas 1. Priekšlikums nolījuma b, c un d likt vārdu „vai"."
Referents izsakās, ka priekšlikuma 1. daļa koraidīts. Nobalsošana nāk Petrevica priekšlikums pie
misijā pieņemta, bet otrā daļa noraidīta. Priekšli11. panta. Komisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties
kums par dalītu balsošanu nav iesniegts, tā tad no- tos, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Tagad lūdzu
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pacelties tos, kas ir pret Petrevica priekšlikumu. darbosies ar proklamāciju izplatīšanu, vispār neņems aktivu līdzdalību. Tikai tad, ja šāda perBeidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošasona pati aktivi darbojas līdz un veicina nelegālas
nas. Balsošanas iznākums: par Petrevica priekšliorganizācijas mērķu sasniegšanu, tikai tāda gadījuma
atturējies
nav
nekumu 47 balsis, pret — 42 balsis,
viens. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošana nak šāda persona bauda zināmu uzticību no nelegālas or- .
Dzeņa priekšlikums. Komisijā tas noraidīts. Ludzu ganizacijas un var dabūt ziņas par šīs organizācijas
pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad darbību. Bet, ja tikai aktivi darbojoties līdzi zināma
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dzeņa priekšlikumu. persona var baudīt nelegālās organizācijas uzticību
un pretējā gadījumā to nebauda, tad ari politiskas apBeidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošadabiniekiem, lai viņi baudītu šīs organizācisardzes
par
priekšlikumu
Dzeņa
nas. Balsošanas iznākums:
jas
uzticību,
neviens.
ir jādarbojas šaī organizācija aktivi, jānav
atturējies
54,
pret
—
nodotas 29 balsis,
izplata
piemēram
proklamācijas un jāizdara _ citi no
Priekšlikums noraidīts. Līdz ar šī priekšlikuma nolikumiem
aizliegti
darbi. Pēc manas pārliecības nepriekšlikums,
jo
tas
raidīšanu atkrīt art Goldmaņa
ietilpst Dzeņa priekšlikuma otra dala. (Goldmaņa viens nevar nodarboties ar tādu rakstu izplatīšanu,
ko mūsu likums aizliedz. Protams, nevar to_ darīt
sauciens no vietas.) Lūdzu izteikties.
ari politiskās apsardzes ierēdņi, kaut ari ar nolūku ar
Dzeņa
(zemnieku
savienība): Ar
J. Goldmanis
priekšlikuma atraidīšanu nebūt neatkrīt tas, kas ir šādu savu līdzdalību nelegālā organizācijā, atklāt šo
organizāciju. Caur savu darbību nelegālā organizāminēts manā priekšlikumā. Dzeņa priekšlikums sacijā politiskās policijas amata persona taču pamudina
vajaka
nav
turēja ne tikai to, ka strīpojami vārdi,
dzīga tiesu palātas prokurora piekrišana, bet viņš citus pilsoņus uz noziedzībām. Ir vēl citi gadījumi.
Ir tādi, kur politsikās policijas aģenti, lai sevi kaut
ari runāja par dienu regulēšanu. Varbūt daļa no dekā
izceltu, lai dabūtu kaut kādus nopelnus, paši nopar
Dzeņa
priekšlikumu.
putātiem tādēļ ari nebalsoja
dibina nelegālas organizācijas un pēc tam šīs nelegāManā priekšlikumā nav dienu grozījums, bet ir runa
tikai par tiesu palātas prokurora strīpošanu no šī lās organizācijas it kā uzdod. Ir ari tādi gadījumi,
kur politiskās policijas ierēdņi aiznes aizliegtu litepanta. Tādēļ mans pārlabojums ir balsojams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi ratūru jeb citas kādas aizliegtas lietas, piem. ieročus
iebildumi pret Goldmaņa priekšlikuma nobalsošanu? kādas personas dzīvoklī un pēc tam uzdod šo perNav. Nobalsošanā nāk Goldmaņa priekšlikums, sonu kā tādu, kas it kā piederētu pie nelegālas organizācijas. Vārdu sakot, mans 20. pants ir vērsts
kurš skan:
pret to, ko sabiedrībā mēs pazīstam zem vārda pro«Pantā strīpot vārdus: „un .iešu palātas prokurora" pirms
vārda «piekrišanu"."
vokācija. Protams, viņš nesasniedz visu. ProvoKomisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas kācija paliek iespējama ari turpmāk; politiskās apir par Goldmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelsardzes aģentiem paliek iespēja ievākt ziņas no tāties tos, kas ir pret Goldmaņa priekšlikumu. Beidzot
dām personām iz nelegālām organizācijām, kuras
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
vēlāk kādu iemeslu dēļ šinīs organizācijās līdzdarPar Goldmaņa priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret boties negrib un par naudu pārdod ziņas. Tas pato — 54, atturējies nav neviens. Goldmaņa priekšliek ari tagad iespējams, bet vismaz pašas politiskās
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk 11. pants pārlapolicijas amata personām būs noliegts iestāties un
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret viņa piedarboties līdz nelegālās organizācijās. Ja viņi tur
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalbūs iestājušies un darbojušies līdz, tad viņi nesīs tādu
sīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 13. pašu atbildību, kā kurš katrs cits pilsonis, kas darbopanta.
jasnelegālā organizācijā. Par šiem jautājumiem ir ļoti
Sekretārs J. Vesmanis: _
daudz runāts savā laikā Krievijā, ari Krievijas valsts
«Pantu sākt ar sekošiem vārdiem: «Kratīšanas, izņemdome. Provokācija ir ļoti neētiska, zema un netīra
šanas vai aizturēšanas izdarīšanai politiskās apsardzes amatlieta. Saprotama lieta, ka valsts darbinieki nedrīkst
personām ir tiesība ..."
J. Goldmanis."
nodarboties ar šādām zemām netīrām un neētiskām
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nelietām, kaut ari tas vestu pie zināmiem panākumiem
vēlas. Es lūdzu referentu.
Referents O. Nonācs: Komisijā priekšlikums nelegālo organizāciju apkarošanā. Politiskās apsardzes amata personām jāizlieto citi ceļi un citi līvienbalsīgi pieņemts.
dzekli, lai apkarotu aizliegtas organizācijas. Viņiem
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā priekšlikums pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret jabut pietiekoši veikliem savā novērošanā un jāmēģina apkarot aizliegtās un mūsu valsti graujošās
pārlabojumu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums
organizācijas ar citiem līdzekļiem, bet darboties līdz
vienbalsīgi pieņemts. Es lieku tagad 13. pantu pāršinīs organizācijās likumam viņiem ir jānoliedz. To
labota veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. mēģina sasniegtmans pārlabojums.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt priekliBergam.
ktimu ienest jaunu 20. pantu.
rg2- 1^
'
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs?:
Sekretārs J. Vesmanis:
Man liekas, augsti godājamie deputātu kungi, ka
«Politiskās apsardzes amatpersonām ir aizliegts būt par
biedriem aizliegtas organizācijās, kaut ari ar nolūku veicināt
Petrevica kunga pārlabojums dibinājās uz pārpraaizliegto organizāciju apkarošanu.
A. Petrevics."
tumu, un ja mes to pieņemtu, tad iznāktu diezgan
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam. kuriozas lietas. Ko viņš nosaka? Viņš nosaka, ka
APetrevics
(sociāldemokrāts mazinieks): politiskas apsardzes amatpersonām aizliegts būt par
Augsta sapulce! Politiskās policijas praksē nāk biedriem aizliegtās organizācijās. Bet
aizliegtās
priekša tādas lietas,_ ka paši politiskās policijas darorganizācijas taču nevienam nav brīv būt par biedri.
binieki iestājas kāda nelegālā, no valsts likumiem
Tadel jau ari viņas sauc par aizliegtām organizāaizliegta, organizācija, darbojas šinī organizācijā cijām, un kas ir aizliegts vienam,
tas ir aizliegts
_
līdz, izplata proklamācijas, izdara citus no likuma visiem. Vispārēja likuma taču ir teikts,
ka neviens
_
aizliegtusdarbus, gan ar vienu nolūku, lai varētu nedrīkst but par biedri aizliegtās organizācijās un tā .
nākt uz pedam citiem šīs aizliegtās organizācijas darir pate par sevi saprotama lieta. Tagad turpretim,
biniekiem. Tads _ stāvoklis, pēc manas pārliecības, ja tnes_ pieņemtu pantu tāda formulējumā, kādu liek
ie neciešams. Mes_ zinām, ka nevienā nelegālā orgapriekša Petrevica kungs, iznāktu, ka visi citi var
nizācijā nevar iestāties tāda persona, kura pati neno- but par biedriem aizliegtas
organizācijās un tikai po-
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litiskās apsardzes amatpersonām tas aizliegts. Ar
to būtu apgāzts mūsu vispārējais likums. Vispārējā
likumā mēs sakām, ka ir sodāms katrs, kas pieder pie
aizliegtas organizācijas, tādēļ, protama lieta, šādos
gadījumos ir sodāma par to ari katra politiskās ap-

sardzes amatpersona.

Še turpretim mēs politiskās

apsardzes amatpersonām vien gribam noliegt piederēt pie aizliegtām organizācijām. Loģisks slēdziens
no tā var būt tikai tāds, ka visi citi pie tam var piederēt. Bet tā taču ir pilnīgi neiespējama lieta. Ar
to mēs atceltu paši savus likumus. Tādēļ šis pārlabojums ir pilnīgi nevietā. Bez tam, ja ari mēs to pieņemtu, neskatoties uz visām nekonzekvencēm, kas
viņā ir, nebūtu sasniegts mērķis, kuru Petrevica
kungs domā sasniegt. Provokāciju nepavisam neizdara politiskās apsardzes amatpersonas. To var
darīt tā saucamā aģentūra. Šis pārlabojums nebūt
nekavē pieņemt kādu aģentu, kurš ieietu aizliegtās
organizācijās un izdarītu to, ko Petrevica kungs
vēlas novērst. Protama lieta, vispārīgi, nevienam nav
brīv piederēt pie aizliegtas organizācijas. Ja kāds to
dara, tad tiesas to soda. Tā tad ar šo likumu vairāk
nekas nav dots. Ja politiskās apsardzes augstākās
amata personas saviem darbiniekiem ir devušas atļauju, iestāties aizliegtās organizācijās, tad nu es
gribu redzēt, kas par to sodīs. Ja tiesa nosodīs, tad
šis aizrādījums nav vajadzīgs, tiesa ir vispārīga
priekš visiem noziegumiem, un tāpēc citas sankcijas
nav vajadzīgas. Priekšlikums ir bez jebkāda objekta
un mērķa un turklāt ari vēl kuriozs, jo atceļ mūsu
citus likumus, kas vispārīgi aizliedz iestāties aizliegtās organizācijās. Acīm redzot, šis priekšlikums

ir tikai pārpratums.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kal-

niņam.

,ļ>Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Berga kungs
'; *' aizrādīja, ka šis pārlabojums vai jaunais pants esot
patiesībā kuriozums. Viņu varot tulkot tā, ka politiskās apsardzes personālam tiek aizliegts būt par
biedriem aizliegtās organizācijās, bet citām personām ar to tiekot tādas tiesības piešķirtas. Man liekas,
ka ir lieki un veltīgi meklēt šeit kuriozumu. Tas ir
tā, ja grib kādu pārlabojumu padarīt par smieklīgu,
tad var atrast vienmēr kādu pamatu priekš tā. Patiesībā tā nemaz nav. Berga kungs savā tālākā runā
atzina, ka Petrevica kunga nolūks esot bijis novērst
provokāciju. 2. lasījumā pie šī likumprojekta diezgan
plaši debates attīstījās par to, ka līdz šim politiskā
apsardze sistemātiski esot piekopuse provokāciju.
Tāpēc gluži dabīgi, ka šai augstā namā varēja rasties
atsevišķi deputāti, kuri gribēja ievest šai speciālā
likuma, kas attiecas vienīgi uz politisko apsardzi,
pantu, kur vispārīgi tiktu noteikts, ka politiskās apsardzes darbiniekiem nav tiesības savas darbības
mērķu sasniegšanai iestāties aizliegtā organizācijā
par biedriem. Taču skaidrs, ka līdz šim ir bijuse
provokācija politiskā apsardzē un ka līdzšinējie darbinieki varēja atsaukties, ka priekšniecība ir devuse
atļauju ieiet aizliegtās organizācijās un sastāvēt viņās par biedriem, tādā kārtā atļāvusi zināmā mērā
izpildīt aizliegtās organizācijas lēmumus un veicināt
tādējādi_ organizācijas darbību, lai pēc tam nodotu
a;zli_egtās _ organizācijas darbību un provocētu, lai
varētu mušu iekšlietu ministrijas attiecīgie orgāni šo
aizliegto organizāciju likvidēt. Ja tagad šai likumā
ievestu šādu pantu, kas tādas tiesības politiskās apsardzes ierēdņiem nepiešķir un noteikti viņiem šis
tiesības ņem, tad visos gadījumos, kur viens vai otrs
politiskās apsardzes priekšnieks savai aģentūrai
lautu nodarboties ar provokāciju, mums tūliņ būtu
likums pie rokas un varētu teikt, ka ne tik vien kuram
katram pilsonim ir aizliegts sastāvēt aizliegtā organizācijā, bet ka mums ir speciels likums, kas šīs tieIK ?āiumāSarimas Sit*no»rafīslcaļ
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sības ņem ari tam valsts iestādēm, kuru uzdevums ir
sekot aizliegtam organizācijām, kuru uzdevums ir
šīs organizācijas apkarot. Tāpēc šim specielam likumam ir vieta un nekas kuriozs šeit nav. Tika norādīts, ka ar šī panta pieņemšanu netiekot mērķis sasniegts, jo ja nebūšot specieli provokatori, tad varēšot ziņas par kādas nelegālas iestādes dalību sniegt
kādas citas personas, kuras nebūšot tieši politiskās
apsardzes darbinieki, bet kuras varēšot būt kā pilnīgi
privāti aģenti ar netiešu saistību ar politisko apsardzi. Man jāsaka, ka ja politiskās apsardzes aģentūras uzdevums būs noteikts, tad pats par sevi saprotams, ka šīs aģentūras ari nedrīkstēs pastāvēt, un
tadel par atalgojumu, par līdzekļu izsniegšanu šiem
politiskas apsardzes aģentiem nevar būt šeit runa, jo
līdzekļi tad ari nedrīkstēs tikt paredzēti. Nekrīt
svara, vai šie darbinieki tiek ievesti kādā sarakstā
zem īpaša slepena nosaukuma jeb vai šie darbinieki
nemaz netiek ievesti nekādā sarakstā, bet atalgojumu
viņiem izmaksā atsevišķi, kā par atseivšķu slepenu
gadījumu, tas mums viss nekrīt svarā. Mums krīt
svara pats fakts, lai netiktu piekopta provokācija un
ja še 20. pants tiks pieņemts tāds, ka ir speciels likums par politiskās apsardzes ierēdņiem, tad ari tiem
tiks ņemta iespēja ar provokāciju nodarboties. Pie
2. lasījumā, kā deputātu kungi atcerēsies, vecā
kabineta iekšlietu ministrs deva paskaidrojumu, ka
provokācija neesot piekopta, vai mazākais ne tādā
veidā piekopta, kā tas tika norādīts no mūsu frakcijas. Ja tas ir tā, tad liekas, ka visām tām frakcijām,
kuras toreiz ticēja iekšlietu ministrim, ka tām frakcijām ir vieta tagad pieņemt šo pantu un līdz ar to
ievest pilnīgi likumīgu noteikumu, ka ne tagadējam
iekšlietu ministrim, ne citam, ne tagadējam politiskās
apsardzes priekšniekam, ne kādam citam nākošam
būtu iespēja ar provokāciju nodarboties. Ja tādi
rastos, tad tie būtu saistīti ar likuma nosacījumiem.
Tāpēc vajadzētu pieņemt mums priekšlikumu par
specieliem noteikumiem par politisko apsardzi un viņas darbiniekiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Es vēl gribu aizrādīt uz . _
vienu momentu, kurš kristu svarā, lai pierādītu ne- ^>-) *iespējamību sasniegt to mērķi, kādu domāts sasniegt
ar šo pārlabojumu. Vispirms ir iespējams teorētiski
un praktiski tāds stāvoklis, ka politiskās apsardzes
priekšnieks, pamatojoties uz šī pārlabojuma, ja tas
tiktu pieņemts, oficiāli dotu rīkojumu, ka politiskās
apsardzes ierēdņi nevar iestāties kā biedri nelegālās
organizācijās. Ar to nebūtu panākts tas,, ka viens
otrs ierēdnis, gribēdams iegūt lielākus panākumus jeb
parādīt savu darbību, nevarētu iestāties nelegālā
ceļā bez priekšnieka atļaujas šādā nelegālā organizācijā — un tādi gadījumi var būt vairāki. Tā tad iznāk, ka lai apkarotu ierēdņu iestāšanos nelegālās
organizācijās, ir jārada vēl atsevišķs ?'**arats, ārpus
politiskās apsardzes, kurš sekotu šiem politiskas
apsardzes ierēdņiem un kas tos atturētu no iestāšanās šādās nelegālās organizācijās. Tā tad šis
pants nesasniedz to, kas ir domāts _ sasniegt ar šī
panta iesniegšanu. Ja ierēdnis gribēs, tad pie labas
gribas viņš atradīs līdzekļus kā noslēpt no savas
priekšniecības, ka viņš ir ļestājies nelegālā organizācijā, un lai to atklātu. Tādēļ nekādu praktisku panākumu šim pantam nebūs un, kā Berga kungs aizrādīja, tad ari juridiski viņš ir neiespējams. Tādēļ šo
pārlabojumu nevajadzētu pieņemt, jo viņš nesasniedz
savu mērķi un juridiski ir pilnīgi neskaidrs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis; Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! Berga kungs oponēja pret manu priekšlikumu vispirms aiz tā iemesla, ka viņš juridiski esot
6
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nepareizi konstruēts. Man liekas, ka Berga kunga organizācijas — visas viņas izturas pret provokatoargumentācija nav pārliecinoša. Manā priekšlikumā riem vienādi. Priekš provokatoriem viņām visām ir
ir sacīts, ka „politiskās apsardzes amatpersonām ir viens sods, t. i. nāves sods. Mēs tā tad ar provokāaizliegts būt par biedriem aizliegtās organizācijās cijas palīdzību radām jaunus noziegumus. Atbalstot
kaut ari ar nolūku veicināt aizliegto organizāciju approvokāciju, mēs paši veicinām slepkavības. Ja mēs
karošanu".. Ja šo pieņemtu, saka Berga kungs, tad neatļausim valsts ierēdņiem piedalīties nelegālās ortas nozīmētu, ka citiem pilsoņiem ir brīv piedalīties ganizācijās, tad mēs līdz ar to apkarosim ari provoaizliegtās organizācijās. Berga kungs, šeit nav sakāciju. _ Vārdu sakot, šim pantam -ar provokāciju ir
nešaubāmi liela nozīme, an tāpēc katram, kas grib
cīts, ka šis specielais likums atceļ visus pārējos likumus. Jūs tālāk sakiet, ka šim likumam nav nekādas cīnīties ar ētiskiem, atļautiem līdzekļiem — un ar tāsankcijas, viņš neko nepanākot. Viņš panāk gan. diem cīnīties ir iespējams, ja tikai to vēlas — katram,
pec manas pārliecības, ir par šo pantu jābalso.
Mēs atminamies no agrākiem tiesu procesiem Krievijā, ka daudzos gadījumos aģenti darbojušies nelePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalgālās organizācijās un tiesa viņus attaisnoja aiz ta niņam.
ļ"2 *
iemesla, ka viņi piedalījušies tur ar labiem nolūkiem,
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Man liekas,'ka
proti, atklāt un likvidēt aizliegtās organizācijas. Vite ir pilnīgi skaidrs stāvoklis. Vieno dala nO augstā
ņus attaisnoja, kaut gan pēc likuma viņi būtu sodāmi. nama nesajūt sevī pietiekoši drosmes,
lai pateiktu no
Tas var notikt ari mūsu tiesā, kaut gan mušu likumi šī katedra, ka viņa stāv par provokāciju, ka viņa atnoliedz visiem pilsoņiem — un starp viņiem ari polibalsta to neliešu sistēmu, ka var cilvēki ieiet kādā
tiskās policijas amata personām — darboties aizliegsveša organizācija, kļūt par darbiniekiem, vest šīs
tās organizācijās, tomēr tiesa, ievērojot to, ka poliorganizācijas darbību uz noziedzībām un pēc tam
tiskās policijas aģenti aiz ideāliem motiviem tur jestazemiska kārta šo pašu_ organizāciju un viņas darbijušies, aiz motiviem atklāt un apkarot nelegālas orniekus nodot. Še runaja_ Berga kungs un pēc tam
ganizācijas, var,viņus attaisnot. _ Manu priekšlikumu Dzeņa kungs ļoti maiga
kartā.kā ta* ar viņu vienmēr
pieņemot, tiesa to vairs nevarētu izdarīt, tapec ka
notiek, un patiesība abi runātāji aizstāvēja šo nemotanī skaidri noteikts, ka ari nolūks, atklāt aizliegtās ralisko un nelietīgo
rīcību. Man rādās, ka ja augorganizācijas ar savu līdzdarbību, nedod tiesības stais nams grib daudz maz p
aturēties pie skaidrības
iestāties un darboties nelegālās organizācijās. Tāprincipiem mušu valsts uzbūvē un viņas administrapolicijas
lākas sekas būs tās, ka tad ari uz politiskās
tivā aparāta darbība, tad ir tikai viena iespējamība,
amata personām attieksies vispārēja likuma sanknoteikt pie šī likuma ar speciālu pantu, ka politiskās
cija, kura nosaka sodu par to, ja kāds no pilsoņiem
apsardzes darbiniekiem nav tiesības nodarboties ar
iestājies nelegālā organizācijā un tur darbojies. provokāciju. Veltīgi meklēt kādus
Mums ir piedzīvojumi no vecās Krievijas politiskas dījumus, iziet uz kuriozumiem un atsevišķus pierāsacīt, ka tas nav
policijas, kur šī policija organizēja šādas nelegālas vajadzīgs, tadeļ ka pastāv vispārējais
likums, kas
organizācijas, gatavoja pat veselus uzbrukumus. Jus aizliedz
katram pilsonim but par biedri nelegālā oratminēsaties varbūt vēl pazīstamo Azefa lietu, kuru
ganizācija. Mes zinām un ir noteikti pierādījumi, ka
apsprieda dzīvi II. valsts domē un nevien sociālisti, līdz šim
provokācija irnotikuse. Mums Vajaga pabet visas liberālās krievu pilsoņu partijas, kadetu parnākt to, lai uz priekšu ta vairs nenotiktu. Mums netija un pat tālāk pa labi stāvošās, nostājās pret šādu pietiek ar vispārēja
likuma nosacījumiem, mums vapolitiku. Tā tad ne tikai sociālisti uzstājas par to, lai jaga specielus
noteikumus politiskās apsardzes likupersonas
nenodarbotos
ar
provalsts iestāžu amata
ma, kas zīmētos tieši uz politiskās apsardzes darbivokāciju. Valsts uzdevums nav cīnīties pret provoniekiem un ņemtu viņiem tiesību darboties līdz nelekāciju vispārīgi. Ja kādā organizācijā rodas provogālas organizācijas. Taisni viņi ir tie, kas ieiet nelekatore no pašu vidus, tad valsts uzdevums nav cīgālas organzacijasun nodarbojas tur ar nodevības
nīties pret tiem, bet valsts uzdevums ir gan neveicidarbu. Līdz šim tāda noteikuma mums nebija un tānāt šo provokāciju, neattīstīt to pašu ierēdņu starpā. dēļ politiskas apsardzes
aģentu vairums ar pilnu tieTas ir bīstami tāpēc, ka provokācija ir abpusīgi grie
sību varēja atsaukties uz to, ka vispārējais likums uz
zīgs ierocis, un galu galā nevar izšķirt, vai politiskās
viņiem neattiecas, tapec ka viņu
apsardzes aģenti-provokatori, darbojoties aizliegtā rojot pastiprināto apsardzību un priekšniecība, ievētās tiesības, ko šī
organizācijā, neatnes tik lielu ļaunumu, kuru šīs orgapastiprināta apsardzība dod iekšlietu ministrim, ir

nizācijas likvidēšana nevar atsvērt. Tās personas,
kas ir darbojušās kādā nelegālā organizācijā, zinās,
ka. šādās organizācijās ir ļoti grūti iekļūt par biedri
un dabūt kādas vērtīgas ziņas, lai varētu veselu organizāciju likvidēt. To var tikai tāda persona, kura
pati ļoti aktivi un dzīvi darbojas līdz šinī organizācija. Kas aktivi organizācijā līdzi nedarbojas, tas nekādas vērtīgas ziņas ari nevar dot. Bet aktivi darliedz, ir jāizplata tā literatūra, kuru mūsu likums aizliadz, ir jāizplata tā literatūra, kuru mūsu likums aizliedz. Un nevar taču pielaist to. ka valsts amata personas pašas attīsta noziedzīgu politisku darbību. Mēs
zinām, ka Krievijas tiesa bieži vien skatījās uz šiem
politiskas policijas darbiniekiem-provokatoriem, viņa nesodīja tos par to, ka viņi bijuši kādas nelegālas
organizācijas darbinieki, un mums nav garantijas, ja
nebūs šāda likuma panta, ka ari tagad tiesa neskatītos zināmos gadījumos tāpat. Tāpēc šis pants ir
nepieciešams. Es gribētu vēl tālāk sacīt, ka tāda
provokācija noved talak pie lielākiem noziegumiem.
Parasti visas aizliegtas organizācijas, vienalga, vai
tas būtu komunistiskas, ka pie mums, vai ari labā
spārna, kādas darbojas Vācija, oiem., monarķistiskās

devuse viņļem pilnvaras but par biedriem nelegālās
organizācijas un tur_ nodarboties ar provokācijas
darbu. Mes to nevēlamies. Mēs gribam, lai specielais likums par politisko apsardzi līdzšinējo provokācijas sistēmu pilnīgi izravētu. Ir ļoti nesaprotami,
ka Dzeņa kungs, kurš pats ir iekšlietu ministra biedrs
nak un oponē no šī augsta katedra pret to, lai šādu
pantu pieņemtu, aizrādot, ka tad vajadzētu ierīkot pie
politiskas apsardzes vel sevišķu izlūkošanas nodaļu
par pašiem politiskas_. apsardzes aģentiem.
Man
Jums, Dzeņa kungs, jāsaka, ka kura katra kārtīga
politiska apsardze seko saviem darbiniekiem un
aģentiem,_tādel ka bieži vien šie aģenti dod ziņas uz
abām pusēm. Katra labi nostādīta politiskā apsardze
seko saviem darbiniekiem-aģentiem un ķer tos, kas
nodarbojas ar dubultu provokāciju. Ir nepieciešami,
ka politiska apsardze novēro savus aģentus un redz
vai viņi nenodarbojas ar kādām blakus lietām, ar
kuram nodarboties likums viņiem neuzliek par pienākumu. Man liekastāpec, ka tās frakcijas, kuras gribēs novērst līdzšinējo nelietīgo provokācijas sistēmu,
skaidri un gaiši pateiks, ka viņas balsos par
šo pantu
un līdz ar to nostāsies pret provokāciju
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?"} l"2-?riekšsedeta Js Fr - Vesmanis: Vārds Kempam.
%,&* Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Mans frak-

cijas biedrs, Dzeņa kungs, paziņoja, ka mūsu frakcija balsos pret jauno 20. pantu. Ta kā man būs jābalso reize ar manu frakciju, tad es gribu pāris vārdiem atbildēt Bruno Kalniņa kungam. Viņš saka, ka
mums nebūšot drosme balsot pret provokāciju, it kā
mes, balsojot pret šo pantu, indirekti atbalstītu provokācijas sistēmu politiskā apsardzē. Es gribu prasīt
Kalniņa _ kungam, kas radisti ir tā provokācija? Kurā
kodeksā ir viņa paredzēta? Vai tas ir kāds noziegums, kurš sodāms ar kādu pantu? Es neesmu jurists, bet man liekas,_ka provokācija ir tīri politisks
jēdziens, pret kuru grūti karot ar likuma pantu. Provocēt var cilvēku kā uz noziegumiem, tā ari uz muļķībām, uz kļūdām politiskā dzīvē. Man liekas, ka ne
tikai politiskā apsardze praksē, bet sevišķi mūsu politiskā dzīvē mēs viens otrs bieži provocējam uz muļķībām, uz neapdomātiem soļiem un paši smejamies
par to. Varbūt tas ir noziegums, varbūt ir gudrība
no vienas puses un muļķība no otras puses. Provokācija ir ļoti plašs un ļoti nenotverams jēdziens. Ar
to es negribu teikt, ka es vai mana frakcija atbalstītu
provokācijas sistēmu politiskās apsardzes darbībā.
Mēs provokāciju nosodām.
Mēs to nosodām
kā

sliktu

parādību

sabiedrībā.

Bet

ne

viss

tas, kas ir nosodāms

un slikts, ir sodāms un
reglamentējams ar likumiem. Man liekas, šis 20.
pants ir tāds pants, kas pavisam neietilpst šai lielā un
nopietnā likumā. Tur ir teikts, ka politiskās apsardzes aģentiem ir aizliegts būt par biedriem aiz- ,
liegtās organizācijās. Te jauBerga kungs labi izskaidroja visu šī priekšlikuma neiespējamību, tāpat
ari citi runātāji, un man nav tur ko piebilst. Es tikai
gribētu pateikt, ka mēs nestāvam par provokāciju,
mēsto nosodām kurā katrā formā un kurā katra politiskās un sabiedriskās dzīves parādībā. Mēs tikai
šeit negribam to pastrīpot un sarežģīt šo slikto vai nu
labo politiskās apsardzes likumu. Mes esam pret
šopantu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Jezu-

pam Rubulim.
* <^j. Rubulis (Latgales darba partija): Godātie deputātu kungi! Te Kempa kungs pat savas domas nenobeidza un man liekas, izejot no viņa izteicieniem,
mums vajadzētu nākt pie cita slēdziena un Kempa
kungam un viņa frakcijai vajadzētu balsot par šo
priekšlikumu. Kempa kungs pastrīpoja to, kas ir
provokācija un ka likuma kodeksā tas neesot atrodams. Ja tas nav atrodams līdz šim, tad gribētu
pateikt, ka tas būs atrodams tagad " politiskās apsardzes likumā. Lai nebūtu šaubu par šo lietu, tad no tā
viedokļa izejot, ko pieveda Kempa kungs, šis pants
būtu jāieved, būtu skaidri formulējams, lai visiem
būtu redzams, ka ar provokāciju nodarboties nevar.
Tālāk Dzeņa kungs norāda uz to, ka ar šī panta
pieņemšanu it kā vajadzētu radīt vēl jaunu papildu
aparātu pie politiskās apsardzes, kurš uzraudzītu
politiskās apsardzes ierēdņus, vai viņi nesastāv kādā
no nelegālām organizācijām, kas paredzētas 20.
panta. Dzeņa kungam, kā ministrim, aizrādīt uz tādu
papildu aparātu nav vietas, jo kurš katrs ierēdnis,
kurš atrodas valsts dienestā, nedrīkst darīt to, kas
viņam ar likumu aizliegts. Ja kāds ierēdnis to pārkāps, tad Jus, Dzeņa kungs, kā ministrs, viņu sauksiet pie atbildības. Tā tad aizrādījums, ka varētu
celties lieki izdevumi, ir pjlnigi lieks un pēc manām
domām nemaz nav debatējams. Tālāk teica, ka šis
pants juridiski neko nedošot, neko sevī neietverot, jo
kura katra provokācija esot noliegta. Gluži pareizi,
katra neatļauta provokācija ir noliegta. Bet Petrevica kungs pieveda piemērus no pagātnes, ka ir grūti
konstatēt un grūti pieradīt, kur ir atļauta un kur ne-
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atļauta provokācija, ka nav iespējams katrreiz šis
lietas kvalificēt un ka grūti ir pierādīt, kādos gadījumos provokācija lietota kā neatļauta. Man tikai
gribētos aizrādīt uz to, ja jau Kempa kungs pastrīpo
un principā piekrīt, ka provokācija nav atļauta, tad
viņam ari vajadzētu pierādīt, ka tas tā ir un pēc bū-

tības nebaidīties no šī panta, ka tas varētu izsaukt
sarežģījumus. Tādēļ man liekas, iebildumi visi ir pilnīgi tādi, kas nepelna ievērības. Mana frakcija balsos par priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds.Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Sakarā ar Kempa kunga uzstāšanos šeit, kur viņš tik
vieglprātīgi vērtē provokatoru darbību, es atļaušos
pievest piemēru, kur provokācija dažreiz noved.
Jums vēl būs atmiņā Valmieras notikumi, kur pateicoties provokatoru darbībai, kuri paši ierosināja un
organizēja pretvalstisku organizāciju, 11 tika nošauti-noslepkavoti un pateicoties tikai tam, ka visas
šis lietas ierosinātāji un organizētāji bij politiskās apsardzes aģenti. Jūs redzat, cik tālu aizved šo provokatoru, politiskās apsardzes ierēdņu, noziedzīgā
rīcība, ka nošauti tiek nepilngadīgi bērni un skolnieces. Tanī pašā lietā tika nošauts kāds Eduards Kalniņš, kurš atradās izmeklēšanas tiesneša rīcībā, apcietinājumā un kurš ar provokatoru palīdzību tika
no apcietinājuma aizvests uz sapulci kapsētas mājas
tornī, saņemts ciet un vēlāk nošauts. Redziet, kur
noved šo politiskās apsardzes aģentu-provokatoru
rīcība. Augstam namam, gatavojoties tā vai citādi,
nobalsot par Petrevica papildinājumu — 20. pantu,
vajaga paturēt šos gadījumus prātā! Nebūtu, var^ tik ļauni, ja šie aģenti ieietu aizliegtās orgabūt, vēl
nizācijās tikai, lai sekotu viņu darbībai. Bet ir vesela
rinda gadījumu un faktu, kur tie iegājuši šais organizācijas ne tikai, lai sekotu un uzraudzītu, bet lai
paši ierosinātu un izdomātu noziegumus, radītu šīs
organizācijas un pēc tam nodotu vientiesīgos dalībniekus, dažreiz nepilngadīgos bērnus, kuri ir padevušies provokatoru ierosinājumiem. Man liekas, un
ari pēc likuma gara, apkarojama un sodāma ir cilvēku ļaunā noziedzīgā griba. Bet ja šo ļauno noziedzīgo gribu rada un izaudzē paši aģenti, tad tā Ir no-

ziedzība.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Par «āda jauna panta ievešanu politiskās apsardzes likumā komisijā bija 5 balsis, pret 4, atturējās 2, tā tad priekšlikums atraidīts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
izsakās pret priekšlikumu. No Petrevica iesniegtais
pārlabojums pie 20. panta skan tā:
«Politiskas apsardzes amatpersonām ir aizliegts būt par
biedriem aizliegtās organizācijās, kaut ari ar nolūku veicināt
aizliegto organizāciju apkarošanu."

Referents

izsakās pret priekšlikumu. Es lūdzu

pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par_ priekšlikuir** nodotas 45 balsis, pret
to— 29, atturējušies 16. Jautājuma nav izšķirts, tāpēc jābalso otrreiz. Otrreiz tiek nobalsots Petrevica priekšlikums, kurš skan:

«Politiskās apsardzes amatpersonām ir aizliegts būt par
biedriem aizliegtas organizācijas, kaut ari ar nolūku veicināt
aizliegto organizāciju apkarošanu."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Kas atturas
no balsošanas? Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 24, atturējušās 21.
Jautājums nav izšķirts. Balsošana notiks izejot pa
6*
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„2. pantā 1) strīpot «25 gadiem" un vieta likt „21 gadu";
Es lūdzu vispirms iziet tos, kas ir par
2) strīpot pirmā teikuma beigas, sakot ar vārpriekšlikumu. Lūdzu iziet ta^ad tos, kas ir pret.
diem: «vai kurš neatrodas ..."."
izBeidzot lūdzu iziet tos, kas atturas. Balsošanas
Referents izsakās pret Petrevica pārlabojumu.
nākums: par pantu nodotas 46 balsis, pret — 31, attu- Lūdzu tagad piecelties tos, kas ir par pārlabojumu. Tarējušās 14. Tā tad pants pieņemts. _ Redakcijas kogad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Beimisijas ziņojums un nobalsošana visa visuma par šo dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
likumu notiks nākošā sēdē, 1. februāri.
Balsošanas iznākums: par Petrevica pārlabojumu pie
Nākamais dienas kārtības punkts — Latvijas
2. panta nodotas 34 balsis, pret — 40, atturejiesnav
mākslas akadēmijas s_atversme._ Refeneviens. Pārlabojums atraidīts. Reizē ar šī pārlarents Dēķens. Pie šī likuma pārlabojumi nekādi nav bojuma atraidīšanu atkrīt ari otrs pārlabojums, kuru
iesniegti. Vai redakcijas komisija nāks ar "ziņojuiesniedzis Cielens, jo viņš pilnīgi sakrīt ar pirmo pārmiem? Vārds redakcijas komisijas referentam labojumu. Tālāk nāk pārlabojums pie pirmās piezīBachmanim.
mes, kuru iesniedzis Dzenis. Vārds Bastjānim.
Augstais nams!
Referents Kr. Bachmanis:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Gribu aizrādīt,
Redakcijas komisija skatījusi cauri likumu par Lavīka
Cielēna
pārlabojums nepavisam nesakrīt ar Petrejās mākslas akadēmijas satversmi, liek priekša piepārlabojumu,
vica
jo Cielēna pārlabojumā ir vēl otra
5.
punkta
ņemt sekošus pārlabojumus: 7. panta
daļa, kuras nav Petrevica pārlabojumā. Ja Cielēna
b nodalījumā vārda „atstādīšanu" vieta likt vardu
netiek balsots, tad līdz ar to netiek bal„atstādināšanu". 8. panta 2. rinda starp vārdiem pārlabojums
sots par jautājumu, kas ietilpst šinī otrā daļā un kas
panta
pirekšpedeja
rinda
„mazāk kā" likt komatu. 36.
pec būtības ir ļoti svarīgs. Es lieku priekšā balsot
pēc skaitļa,, 12" likt vārdus „stundas nedēla" un koari par Cielēna priekšlikumu.
matu. 42. pantā starp vārdiem „paziņošana pašā"
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Cielikt domu strīpiņu. 49. panta 2. rindā pēc vārda piemēram" likt kolonu. 50. panta vārda „instrukciju" lenam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Es gribu iesniegt
strīpot mašinas kļūdu „z". 55. pantā vārdā „pamatiem" strīpot galotni „iem"_ un tās vietā likt „a". priekšlikumu pie balsošanas kārtības. Tas attiecas
uz manu pārlabojumu pie 2. panta, un proti, es lūgtu
67. panta 4. punktā starp vārdiem „materialu iegābalsot
par to dalīti.
dātu" likt „kas" un vārdā „iegādātu" strīpot galotni
Priekšsēdētāja
biedrs A. Alberings: Pēc prezigalotni
„s".
pārlabojuun
tās
vietā
likt
Vairāk
„u"
dija ieskatiem Petrevica un Cielēna pārlabojumi ir
mu pie šī likuma nav.
viens un tas pats, tādēļ Cielēna pārlabojums nevar
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi nākt uz balsošanu.
Es lieku uz balsošanu pārlaboiebildumi pret redakcijas komisijas pārlabojumiem? jumu pie panta 1. piezīmes,
kuru iesniedzis Dzenis
Ja nav, tad redakcijas komisijas pārlabojumi tiek uzstrīpot vārdus «reizi par 3* mēnešiem" un to vieta likt
skatīti par pieņemtiem. Likums tiek likts uz balsovārdus «divreiz gadā",
šanu visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tāpat Dzeņa pārlabojumu pie otrās piezīmes
papildināt teikumu sakuma ar vārdiem «Saeimas depulikuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas

durvīm.

atturas no balsošanas? Ari nav.
sumā vienbalsīgi pieņemts.

Likums visā vi-

tāts un".

Vai tiek pieprasīta dalīta balsošana? Ja ne, tad
abi pārlabojumi tiks balsoti kopā līdz ar Dzeņa pārNākamais dienas kārtības punkts ir n r e s e .s_? labojuma pieņemšanu atkritīs Berga iesniegtais pārlikuma 3. lasījums. Referents pie šī likuma, ir labojums, jo tas pilnīgi saskan ar Dzeņa otro pārlaBruno Kalniņš. Es lūdzu sekretāru nolasīt pārlabobojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa pārjumus pie 2. panta.
labojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
Dzeņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
«Panta 1) strīpot «25 gadiem" un vietā likt «21 gadu";
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par Dzeņa
2) strīpot pirmā teikuma beigas, sākot ar vārpārlabojumu nodotas 29 balsis, pret to nodotas 56
diem: «vai kurš neatrodas...".
balsis. Tā tad pārlabojums atraidīts. Reizē ar to
A. Petrevics.
skaitās par atraidītu ari Berga pārlabojums, jo tas
Panta pirmā teikumā 1) strīpot vārdus «25 gadiem" un to
vietā likt «21 gadu";
pilnīgi sakrīt ar Dzeņa pārlabojumu. Es lieku uz bal2) strīpot vārdus: «vai kurš neatrodas zem tiesas
sošanu 2. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
vai izmeklēšanas dēl noziegumiem, par kuriem
tos,
kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav.
draud sods saistīts ar tiesību zaudēšanu vai
Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts.
aprobežošanu".
F. Cielēns.
Panta piezīmē 1. strīpot vārdus «reizi par 3 mēnešiem" Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 5. panta.
un to vietā likt vārdus «divreiz gadā";
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
Piezīmi 2. papildināt teikuma sākumā ar vārdiem
A. Dzenis.
«Saeimas deputāts un".
Panta pļezīmi 2. iesākt ar vārdiem «Saeimas deputāts,
kā ari...".
A. Bergs."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu pie
pārlabojumiem neviens nevēlas. Es lūdzu referentu
dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš:

Abi

Petrevica kunga

pārlabojumi komisijā noraidīti, tāpat Cielēna pārlabojums. Noraidīti ari Dzeņa un Berga pārlabojumi.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pirmais un
otrais pārlabojums, kas ienests no Petrevica un Cielēna, attiecas uz paša panta ievadu. 3. un 4. pārlabojumi, kas ienesti no Dzeņa un Berga, attiecas uz
piezīmi. Ja Petrevica pārlabojums tiktu pieņemts,
tad hdz ar to atkristu Cielēna pārlabojums, jo pēc
būtības viņi ir tie paši. Referents izsakās pret šiem
pārlabojumiem. Es likšu uz balsošanu Petrevica
pārlabojumu, kurš skan:

vārdus
un ceturtā teikumos strīpot
«Panta 1) otrā

dienu laikā" un to vietā likt vārdus „7 «
dienu
laikā";
2) beigās ielikt sekošu piezīmi:
Piezīme.
Ja iekšlietu ministrija 7 dienu laikā
nav iesniegusi paziņojumu, nedz devusi noraidošu atbildi,
tad izdevējs un drukātava var izlaist periodisku izdevumu."
F. Cielēns.
Panta abos gadījumos strīpot vārdus «14 dienu" un to
vieta likt «7 dienu".
A. Petrevics.
Panta beigās likt'sekošu piezīmi:
Piezīme. Ja iekšlietu ministrija 14 dienu laikā
nav izsniegusi paziņojumu, nedz devusi noraidošu atbildi,
tad izdevējs un drukātava var izlaist periodisku izdevumu."
V. Bastjānis.
«Panta priekšpēdējo teikumu, pieņemtā 2. lasījuma redakcija, strīpot un izteikt jaunā redakcijā šādi: «Drukātava var
stāties pie periodiskā izdevuma salikšanas tikai pēc šā paziņojuma saņemšanas".
A. Dzenis."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vārdu
neviens pie šiem pārlabojumiem nevēlas? Vārds
Cielenam.
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if fr IF. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātā
sapulce! Pie šī panta man būtu sevišķi jāpakavējas. Man būtu jāpakavējas pie tās piezīmes, kura
iesniegta attiecībā uz šo pantu. Vispirms pašā panta
tiek likts priekšā to termiņu, kurā iekšlietu ministrijas attiecīgam orgānam jādod atbilde uz pieteikumu par laikraksta izdošanu, grozīt, t. i. 2. lasījumā
pieņemto 14 dienu vietā likt 7 dienas, jo patiešām
attiecīgās ziņas ievākt jeb pārbaudīt no attiecīga
izdevēja vai redaktora iesniegtās ziņas tomēr ir iespējams 7 dienu laikā. Tā piezīme, ko es lieku
priekšā, ienes zināmu skaidrību pie paša panta. Pec
tagadējā panta teksta nav norādīts, kāds stāvoklis
rodas izdevējam, ja iekšlietu ministrija nedod nedz
noraidošu atbildi, nedz ari pozitivā veidā izsniedz
paziņojumu uz attiecīgu pieteikumu. Izdevējs, kas
grib izdot laikrakstu, ir neskaidrībā, vai attiecīgas
ziņas, ko viņš iesniedzis, iekšlietu ministrija ir atradusi par nepareizām vai nepamatotām, to viņš nezin.
Viņš nezin, vai viņa iesniegums, pieteikums ir atrasts
no formelās puses par nepietiekošu un tapecnezin,
vai var stāties pie laikraksta izdošanas. Varētu sacīt, ja no attiecīgās iekšlietu ministrijas instances
zināmā laikā nav saņēmis paziņojumu jeb atbildi, tad
līdz ar to var šo attiecīgo iekšlietu ministrijas iestādi
sūdzēt par likuma nepildīšanu, bet kamēr tas nav izšķirts, vai kamēr nav noteiktas ziņas par lietas izšķiršanu, tikmēr izdevējam, ja tas gribētu izdot laikrakstu, viņam materiāla ziņa, politiska vai kulturela
ziņā, skatoties pēc tā, kā viņš saistīts ar laikrakstu,
viņam var celties zināmas nepatikšanas un sarežģījumi. Tāpēc būtu vēlams, piespraust piezīmi šim
pantam, kurā būtu noteikts, ka ja iekšlietu ministrija
likumā paredzētā laikā nav devusi nedz pozitivu,
nedz negatīvu atbildi, tad attiecīgais izdevējs var
stāties pie laikraksta izdošanas. Līdz ar pilsoņiem
būtu nodrošinātas tās tiesības, kas ar preses likumu
viņiem piešķirtas. Tāpēc šī piezīme pie 5. panta
būtu katrā ziņā vietā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vardu vairāk neviens nevēlas. Vārds A. Bergam.
3* A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
^'dielena kunga pārlabojumam tik tālu var but vietas,
^ ka var gribēt piespiest iekšlietu ministriju paredzēta
laikā izšķirt lietu un ja Cielēna kungs resp. Bastjāņa
kungs savu pārlabojumu būtu formulējuši ta, ka lietas 14 dienu laikā ir j a i z š ķ i r, tad varētu par viņu
pārlabojumiem balsot._ Bet tagad taču viņa ir noteikts, ka nevis lieta jāizšķir,bet ka jādod noraidoša
atbilde, var gadīties, ka to nevar izpildīt. Ja kādam
jādod atbilde par lietas izšķiršanu, tad viņam jāpiesūta mājās paziņojums par to rezolūciju, ko iekšlietu ministrija taisījusi. Bet tas nav tik vienkārši
izpildāms. Var but gadījumi, kur paziņojuma saņēmējs nav atrodams mājas vai izdevējs ar nolūku negrib saņemt noraidošo atbild], jo negrib pildīt to, ko
viņam likums raksta priekša. Pec šī pārlabojuma
iznāks tā, ka viņš varēs teikt: „Es neesmu saņēmis
noraidošu atbildi un tāpēc es varu sākt laikrakstu
izdot." Iekšlietu ministrs pilnīgi pareizi bus taisījis
attiecīgu rezolūciju, bet ja nevarēs izsniegt paziņojumu par to, tad uz likuma pamata var sākt izdot
laikrakstu. Mēs gribam sargāties pret kuru katru
administratīvu patvarību, pret tādu rīkojumu, kur
iekšlietu ministrija nepareizi darījusi. Bet mums ari
jāparedz lietas otra puse. Ja mes baidamies, _ka iekšlietu ministrija nepildīs likumu, tad mums tāpat var
celties bažas par to, ka atsevišķi pilsoņi ne katrreiz
laikā vēlēsies saņemt paziņojumu, kad viņiem to pienāktos saņemt. Mēs nezinām, vai vļsi pilsoņi patiešām būs tādi, kasjikumu stingri ievēros, un ja kāds
ar nodomu negribēs atbildi saņemt, tad likums tomēr
tagad viņam atļaus drukāt, ko viņš grib un pret liku-
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mu viņš, pēc jūsu domam, nebūs darījis. Man aizrāda, ja izsniedzējs ir mainījis savu dzīves vietu, tad
ir jādod atraidoša atbilde, tāpēc ka iesniegums nav
formeli pareizs. To tik es apgalvoju, ka formeli nepareizs iesniegums ar šo piezīmi paliek par pareizu
un panāk mērķi, tāpēc ka atbilde uz to nav saņemta.
Šī piezīme ir neloģiski un nekonsekventi konstruēta
un tāpēc viņu nekādi nevar pieņemt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bast- ,,

Jānim.

yf#T

(sociāldemokrāts): Lieta nebūt
V. Bastjānis
tāda nav, kā to Berga kungs mums izskaidroja. Viņš
mums iztēloja visu tādā veidā, ka iekšlietu ministrija piesūtīs savu atbildi, bet izdevējs vai redaktors
negribēs saņemt to, nogaidīs 14 dienas un tad laidīs
savu avizi laukā. Tā tas nebūt nav. Ir taču zināms,
ka drukātava nekur nevar aizbēgt un ari neaizbēgs.
Tā katrā laikā būs atrodama, untai ari varēs paziņojumu nodot. Tā tad atrast varēs un nekādi šķēršļi
ceļā nestāvēs. Ja nu tomēr tas nebūtu iespējams un
attiecīgas personas mēģinātu izvairīties šāda vai_ tādā ceļā, tad ar paziņoļumu taču varēs rīkoties tāpat
kā ar pavēstēm, kad tas izvairās saņemt. Bet ko nu
jūs panākiet ar likumu? Ir teikts, ka 14 resp. 7 dienu
laikā ir jāpaziņo atbilde. Bet ja nu neoaziņo, kas
tad notiek? Tad izdevējam ir jāsūdz, jāstaigā pa visām tiesu iestādēm, līdz nonāks līdz senātam un tad
dabūs atbildi, vai var drukāt, vai ne. Mūsu priekšlikumā šis ceļš ir paredzēts, ja 14 dienu laika iekšlietu
ministrija nav nekādus šķēršļus likusi ceļa, tad avizi
var izdot. Ja paziņojums_ nav laika nosūtīts aiz ierēdņu nolaidības, tad pašām valsts iestādēm vajaga
tikt ar šīm nebūšanām galā, bet neuzlikt atbildību
privātpersonām. Tas ir atvieglojums priekš iedzīvotājiem un tāpēc tas ir jāpieņem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vardu vairāk neviens nevēlas. Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija _ ir izeikusies
pret abiem Cielēna pārlabojumiem, talak—pret Petrevica pārlabojumu, pret Bastjāņa pārlabojumu, beigās likt piezīmi un pret Dzeņa pārlabojumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 5. panta
Cielēna iesniegtais pārlabojums skan:
Pantā 1) otrā un ceturtā teikumos strīpot vārdus „14 dienu laikā" un to vietā likt «7 dienu laikā"."
2) beigās ielikt sekošu piezīmi:
Ja iekšlietu ministrija 7 dienu laikā
«Piezīme.
nav iesniegusi paziņojumu, nedz devusi noraidošu atbildi, tad izdevējs un drukātava var izlaist periodisku
izdevumu"."

Komisijas referents izsakās pret pārlabojumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Cielēna pārlabojumu nodotas 43
balsis, pret — 45, atturējies nav neviens. Tā tadļ
pārlabojums atraidīts. Nākamais pārlabojums iesniegts no Petrevica, pilnīgi līdzīgs širm tā tad tas
atkrīt. Tālāk ir pārlabojums no Bastjāņa. Vārds
Cielenam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Es atļaujos aizrādīt augsti godātam priekšsēdētāja kungam, ka
Bastjāņa iesniegtā piezīme nesakrīt ar manu piezīmi, ka manā piezīmē bija 7 dienas un Bastjāņa
priekšlikumā 14 dienas. Bez tam Bastjāņa piezīme
pieskaņota 2. lasījumā pieņemtam pamata tekstam;
turpretim man bija priekšlikums grozīt pamattekstu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par pārlabojumu. Kas ir pret pārlabojumu? Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Bastjāņa pārlabojumu no-
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dotas 59 balsis, pret to — 22. atturējušies 4. Pārlabojums pieņemts. Tālāk nāk Dzeņa pārlabojums,
kurš skan:
«Panta priekšpēdējo teikumu, pieņemtā 2. lasījuma redakcijā, strīpot un izteikt jaunā redakcijā šādi: «Drukātava var
stāties pie periodiskā izdevuma salikšanas tikai pec ša paziņojuma saņemšanas."

Pēc satura šis priekšlikums sakrīt ar pieņemto
Bastjāņa priekšlikumu un tāpēc atkrīt. Es likšu tagad 5. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas no balsošanas? Ari nav. 5. pants pieņemts. Pārlabojums pie 6. panta.
Sekertara biedrs Fr. Kemps:
«Pantā radīt „e" punktu ar šādu saturu: «izdevums ir apturēta vai ar tiesas spriedumu aizliegta izdevuma turpinājums".
A. Bergs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
F- Cielens (sociāldemokrāts): Berga kunga
3^"
'"ļ pārlabojums ienes ļoti svarīgu jauninājumu 2.
' lasījumā pieņemtā preses likuma tekstā, un proti,
viņš pārgroza principieli 2. lasījumā pieņemto preses
likumu. 2. lasījumā pieņemtais preses likums nosaka, ka Latvijā, pastāv preses brīvība, ka koncesiju sistēma nepastāv un tikai aiz formelās dabas
motiviem iekšlietu ministrija var nedot piekrišanu
attiecīgam pieteikumam par avizēs izdošanu. 6. pantā ir noteikti tie formelās dabas motivi, kuru dēļ
iekšlietu ministrija var to noraidīt, aiz motiviem,
kuri ir šai pantā uzskaitīti, un visi šie 6. pantā uzskaitītie motivi ir formelās dabas. Turpretim no
Berga kunga ienestais papildinājums pie 6. panta rada pilnīgi kaut ko jaunu, un proti, tas rada iekšlietu
ministrijai tādas kompetences preses lietu vadīšanā,
kuras līdz šim tai nav bijušas piešķirtas un kuras,
patiesību sakot, zināmos apstākļos var pārvērsties
par koncesiju sistēmu. Jo kādā ceļā tad iekšlietu
mimstrija, kā pārvaldes orgāns, kā administratīvo
tiesību orgāns var konstatēt, ka viena avize, kas pieteikta, bus iepriekš slēgtas vai apturētas avizēs turpinājums? Kur ir tas juridiskais moments, kas viņai
šādu pamatu var dot? Tāda nav. Ari tiesas
iestādei nav iespējams konstatēt, ka kāds laikraksts, kas iznāk, ir iepriekšējā laikraksta turpinājums vai ari nav. Tas ir pilnīgi jautājums, kas saistās ap saturu. Piemēram mums iznāk laikraksts
„Latvijas Sargs", kas dažkārt varbūt ir noziedzies
pret Latvijas Republikas Satversmi. Ja tāds laikraksts tiktu uz tiesas iestāžu lēmuma apturēts, vai
pat pilnīgi slēgts, tad nav ne mazākā vajadzība attiecīgam iekšlietu ministrijas orgānam noliegt iznākt
kādam „Tēvijas Sargam" jeb citam „sargam", kas
gribētu iznākt viņa vieta. Vai var aizbildināites ar
to vien, ka šis laikraksts bus aizliegtā laikraksta
turpinājums? Varbūt tas aprindas, kas stāv aiz
slēgta laikraksta, redz, ka Latvijas Republikas Satversme pietiekoši stipri pamatojas un pietiekoši
^
stipri stāv.
Tapec vien jau noliegt viņām attiecīgo
reakcionāro vai konservatīvo virzienu, ka ir aizdomas, katas rakstīs pret Latvijas valsts iekārtu, nav
ne mazākas vajadzības un iemesla, jo varbūt attiecīgas aprindas uz priekšu vairs likumu pārkāpt negribēs. Tapec idejisku virzienu vien jau noliegt un
vajāt un piešķirt šīs tiesības idejiskā virziena vajāšanai, nesakrīt ar_ modernas valsts jēdzieniem par
preses brīvību. Tapec Berga kunga papildinājums ir

noraidāms.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vai-

rāk neviens neveļas. Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija izteicās par
pārlabojumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
No Berga
iesniegtais pārlabojums pie 6. panta skan tā:
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«Panta radīt „e" punktu ar šādu saturu: «izdevums ir apturēta vai ar tiesas spriedumu aizliegta izdevuma turpinājums."

Referents izsakās par pārlabojumu.

Es

lūdzu

pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Berga ienesto pārlabojumu nodota

31 balss, pret to — 44 balsis, atturas 13. Pārlabojums atraidīts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 7.
panta.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

«Panta pirmā nodalījuma strīpot vārdus «2 nedēļu laikā"
un to vieta likt „7 dienu laikā".
F. Cielēns."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija izteicās pret

pārlabojumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Cielens savu pārlabojumu pie 7. panta noņem. Tā tad tas balsošana nenāk. Nākošais pārlabojums iesniegts pie
10. panta.
Sekretāra biedrs Fr. Ķemps.
«Panta teikuma beigas strīpot vardu «vārds" un tā vietā
likt «uzvārds vai izdevniecības nosaukums".
F. Cielēns."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens neveļas. Ludzu referenta atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija izteicās par

pārlabojumu.

Priekšsēdētāja biedrs AAlberings: Komisija
izsakās par pārlabojumu. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret parlabojumm Nav. Kas atturas _ no balsošanas? Ari nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts.
Lieku uz balsošanu 10. pantu pārlabotā veidā. Kas
ir pret panta pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 10. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt
pārlabojumus pie 11. panta.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

«Panta pirmā teikumā starp vārdiem «raksta" un „2" iespraust vardu «pirmie".
A. Dzenis.
«Piezīmi pie šī panta strīpot."
A. Petrevics.
Panta piezīmes beigās strīpot vārdu «grafiskā" un tā
vieta likt «poligrāfiskā".
F. Cielēns.
II. (Jauns) Tiesas apturētā vai aizliegtā periodiska izdevuma izdevējs nevar izdot personīgi vai caur citu personu
?:_itui izdevumus aizliegta izdevuma vietā ar konstatējamu
nolūku turpināt izlaist un izplatīt noziedzīga satura izdevumu.
A. Dzenis."

Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Petrevics
savu pārlabojumu pie 11. panta noņem. Vārdu neviens neveļas? Vārds Cielenam.
VfZGi*
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātā
sapulce! Šinī Dzeņa kunga priekšlikumā, patiesību J
'
sakot, ir ta pati matērija, par kuru mes runājām pie
Berga kunga, iesniegta pārlabojuma pie 6. panta. Pēc
būtības jautājums, kas iekustināts no Dzeņa kunga,
sakrīt ar Berga kunga priekšlikumu, starpība ir tikai
ta, ka Berga priekšlikumā bija paredzēts, it kā iekšlietu ministrijas orgāns varētu to konstatēt, kas ir
turpinājums no slēgta vai apturētā laikraksta. Ar
Dzeņa kunga priekšlikumu tas_ tiktu uzdots konstatēt
tiesas iestādei. Jau 2. lasījuma mums attīstījās pie šī
jautājuma plašas debates. Es negribu atkārtoties,
bet īsos vārdos teikt sekošo. Vispirms ir pilnīgi neiespējams juridiski konstatet,_ ka caur citu personu
var izdot vai turpināt kādu slēgtu laikrakstu, jo pārnesot uz tiesas iestādi šo konstatējumu, to izšķirot
viņai būtu jānodarbojas ne tikai ar juridisku matēriju, bet būtu jānodarbojas ar politiskas dabas matēriju,
pilna mēra pat ar literariskas dabas matēriju. Konstatēt, vai kāds laikraksts ir slēgtā laikraksta 'turpinājums, ir ārkārtīgi grūti un neiespējami, jo vispirms
jau noziedzīgam nodarījumam, par kuru tiesa kāda
raksta autoru vai redaktoru tiesā, vajaga būt konkrētam noziedzīgam nodarījumam, par kuru tiek uzlikts
sods. Nevar tiesāt vai uzlikt sodu kaut kādai idejai
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vai kādam virzienam vispārīgi. Tiesu iestāde taisa
savu lēmumu par noziedzīgu nodarījumu kādā litera-

riskā lietā, ja var konstatēt kādā attiecīgā raksta
daļā noziedzīgu nodarījumu vai ari atsevišķā izteicienā, bet atzīt un konstatēt, ka šāds vai citāds virziens pats par sevi ir noziedzīgs, tas juridiskā ziņā
ir pilnīgi neiespējams. Tāpēc Dzeņa kunga pārlabojums ir pilnīgi noraidāms.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai kāds
vēlētos vārdu pie pārlabojumiem? Vārdu neviens
nevēlas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Attiecībā uz Dzeņa pirmo pārlabojumu komisija izteicās pret, par Cielēna
kunga pārlabojumu izteicās par un par IT. panta
ievešanu komisija izteicās pret.
Priekšsēdētāja biedre A. Alberings: Dzeņa
pārlabojums pie 11. panta skan:
«Panta pirmā teikuma starp vārdiem «raksta" un „2" iespraust vārdu «pirmie"."

Komisija izteikusies pret Dzeņa pārlabojumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dzeņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
Dzeņa pārlabojumu nodotas 34 balsis, pret to — 49,
atturējies nav neviens. Dzeņa pārlabojums atraidīts. Nākamais ir Cielēna pārlabojums.
«Panta piezīmes beigas strīpot vardu «grafiska" un tā

vietā likt «poligrāfiskā"."

Referents izsacījās par pārlabojumu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. _Tadu nav. Kas
atturas no balsošanas? Nav. Cielēna pārlabojums
pie 11. panta vienbalsīgi pieņemts. Es lieku 11.pantu
pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 11. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 11. pants pieņemts. II. pants.
«Tiesas apturētā vai aizliegta periodiska izdevuma izdevējs nevar izdot personīgi vai caur citu personu citus izdevumus aizliegtā izdevuma vietā ar konstatējamu nolūku turpināt izlaist un izplatīt noziedzīga satura izdevumu."

Referents izsakās pret Dzeņa ienesto jauno li.
pantu. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa li,
pantu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Dzeņa
li, pantu. Kas atturas no balsošanas, lūdzu pacelties. Balsošanas iznākums: par Dzeņa ienesto IT.
pantu nodotas 35 balsis, pret to — 42 balsis, atturas
8. Dzeņa priekšlikums atraidīts. Tagad nak pārlabojumi pie 12. panta. Ludzu nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

«Panta otrā teikuma strīpot vārdus «un tanī" un to vieta

likt «tas nevar būt polemiska rakstura, bet tam"."
F. Cielēns.
Pantam pievienot sekošu piezīmi:
„P i e z ī m e. Pretraksta nenodrukāšanas gadījuma
aizskārta persona vai iestāde var griezties pie iekšlietu
ministrijas, kura administrativā kārtā _ rūpējas _ par pretraksta obligatorisku ievietošanu tuvākā numurā".
VI. Rubulis."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu lūdz
Rubulis. Vārds Vladislavam Rubulim.
- j-j.3»VI.' Rubulis (Latgales zemnieku partija): 12.
* pq|its noteic, ka aizskartas personas pretraksts ir
jānodrukā. Bet kas būs tai gadījumā, ja redakcija š_o
pretrakstu negribēs nodrukāt? Tādā gadījuma ir jāgriežas pie soda likuma, t. i. jāgriežas pie tiesas.
Ko tas nozīmē?
Ir jāgriežas pie tiesas, bet
tā pāris dienu laikā lietu neiztiesās un aizskartai personai vai iestādei būs jāgaida varbūt pusgadu, varbūt veselu gadu. Kā zināms, katram pretrakstam jr
nozīme tikai tai gadījumā, ja nepareizā ziņa tiek tūliņ atsaukta. Bet nekādas nozīmes nav, ja to atsauc
ne tikai pēc pusgada un viena gada, bet dažreiz pat
jau pēc vienas nedēļas laika. Tagad, ja dažreiz vienai otrai parsonai ir jāgriežas pie iekšlietu ministrijas un ja iekšlietu ministrija ari sūta savu rakstu uz
redakciju un lūdz redakciju ievietot, tad viņa to dara
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tikai uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa namata.
Likumīga pamata iekšlietu ministrim, piespiest redakciju ievietot pretrakstu, nav itin nekādu un iekšlietu ministrijas prakse bij tāda, ka ierēdņu un vispār! pašvaldības iestādes pretrakstus iekšlietu ministrija palīdzēja .nodrukāt, bet privāto personu pa-

skaidrojumus un tai skaitā ari Saeimas locekļu rakstus nekad nepabalstīja. Tāpēc es lieku priekša šo
piezīmi pieņemt, jo tas dod iespēju katrai aizskartai
personai vai iestādei pretrakstu ievietot ar iekšlietu
ministrijas palīdzību administrativā kārtā, ne pec ,
pusgada vai gada, bet tuvākās dienās.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Rubula kungs
savu priekšlikumu labi domājis, beļ nav ta uzrakstījis. Viņš iziet uz to, lai dotu_ iespēju tam gadījuma,
kad redakcija atsakās nodrukāt atsaukumu, piespiest
to caur iekšlietu ministriju atsaukumu nodrukāt. Bet
pēc Rubula kunga priekšlikumu iznāk, ka ja kāda
avize atsakās nodrukāt pretrakstu, tad jāsūta policija
uz drukātavu, lai tā pati stājas pie mašinas un nodrukā. Tāpēc tas nav pieņemams.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Bruno Kalniņš: Komisija izsacījās
par Cielēna, bet pret Rubula priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Cielēna iesniegtais pārlabojums pie 12. panta skan tā:

«Panta otrā teikumā strīpot vārdus «un tanī" un to vieta
likt ,, tas nevar būt polemiska rakstura, bet tam".-"

Referents izsakās par Cielēna pārlabojumu. Es
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Cielēna pārlabojumu.
Kas atturas no balsošanas? Pārlabojums pieņemts.
Tad Rubula pārlabojums:

Pantam pievienot sekošu piezīmi:
«Piezīme. Pretraksta nenodrukāšanas gadījumā
aizskārta persona vai iestāde- var griezties pie iekšlietu
ministrijas, kura administrativā kārtā rūpējas par pretraksta obligatorisku ievietošanu tuvākā numurā."

Referents izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par piezīmi. Kas atturas? Nav.
Piezīme atraidīta. Tad es likšu 12. pantu pārlabotā
veidā uz balsošanu. Kas ir pret 12. panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav.
12. pants pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 17. panta.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Panta otrā lasījumā pieņemto tekstu strīpot un viņa vietā
likt sekošu tekstu:
«Iekšlietu ministrim, saziņā ar kara ministri, kara vai
draudoša kara laikā, ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt sniegt
presē ziņojumus par Latvijas kara un jūras spēku, kā ari par
valsts ārējās apsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem. '
A. Petrevics."
«Panta pēc vārdiem «kara ministri" ieliekt vārdus «kara
vai vispārējas mobilizācijas laikā".
F. Cielēns.
Pantā starp vārdiem «Latvijas" un «kara" iespraust vārdus «vai tas sabiedroto".
A. Bergs."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie pārlabojuma vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! 17. pants tanī redakcijā, kādā viņš pie- /^
ņemts 2. lasījumā, man liekas, nav pieņemams aiz di- \
viem iemesliem, un tāpēc būtu pieņemams mans pār/
labojums pie šī panta. Pirmais iemesls ir tas, ka šeit .
nav noteikti sacīts, kādos apstākļos un uz kādu laiku
kara ministrs saziņā ar iekšlietu ministri var aizliegt
rakstīt presē par mūsu zemes aizsardzības līdzekļiem
un ierīkojumiem. Būtu vajadzīgs tomēr dot kādu
norādījumu, kāds ir tas laiks, kad nepieciešami noliegt rakstīt par šiem ierīkojumiem un līdzekļiem.
Manā pārlabojumā ir teikts, ka ne katrā laikā, bet tikai kara vai draudoša kara laikā var aizliegt rakstīt
par mūsu aizsardzības spēkiem. Jamanu pārlabojumu nepieņem, tad aizlieguma laikā nevarētu rak-
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stīt nevien par mušu ārējiem apsardzības spēkiem,
bet ari par mušu aizsargu nodalām un policiju. Tas
nebūtu veļams. Ir saprotams, ka nevar rakstīt kara
vai draudoša kara laika par armiju, bet aizliegt rakstīt par policiju un aizsargu nodaļām nav nekāda pamata (starpsauciens). Viņa stāv gan kara ministra
^ bet ar to vel nav sacīts, ka nevarētu rakstīt
rīcība,
par iekšējo aizsardzību, jo policijā un aizsargu nodalās var but viena otra ļoti ļauna parādība, kuras
kritika prese nevar atstāt iespaidu uz šādu vai citādu
kara iznākumu, bet gan var nākt par labu mūsu sabiedrībai. Tapecjtepieciešams pieņemt manu pārlabojumu. Tad būtu atļauts rakstīt par policiju un
par mušu lauku aizsargu nodaļām, un līdz ar to dots
ari norādījums, ka ne kurā katrā, bet tikai kara un
draudoša kara laika var aizliegt rakstīt par ārējās
aizsardzības snekiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberines: Vārdu vairāk neviens neveļas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija izteicās pret
Petrevicaparlabojumu. Tāpat komisija izteicās pret
Cielēna pārlabojumu. Komisija izteicās par Berga
pārlabojumu.

Priekšsēdētāja biedrs A .Alberings: No Petrevica iesniegtais pārlabojums pie 17. panta skan:

«Panta otra lasījuma pieņemto tekstu strīpot un viņa vietā
likt sekošu tekstu:
«Iekšlietu ministrim, saziņā ar kara ministri, kara vai
draudoša kara laikā, ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt sniegt
prese ziņojumus par Latvijas kara un jūras spēku,
kā ari par
valsts ārējas apsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem.

Referents izsakās pret Petrevica iesniegto pārlabojumu. Es likšu viņu uz balsošanu. Ja Petrevica
pārlabojums tiks pieņemts, tad atkrīt Cielēna un
Berga pārlabojums. Ja viņš tiek atraidīts, tad tie
pārlabojumi nak nobalsošanā. (Saucieni no vietas:
-,Ne!" Troksnis.) Prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 5 minūtēm. *
(Pārtraukums no pīkst. 9.10—9.15 vakarā.)

_ Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Sēde turpinās.
Prezidijs ir tanīs ieskatos, ka no iesniegtiem pārlabojumiem pie 17. panta vispirms liekams uz balsošanu Petrevica priekšlikums. Ja tas tikm pieņemts,
tad Cielēna un Berga iesniegtie pārlabojumi atkristu.
Ja Petrevica priekšlikumu atraidītu, tad nāks nobalsošana pārējie priekšlikumi. (A. Klīve: ..Pareizi!"
Sauciens: „Nav vis pareizi!") Referents ir izsacījies
pret Petrevica pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par Petrevica pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Petrevica pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas? Par Petrevica pārlabojumu nodotas 37 balsis, pret to nodotas 32 balsis.
Ta tad tas pieņemts. Līdz ar to atkrīt Cielēna un
Berga pārlabojumi. Tagad lieku uz balsošanu 17.
pantu jauna redakcija. Ludzu pacelties tos. kas ir
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
17. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 17\

pantu.

Sekretārs J. Vesmanis;

«(Jauns)
tikai

Izrīkojumu programas un uzsaukumi drukājami
pec iepriekšējas pieteikšanas vietējai policijai.
A. Dzenis."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens neveļas. Ludzu referentu dot atsauksmi.
Referents Bruno Kalniņš: Komisija bij pret šo

pantu.
Priekšsēdētāja biedrs A. A1r<-Hngs: Komisija ir
pret šo nantu, kurš skan:

«Izrīkojumu programas un uzsaukumi drukājami tikai pēc
iepriekšējas pieteikšanas vietējai policijai."

Lūdzu pacelties tos. kas ir par Dzeņa pantu.
Par pantu nodotas tikai 3 balsis. Nepietiekošs skaits.
Tas atkrīt. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 18 panta.
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Sekretārs J. Vesmanis:

šadi: _ « Nav konfiscējami poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri adresēti Saeimai vai Valsts Prezidentam. Nav konfiscējami poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri
skaitā ne vairāk kā viens eksemplārs adresēti Saeimas deputātam. Ari citām personām un iestādēm iekšlietu ministrs var
iestāžu
ražodot tiesību saņemt konfiscētus poligrāfisko

«Panta piezīmi izteikt

jumus".

A. Bergs.

Panta piezīmē strīpot vārdus «Rīgas pilsētas" un pēdējā
teikumā skaitļa „3" vietā likt skaitli „1".
A. Dzenis.

Priekšsēdētāja biedre A .Alberings: Vārds pie šī

„

pārlabojuma Sīmanim.
j^H^/jP. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciT
ski) *): Nav noliedzams, ka 18. panta piezīme 2. la-

sījumā nav izdevīgi formulēta. Izņēmuma tiesības
ārzemju nelegālās literatūras saņemšanai piešķirtas
pārāk devīgi, un vispirms izrādās par nepiemērotu
tas, ka veselai rindai personu un iestāžu piešķirta

tiesība saņemt šo literatūru neaprobežotā daudzumā.

Tā irkļūda, ja ved šo aprobežojumu kaut kādā sakarā
ar vēstuļu neaizskaramību un baidās no deputātiem
adresēto slēgto sūtījumu kontroles. Lieta grozās ap
to, ka atsevišķas personas dabū tiesību, abonēt aizliegtus laikrakstus un saņemt aizliegtas grāmatas, un
te nu dabīgi pietiek ar vienu eksemplāru. Skatoties
tā uz jautājumu, Berga priekšlikuma pirmie divi
punkti mums būtu pieņemami. No otras puses būtu

neērti piespiest universitātes bibliotēku katra pagaidām aizliegta laikraksta vai Maskavas grāmatas saņemšanaipraslt iekšlietu ministra speciālu atļauju.
Tapec mēs esam gatavi balsot par Berga priekšlikumu vienu daļu kopīgi ar 2. lasījumā pieņemtā panta
beigu daļu papildinātu ar Dzeņa papildinājumu. Tāpēc mēs ari lūdzam balsot 2. lasījumā pieņemto tekstu
dalītā veidā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairs

neviens nevēlas?

Bergs pie sava pārlabojuma

iesniedzis priekšlikumu balsot to dalītā veidā. Pirmā
daļa būtu līdz beidzamam teikumam un beidzamais
teikums būtu atsevišķi balsojams. Tāds pat priekšlikums ir iesniegts no Dzeņa, kurš skan:
«Lieku priekša manu pārlabojumu pie 18. panta balsot
vārdus «Rīgas pilsētas" un

dalītā veidā, — balsot atsevišķi
Pēc tam skaitļus „3" un „1"."

Vai ir kādi iebildumi pret dalītu balsošanu? Iebildumu nav. Dalīta balsošana pieņemta. Es lūdzu
referentu izteikties.
Referents Bruno Kalniņš: Komisijā priekšlikums
par dalītu balsošanu neienāca. Komisija izteicās pret
Berga priekšlikumu. Kas zīmējas uz Dzeņa pārlabojumu, tad komisija viņu nodalīja divās daļās. Pirmo daļu noraidīja, izteicās pret viņu, turpretim zīmējoties uz Dzeņa pārlabojuma otro daļu, izteicās par
viņu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Man te atkal
jāpaskaidro, ka ja tiks pieņemts Berga pārlabojums
pie 18. panta, tad atkritīs Dzeņa pārlabojums. Berga
iesniegta pārlabojuma pirmā daļa skan:
«Nav konfiscējami poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri adresēti Saeimai vai Valsts Prezidentam. Nav konfiscējami poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri skaitā ne vairāk kā viens eksemplārs adresēti Saeimas deputātam."

Tas ir pirmais nodalījums, par kuru būtu jābalso.
Referents izsakās pret to. Es lūdzu pacelties tos,
kas ir par Berga .pārlabojumu. _ Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Berga pārlabojumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Par Berga pārlabojuma pirmo daļu nodotas 33
balsis, pret — 46 balsis. Ta tad pirmā daļa atkrīt.
Otrais nodalījums. (A. Bergs no vietas: Noņemu.)
Bergs noņem savu pārlabojumu. Tādā gadījumā nobalsošana nak Dzeņa iesniegtais pārlabojums
«pantā piezīme strīpot vārdus «Rīgas pilsētas" un pēdējā
skaitļa „3" vietā likt skaitli „1".

teikuma
*)

Runātāja

atreferējums.
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Te Dzenis prasa dalītu balsošanu. Tā tad vispirms
nāks uz balsošanu priekšlikums 18. panta piezīmē strīpot vārdus „Rīgas pilsētas" un pēc tam skaitļa „3" vieta likt „!"._ Vispirms nobalsošanā nāk 1. daļa, pret
kuru izsakās referents. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par l.daļu, kas strīpo „Rlgas pilsētas" (smiekli). Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par 1. Dzeņa nodalījumu nodotas 32 balsis, pret
to — 48 balsis. Pirmais nodalījums atkrīt. Nobalsošanā nāk otrs pārlabojuma nodalījums
skaitļa „3" vieta

likt skaitli „1".

Referents izsakās par pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Beidzot lūdzu

pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.

6. sē de

1924. gada

1. februārī.

178

Balsošanas iznākums: par šo Dzeņa pārlabojuma daļu
nodotas 44 balsis, pret to — 39. Šī pārlabojuma daļa
pieņemta. No Šīmaņa ienācis priekšlikums
balsot atsevišķi par 2. lasījumā pieņemtā teksta pirmo un
otro teikumu.

(P. Sīmanis no vietas: „Noņemu savu priekšlikumu!") Sīmanis noņem savu priekšlikumu. Es tagad lieku 18. pantu pārlabota veida uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 18. panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. 18. pants vienbalsīgi pieņemts. Ar to visi pārlabojumi izsmelti. Redakcijas ,
komisijas ziņojums un nobalsošana par likumu visa
visumā notiks nākošā sēde, 1. februāri.
Šis dienas sēde slēgta. Nākamā sēde piektdien,
1. februārī, pīkst. 5 pēc pusdienas.

(Sēdi slēdz pīkst. 9.45 vakarā.)

ziņojums un likuma nobalsošana 3. lasījuma; likums
par politisko apsardzi; redakcijas komisijas ziņojums un likuma nobalsošana 3. lasījuma; preses likums, redakcijas komisijas ziņojums un likuma no^ turpināsies agrāk izzibalsošana 3. lasījumā. Tālāk
ņotā, vēl neizspriesta dienas kartība.
Ministru prezidents iesniedzis rakstu, kuru es
lūdzu nolasīt.

IV. sesijas 6. sēde 1924. gada 1. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.

Ministru

prezidenta

lūgums

nodot

tam atpakaļ

Sekretārs J. Vesmanis:

li-

kumprojektu par valsts kases zīmēm
2. Pārmainās komisiju sastāvā .
3. Likumprojekts par kopganību sadalīšanu Kurzemē,
Vidzemē un Zemgalē:
A. Alberings (zemnieku savienība)
Kr. Bachmanis demokrātiskā centra jaunzemnieku
4.

178

178

178

180

bloks)

183

.1. Rūdzis (sociāldemokrāts)
Dienas kārtības grozīšana:

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) ....
Redakcijas komisijas ziņojums:
Kr. Eliass, referents
6. Likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
pensijām (nobalsošanā 3. lasījumā un pārejas formulu

184

5.

184

pieņemšana):

K. Būmeisters, referents
V. Salnājs, referents
Br. Kalniņš, referents
R. Kalnings, finansu ministrs
A. Klīve (zemnieku savienība)

189

189
189
186

.

.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
7.

Likums par politisko

apsardzi

8.

jumā)
Preses likums (nobalsošana 3. lasījumā)

9.

Valsts papildu budžets. 1923./24. gadam:

.1. Vesmanis, referents .

187
187
188

(nobalsošana 3. lasī-

.

.

189
189

189, 198, 205, 215—217
zemnieku savie199, 203, 206

A. Dzenis (Latgales kristīgo
nība)
R. Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs

200

200
A. Birznieks, (iekšlietu ministrs)
201, 204, 209 211, 218
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
.204
K. Pauluks (zemnieku savienība)
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 208
A. Alberings (zemnieku savienība). . . . 210, 213
210
I. Celms (sociāldemokrāts)
211
P. Gailīts (zemnieku savienība)

10.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
Nākošā sēde

213
,

,

218

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; likums par cietušo karavīru un
viņu ģimenes locekļu pensijām; redakcijas komisijas

«Ministru Prezidents.
1924. g. 31. janvārī.
Nr. 356.

«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
uz ministru kabineta š. g. 29.
Pamatojoties
janvāra lēmumu, pagodinos lūgt Saeimu izsniegt
man atpakaļ likumprojektu par valsts kases
zīmēm, kurš iesūtīts 1923. g. 5. oktobri pie raksta
,
Nr. 3006.
Ministru prezidents (paraksts).
Valsts kanclejas direktors (paraksts)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar kārtības ruļļa 162. pantu prezidijs liek priekša nodot šo
pieprasījumu finansu komisijai. Iebildumu nav? Nodots finansu komisijas atsauksmei.
Zemnieku savienības vārda Klīve iesniedzis
priekšlikumu tirdzniecības un rūpniecības komisija
Saiņa vietā ievēlēt Pēteri Siecenieku. Iebildumu
nav? Ievēlēts Pēteris Siecenieks.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts likumprojekts. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs j.Vesmanis:
par kopganību sadalīšanu Kurzemē, Vidzeme un
«Likums
-7
1Zemgale.
,...,
...
1. Kopganības, kuras atrodas vairāku saimniecību koplietošanā, sadalāmas uz viņu lietotāju vairākuma velēšanos, pēc šī likuma izsludināšanas dienas, uz kopganību

lietotāju — saimniecību skaitu līdzīgas daļas:

2. Kopganību sadalīšanu izved zemkopības ministrija caur
apriņķu un centrālās zemes ierīcības komitejām.
3. Kopganību sadalīšanas izdevumi sedzami uz pusēm starp
valsti un kopganību lietotājiem."
Iesnieguši:
.1. Rūdzis, K. Būmeisters, .1 Kalējs.
A. Rudevics,
Rozentals.

J. Celms,

P. Ulpe, M.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis Vārdu pie šī iesnieguma lūdz Alberings. Alberingam vārds..
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de- ^
putatu kungi! Kaut gan šis likums jeb llkuma iero- .,"/?
sinājums ir jau reiz nācis Saeimai priekšā un likuma
izstrādāšana uzdota ministru kabinetam, tomēr būtu
vajadzīgs, lai attiecīgais likums visā drīzumā tiktu
izdots. Ir nenormāla parādība, ka daudzās saimniecībās vēl pastāv kopganības un tāpēc skatoties no
lietderības viedokļa būtu vēlams, ka šādas kopganības tiktu likvidētas un katrs saimnieks varētu but
īpašnieks savās stingri noteiktās robežās. Tikai pie
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tādiem apstākļiem var cerēt uz saimniecības uzplaukšanu. Sociāldemokrātu priekšstāvji Rūdzis, Būmeisters un citi iesnieguši gandrīz istrādātu gatavu
likumu par kopganību likvidēšanu, bet šis likumprojekts, kurš iesniegts no minētiem autoriem, nevar
tikt uzskatīts par tādu, kuru varētu pieņemt un kurš
nāktu lietai par labu. Pirmkārt, ja šo likumprojektu
pieņemtu tādā veidā, kā viņš te ir un dibinātos uz
tādiem principiem, tad mēs nebūtu pieturējušies pie
taisnības principa, bet nodarītu lielai daļai zemes
īpašnieku pārestību. Es nešaubos, ka likumprojekta
izstrādātājiem un iesniedzējiem kopganību lietošanas
pamati un attiecības pret īpašniekiem ir pietiekoši
zināmi. Man tikai atliekas paskaidrot, ka šīs kopganības nav tā, ka viņas zināmam skaitam saimniecību
piederētu kopīgi. Viņas nepieder kopīgi, bet ir noteikts pūrvietu jeb desetinu skaits, cik katrai saimniecībai pieder. Viņas nav uz lietošanas pamatiem,
bet katram zināma platība pārdota dzimtsīpašumā,
kā teic ,.mūžīgā dzimtsīpašumā". Par to jūs variet
pārliecināties zemes grāmatās. Tiem īpašniekiem,
kuriem pieder vairāk ganības, nevar atņemt un nodot
citie'm. Nerunājot par pašu principu kā tādu, ari
pašai lietai kopganību sadalīšana šādā veidā nekādā
ziņā nevar nākt par labu. Lai man būtu atļauts pievest kādu piemēru no Nicas, Liepājas apriņķī.
Tur
lielākām saimniecībām ir ap 80 pūrvietas, mazākā
10—2 pūrvietas. Šīs mazākās saimniecības, no 10—2
pūrvietām, nav vairs lauksaimniecības zemes, bet
tās galvenam kārtām pieskaitāmas pie zvejniecības,
pie daždažādiem rūpniecības uzņēmumiem, kur zemkopība nav galvenais pamats. 80 pūrvietu lielu saimniecību ir pavisam kādi 7%; no 80 — 50 nūrvietām
lielas saimniecības ir 60% un mazākās, 10—2 pūrvietas lielas, ir tikai 33%, tā tad viena trešdaļa ir
šīs mazākās saimniecības, un kā man ir ziņots no
oficiālām iestādēm, šīs zemes neietilpst vairs lauksaimniecību kategorijā, bet tiek pieskaitītas pie rūpniecības un citiem uzņēmumiem. Ja tagad kopganības sadalītu pēc galviņām, kā to liek priekšā likuma
ierosinātāji, tad uz katru saimniecību iznāk caurmērā
6 pūrvietas kopganību. Lielākām saimniecībām ar
80 pūrvietām zemes, ja tur būtu tikai 6 pūrvietas
ganību, nāktos grūti izturēt to lopu skaitu, kāds viņai
pēc saimniecības platības pienāktos. Varbūt sadalot
kopganības varētu apmierināt sīkākās saimniecības,
bet, kā jau teicu, lielākām saimniecībām līdz ar to
tiktu nodarīta pārestība, jo tad mazais lauksaimnieks
var varbūt izturēt to pašu lopu skaitu, ko lielais
saimnieks, kamēr lielākā saimniecībā vajadzīgs
vairāk lopu nekā mazā. Tāpēc man liekas, ka pats
tas princips ir pilnīgi nepieņemams. Man daži kungi
no sociāldemokrātiem iebilst, ka nav pareizi, ka

kopganības ir atsevišķs īpašums. Man te ir kāds
raksts, kuru es jums nolasīšu. Ņemsim kādu saimniecību, kur kādam pieder māja zem Nr. 108, kuru tas
ieguvis
janvārī.

uz pirkšanas pamata 1894. gada 20.
Tas_ ir Grobiņas apriņķī, māju
sauc
„Klampe", tā atrodas viņa pastāvīgā lietošanā
un pāriet no šī laika viņa privātā īpašumā.
Šai mājai, bez citām zemēm (tur ir aprakstīta visa
zeme), ir vēl kopganības, 2,06 desetinas derīgas un
un 0,36 desetinas nederīgas zemes, kura apzīmēta
uz plāna Nr. 1. Pavisam viņu īpašumā atrbdās 17,67
desetinasTālāk teikts, ka minēto māju augšminētā
pjatiba pariet par mūžīgu dzimtsīpašumu tādam un
tādam. Te ir izraksts no zemes grāmatas. No tā
jūs, kungi, redziet, ka no kopganībām pie šīm mājām
skaitās 2,06 desetinas derīgas un 0,36 desetinas nederīgas kopganības. Tā tad jūs, kungi, redziet, ka šīs kopganības nav vis piederējušas visiem, bet šie īpašnieki katrs zin, cik desetinas kopganības viņiem katram jrieder. Tāpēc ja
šo likumu grib izstrādāt uz tiem princioiem, kā to
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liek priekšā Rudža kungs, tad bus vienmēr kļūdas,
jo faktiski vienam bus 80 jeb 70_ pūrvietas aramas
zemes, bet pēc kreposta aktīm bus atzīmēts tikai 15
vai 10 desetinas kopganību, otram bus atkal 10 desetinas tīruma, bet pēc aktīm būs varbūt atzīmēta
tikai 1 desetīna. Jajūs tagad ņemiet un visu izdaliet vienlīdzīgi, tad jūs vispirms atņemat īpašniekiem
vienkārši viņu īpašumus, un tas vien jau ir neiespējami, jo jūs padariet saimniecības pilnīgi par dzīves
nespējīgām. Un otrkārt šie īpašnieki hdz šim_ ir
maksājuši nodevas nevis tikai par aramām zemēm,
bet ari par kopganībām, cik lielā platība uz viņu
vārda tās ir skaitījušās. Kam kopganības ir bijušas
20 vai vairāk desetinas, tas ir maksājis vairāk nodevas. Tāpēc mans priekšlikums ir — noteikti stavet
par to, ka kopganības likvidējot katram jāpiešķir viņam piederošā platība. Tad to nevajadzētu panākt
tiesas ceļā un tas būtu vieglāki izvedams, ja kāds negribētu kopganības likvidēt. Tāpēc būtu vajadzīgs
attiecīgs likums un mans priekšlikums ir atraidīt šo
likumprojekta tekstu, kuru iesnieguši _ minētie kungi
un uzdot agrarpolitikas komisijai izstrādāt likumu par
kopganību sadalīšanu Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē,
neievērojot to principu, uz kuru te iziet.
—
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bachmanim^ O, J
(demokrātiskā centra un jaun-*" '
Kr. Bachmanis
zemnieku bloks): Augsti godātie deputātu kungi! Ja varētu nostādīt jautājumu tikai izpirkšanas aktu robežās, kā te runāja
Alberinga
kungs, un sekot tiem noteikumiem, kuri tur
rakstīti, tad šo jautājumu varētu izšķirt itin viegli,
tad nevajadzētu apgrūtināt augsto namu ar sevišķiem
likumprojektiem. Izpirkšanas aktos jau skaidri teikts,
cik kuram pienākas no kopganībām, tikai tur nav
vārdu „ja viņas dalītu". Tur vispārīgi nav nekādu
noteikumu, kas varētu šīs kopganības pilnīgi raksturot. Nav taisnība, kā te runāja, ka viņas uzskatāmas par pilnīgu īpašumu. Izpirkšanas aktos teikts,
ka zemnieku īpašumā pāriet tāds un tāds zemes
gabals, bet bez šī gabala, uz vispārējām lietošanas tiesībām nodotas ari ganības. Izpirkšanas
aktu beigās atkal teikts, ka mūžīgā valdīšanā
pāriet akta iesākumā minētais zemes gabals, bet bez
tam vēl atsevišķi uzrādīts, cik liels ganību gabals atstāts kopējā lietošanā. Tādi ir izpirkšanas aktu
noteikumi. Līdz šim mūsu tiesu iestādes, gan krievu
laikā, gan tagad ir mēģinājušas tulkot izpirkšanas aktus tādā virzienā, ka šīs kopganības pieskaitāmas pie
tiem kopīpašumiem, kuri paredzēti mūsu vietējo civillikumu 940. pantā. Uz šī panta pamata ari ir izšķirtas vairākas prāvas lietas un ir izdalītas ganības. Bet,
kā es jau savas runas iesākumā aizrādīju, izpirkšanas
aktos nekas nav teikts, ka šīs ganības varētu dalīt,
nav ari teikts, ka viņas vajag kopis:! lietot uz visiem
laikiem, tādēļ ceļas pāroratumi. Tie. kas domā, ka
viņiem ir tiesība dalīt, tie prasa dalīšanu, bet līdz ar
to tiek ienests liels traucējums visā vietējā dzīvē. Lai

man būtu atļauts pakavēties pie šī jautājuma. Nav
jāskatās tagad uz to vien, ka mēs varētu kādu jautājumu izšķirt pēc izpirkšanas aktiem. Mums jāskatās ari uz to, lai sakarā ar agrārās reformas izvešanu
vienā otrā apgabalā mēs varētu ienest vajadzīgo mieru attiecībās starp dažādu gruou zemes īpašniekiem.
Viņu attiecības, sevišķi Liepājas apgabalā, nav nokārtotas. Viņas līdz ar mūsu agrārās reformas Ievešanu ir pavisam sajukušas. Man jāsaka, ka tie sīksaimnieki, oar kuriem te minēja Alberinga kungs, agrākbija labākos aostāklos nekā tagad. Agrāk viņi
varēja ari citur dabūt ganības kopējā lietošanā, varēja vajadzības brīdī dabūt pļavas no kroņa vai no
privātam muižām, viņu stāvoklis bija tad pavisam
citādāks. Tagad tas tā vairs nav. Lai šie sīksaimnieki, pec agrāras reformas izvešanas, nenokļūtu kritiska stāvoklī, šīs reformas likums jau paredz 30. un
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44. pantos, ka viņiem ir jādod priekšrocības pie zemes
sadalīšanas, viņiem ir jādod pie viņu sīkiem gabaliņiem sevišķi piegriezumi. Man jāsaka, ka šie panti
irmaldinajuši sīksaimniekus. Viņi ir gaidījuši, ka varbūt pati valdība nāks tiem palīgā un ar kādu mājienu
no augšas regulēs vietējo dzīvi. Viņi gaidījuši, ka
pate valdība viņiem piegriezis pie viņu sīkajiem gabaliņiem vel citus gabalus no zemes fonda un līdz ar to
viņi varēs savu dzīvi nokārtot. Ja viņi nebūtu uz
valdību gaidījuši, tad viņi paši būtu agrāk pieteikuši
savas prasības saskaņā ar agrārās reformas likumu
un būtu panākuši to, ka viņiem no zemes fonda būtu
piegriezti zināmi zemes gabali, lai pielīdzinātu viņu
sīksaimniecības agrārās reformas likuma jaunsaimniecībām. Bet sīksaimnieki aiz liela pārpratuma ir
nokavējuši šo momentu, un līdz ar to palikuši tādā
stāvokli, ka viņu saimnieciskie apstākļi tagad ir sliktāki nekā pirms agrārās reformas likuma izdošanas.
Tādā stāvoklī, kad veselos apgabalos ir uztraukti prāti, kad tur paliek nenokārtotas paasinātas attiecības,
tādā stāvoklī likumdevēja pienākums būtu atrast kādu
izeju un nelaužot vispārējo principu, kas aizsargā īpašuma tiesības uz lauku mājām, neatļaut maziem cilvēkiem, sīksaimniekiem, darīt pārestību, es negribu
teikt, ar nolūku. Mūsu vietējie civillikumi jau paredz
tādus kopīpašuma dalīšanas gadījumus, kur jāskatās
uz to, lai daži kopīpašuma lietotāji neciestu pārestību.
941. pants dod tiesai iespēju, ja lietas apstākļi to prasa,
no kopējā īpašuma vienam piešķirt lielāku daļu, vai
pat visu īpašumu, bet citiem par labu uzlikt izmaksu
naudā. Ja jau agrāk tas tā ir bijis, ka dalot kopīpašumu, kas iegūts uz testamenta vai pirkšanas akta
pamata, likums pielaida varbūtību, vienam piešķirt
lielāku dalu no kopīpašuma, tad jo vairāk šinī gadījumā augstam namam būs jāiet pretim sīksaimniekiem un jāmēģina šo jautājumu izšķirt tā, ka viņiem
no kopējām ganībām, kuras ir nepieciešamas viņu dzīvei, tiktu piešķirta ' lielākā vai līdzīga daļa. Kāpēc
tas ir vajadzīgs, pie tā es vēl īsos vārdos pakavēšos. Tagad ir sadalītas tā saucamās kroņa muižas
un dabūt kādus zemes piegriezumus šie sīksaimnieki
vairs nevar, tāpēc viņi ari nevar turēt zirgu sava zemes gabaliņa apstrādāšanai, nevar turēt govi savas
ģimenes uzturēšanai, un līdz ar to viņi nonākuši tādā
stāvoklī, ka likumdevējai iestādei vai valdībai jāspe r soļi, lai viņu stāvokli glābtu, lai viņi netiktu galīgi izpostīti. Tas, Alberinga kungs, nesaskan ar vietējiem dzīves apstākļiem, kā jūs te apgalvojiet, it kā
tie visi, kas prasa piegriezumus no kopganībām, būtu
zvejnieki un viņiem ganības vai pļavas nebūtu vajadzīgas. Mēs labi zinām, ka Rucavas un Grobiņas sīksaimnieki, kuri prasa šīs kopganības, ir tāļu no jūras,
ari pērkoniešus jūs visus nevarat saukt par zvejniekiem. Tie visi nav zvejnieki, bet sīksaimnieki, zemkopji, kuri agrākos laikos tikuši nie šiem zemes gabaliņiem — 6 vai 9 pūrvietām kā bijušie zaldāti vai citādi.
Ja koņeranības top sadalītas ari lielsaimniekiem pa 70—-80 pūrvietām, tādiem, kam jau ir daudz
citas zemes, tad ir taisnīgi prasīt, lai viņas sadalītu
ari tiem. kuriem ir zemes maz, tikai dažas pūrvietas,
un kuri bez pieoTiezumiem nevar lopus turēt, nevar
savu zemi anstrādāt. Tas ir gaiši saprotams kuram
katram. Tādēļ vajaga ievest zināmu skaidrību šinī
koperanību lietā un ienest mieru vietēiās attiecībās,
lai tās netaptu varbūt vēl asākas. Ja Krievijas valdības laikmetā — 1912. un 1913. eadā — kā tas man no
Liepājas tiesu prakses ir nācis zināms, iau notikuši
sarežģliumi, un ar ieročiem rokās, nareizāki sakot, ar
tiem oašiem darba rīkiem daži ir mēģinājuši nenieļaut
sadalīt šīs kopganības, tad mēs varam iedomāties, ka
tāds stāvoklis varētu iestāties ari tagad. Es negribētu būt sarežģītu notikumu pareģis tagad pie vēl
sliktākiem apstākļiem, bet man tomēr jāsaka, ka sīksaimnieki būs ļoti apēbdināti un varbūt pārāk uzbudi-
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nāti, ja ganību dalīšana uz vietām bus jāizved ta, ka

to lielsaimnieki tagad iesākuši tiesas ceļa. Ta tad
mums būtu apsveicams katrs likumprojekts, kas iziet uz to, lai vietējo dzīvi varētu labāki nokārtot un
novērst sarežģījumus. Šinī nolūkā mēs jau decembra
mēnesī no centra frakciju apvienības puses nacam ar
priekšlikumu augstam namam — uzdot valdībai izstrādāt likumu, kas paredzētu kops*anību lietošanas
un dalīšanas regulēšanu. Mēs tanī laikā nenoteicam
nekādus atsevišķus likuma pantus, mēs nenosacījām
tieši, kā vajadzētu šo dalīšanu izvest, bet tomēr, lai
valdība nāktu pretim sīksaimniekiem, tā, kā šīs kopganības varētu sadalīt, piemērojoties viņu dzīves apstākļiem. Savos motivos es jau 14. decembrī aizrādīju uz Liepājas, Grobiņas un citu apgabalu kopganībām ,par kurām es šodien runāju mazliet plašāk.
Zemkopības ministrija, cik man ir zināms, ir sākusi
izstrādāt likumprojektu. Cik tālu viņš ir virzīts laikā
pēc starpsesiju brīvlaika, es nezinu, bet domājams,
ka viņš ir tik tālu virzīts, ka zemkopības_ ministrija
cer īsā laikā nākt ar viņu ari augstā namā. Bet nu
pa to laiku ir iesniegts likumprojekts, kurš runā par
to pašu priekšmetu, tikai konkrētākā veidā: par kopganību sadalīšanu līdzīgās daļās Kurzemē, Vidzemē un
Zemgalē. Tā tad Šos likumprojektus, kas iziet uz
vienu un to pašu mērķi, vajadzētu apvienot un nevajadzētu paralēli divus likumprojektus izstrādāt. Tomēr man ir jāsaka Alberinga kungam, ka pie abu
likumprojektu izstrādāšanas vai apvienošanas mums
būs jāatgriežas pie tām ganībām, kas ir paredzētas
izpirkšanas aktos un jāatrod tas ceļš, kā mēs, nelaužot vispārīgo īpašuma tiesību principu, tomēr šīs ganības sadalām tā, ka sīksaimniekiem tiktu piegriezti
tādi gabali, ka viņi varētu uzturēt savas mazās saimniecības.
Par pašu iesniegto likumprojektu ari jāsakakādi
vārdi. Ja augstais nams to nodos komisijai, tad tai
vajadzētu to izstrādāt plašāki. Vispirms, tas runā
par kopganībām nenoteikti. Mums ir dažādas kopganības : ir tādas, kas paredzētas agrarlikuma 17. pantā, tā saucamās servitutu kopganības. Šīs servitutu
kopganības, kā zināms, nevar sadalīt vienlīdzīgās daļās. Bez tam vajag būt runai par to, kā dalīt tās ganības, kuras Ir piešķirtas uz izpirkšanas akta pamata.
Tā tad šo likumu vajadzētu sīkāki izstrādāt. Bet tas
netraucē balsot par viņa nodošanu komisijai. Man
likuma projekta iesniedzējiem vēl jāaizrāda uz to, ka
tas nenokārto asās attiecības, kas jau izsauktas uz
vietām. Ja šo likumprojektu komisija varbūt ilgāku

laiku uzturēs pie sevis, tad maz būs līdzēts uz vietām,
tāpēc ka saimnieki, kuriem nākas lielākas dalās no
kopganībām, iesnieguši lūgumus apgabaltiesā, lai tūliņ dalītu ganības tiesas ceļā. Tiesa nevar aizturēt
dalīšanas gaitu. Tiesai jārīkojas pēc tā paša likuma
panta, kurš paredz, ka nevar nevienu piespiest palikt

kopējas mantas lietošanā. Uz 940. panta pamata ir
tiesība prasīt kopēju īpašumu dalīšanu. Ja tiesas darbība ies savu gaitu pasteidzinātā kārtā, tad likumprojekts, kuru te iesniedza, nesasniegs savu mērķi. Ja
tiesas spriedums būs noticis, tad vairs nevarēs lietu
grozīt. Tāpēc būtu jāņem vērā nie likumprojekta
turpmākas virzīšanas, ka galvenā kārtā ir jāmēģina
atrast tagad tādu likuma noteikumu, kas nedotu tiesai
iespēju virzīt tālāk iesāktās lietas. Būs jānāk ar
kādu citu likumu, kurš līdz atsevišķa likuma izdošanai
par konganlbu sadalīšanuKurzemē, Vidzemē un Zemgalē, pārtrauc tiesas ceļā iesākto kopganību sadalīšanu. Ja tādu likumprojektu pieņems, tad būs lielā
mērā līdzēts sīksaimniekiem un attiecībās būs ienesta skaidrība ari lielsaimniekiem uz vietām. Vēl jāaizrāda, ka visi lielsaimnieki neprasa p-anību dalīšanu,
daži vēlas , lai viņus atsvabina no nodokļu maksāšanas nar tiem plašiem kopeanību gabaliem, kuri krīt
uz viņu daļu. Fr ari tādi lielsaimnieki, kuri paši grib
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vēl jo projām lietot kopganības nedalītā veidā. Bet
tomēr par likumprojektu, kurš grib nokārtot sarežģīto dzīvi, mums jābalso. Es centra frakciju apvienības vārdā izsakos, ka mēs balsosim -ar šī likumprojekta nodošanu komisijai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds "udzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Man kā šī likumprojekta autoram, gribējās mazliet
apstāties pie šī likumprojekta principiem, lai tādā ceļā
noraidītu tos iebildumus, kādus cēla pret likumprojektu Alberinga kungs. Man jāaizrāda, ka ne Alberinga kungs, ne ari kāds cits nav apstrīdējis šī likumprojekta vajadzību; to ir atzinuši ari šī likumprojekta
pretinieki, ka viņš mums vajadzīgs, jo viņš nokārto
apmēram kādu tūkstoti māju īpašnieku sīkzemnieku
stāvokli. Mūsu agrārās reformas likums ir lielā mērā

palīdzējis nokārtot saimnieciskās attiecības uz laukiem pēckara laikmetā, bet agrārās reformas likums
neietver sevī visus sīkzemniekus, kuri varētu kaut ko
no agrārās reformas gaidīt. Tāpēc bij vajadzīgs kāds
papildinājums, lai nokārtotu šo sīksaimniecību stāvokli un palīdzētu tām sīksaimnīecībām, kurām na
daļai uz lietošanas pamatiem esošās kopganības atrodas kopējā lietošanā ar pārējiem īpašniekiem. Tāpēc bij vajadzīgs šis likums. Man jāaizrāda, ka tādu
sīksaimniecību, kurām ganības ir kopējas ar pārējiem īpašniekiem, ir loti daudz. Vidzemē — 90—100
mājas, Zemgalē samērā maz, bet vislielākais vairums
krīt uz Kurzemi. Kā būtu atrisināms šis sīksaimniecību jautājums? Lai sīksaimniecību stāvokli atrisinātu, ir iespējami trīs varianti. Pirmais variants būtu
tas, ja kopganības sadalītu pēc izpirkšanas dokumentā . uzr_ādītās _ platības. Bet te man jāaizrāda, ka
dzīve ir gājusi tālāk un ir kāpusi pāri taisni šiem dokumentiem, un sīkzemnieki, kopā ar stiprākiem saim'-.'-' „.,-, lieto ganības kopēii. Tur uz dokumentu pamata ir nodota zināma platība, bet viņš var dzīt lopus
na visu kopganību platību. Tā tad kopganības tiek
lietotas līdzīgās daļās. Tā tad pirmais variants ir
no pašas dzīves noraidīts. Otrs variants, ko es izvirzīju likumprojektā, ir kopganību sadalīšana līdzīgās
^
daļas.
3. variants, par kuru varēja iet runa agrāras reformas izvešanas sākumā, ir tas, ja sīkzemniekiem kopplatības caur piegriezumiem palielina līdz
agrāras reformas likumā paredzētai normai, t. i. līdz
22 ha. Tas šimbrīžam, kad agrārās reformas likums
visā vairumā ir izvests dzīvē, vairs nav iespējams.
Tā tad atliek fiksēt to,_kas dzīvē pastāv, dalīt kopganības līdzīgā dalās. Tālāk otrs princips, ko es ienesu
likumprojektā, ir tas, ka zemkopības ministrija ņem
Kopganību sadalīšanas lietas savās rokās un kopganības sadala caur apriņķu un centrālās zemes ierīcības komitejas mērniekiem. Tad par 3. pantu es tuvāk negribu runāt, par to, Alberinga kungs, mēs runāsim agrarpolitikas komisijā. Man jāsaka, ka oēc
būtības nekādu iebildumu pret likumprojektu nav bijis
ne no viena. Iebildumi ir bijuši tikai par principiem,
uz ko likumprojekts uzbūvēts, bet par to runāsim ag* arnob'tiVas komisijā. Lai tas notiktu, tad nepieciešams, H augstais nams likumprojektu pieņemtu. Tāpēc es lūdzu augsto namu šo likumprojektu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav velējies. Nobalsošanā nāk vispirms Alberinga nriekšlikums, kurš skan:
„Saeima nolemj atraidīt likumprojekta
tekstu,
kurš
niesniegts no J. Rudža un citiem, bet uzdod agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu un juridiskai komisijām izstrādāt likumprojektu par kopganību sadalīšanu Kurzemē.
Vidzemē un

Zemgale."

Es likšu tagad nolasīto Alberinga priekšlikumu

uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
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par Alberinga priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 43 balsis, atturas 1. Priekšlikums atraidīts. Prezidijs liek priekša iesniegto likumprojektu

kums:

nodot agrarpolitikas un juridiskai komisijam._ Vai būtu kādi iebildumi pret priekšlikumu? Kas būtu pret?
Kas atturas? Nav. Nodots minētam komisijām.
Tālāk iesniegts priekšlikums no Arveda Kalniņa
un citiem, ar vajadzīgo skaitu parakstu
grozīt dienas kārtību, liekot 20. punktu — valsts papildu
budžets 1923.124. gadam — kā 6. punktu.

Vārdu pie šī priekšlikuma lūdz Arveds Kalniņš.
Arvedam Kalniņam vārds.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
godātie deputātu kungi! Tā kā dienas kārtība ir ļoti
gara, tad es atļaujos griezties pie jums ar lūgumu izdarīt šo grozījumu, jo papildu budžetā ietilpst sumas,
kuras vajadzīgas dažādām steidzošām vajadzībām, no
kurām pirmā vietā stādāmas lauksaimniecības vajadzības, sakarā ar šī rudeņa neražu un tāpat dažas
dzīves atjaunošanas vajadzības. Dažas no papildu
budžetā ievestām sumām ir vajadzīgas tiešām ļoti
steidzoši, kā piemēram sēklas fonds. Šo sumu atvēlēšana jau ir nokavējusies un šis jautājums, bez
šaubām, ir daudz steidzošāks nekā pārējie dienas kārtības punkti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Arveda Kalniņa priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. 20. dienas kārtības punkts — valsts papildu
budžets — nāks kā 6. dienas kārtības punkts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir redakcijas komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas refe-

rentu sniegt ziņojumu.

Referents Kr. Eliass: Augstā sapulce! Pie iepriekš caurskatītiem likumiem redakcijas komisija
liek priekšā sekošus pārlabojumus. Vispirms likumā
par politisko apsardzi 1. pantā vārdus ..ieklietu ministrijas" rakstīt ar lielo burtu. Tāpat visur citur, kur
atkārtojas šinī likumā kādas ministrijas vai valsts iestādes nosaukums. Sakarā ar to, ka 2. pants strīpots, redakcijas komisija liek priekšā turpmākos pantos līdz 11. pantam pantu apzīmējuma skaitli atcelt
par vienu ciparu atpakaļ. 4. pantā, agrākā 5., redakcijas komisiia liek priekšā vārda «paziņojumus" vietā
likt paziņojumu". 8. pantā, senākā 9., teikumā, kurš
skan ..Kratīšana, izņemšana un aizturēšana jāmotivē
atsevišķā rakstiskā lēmumā, kurā aprādami kratīšanas, izņemšanas vai aizturēšanas motivi", redakcijas komisija liek priekšā strīnot teikuma pēdējo daļu,
proti, _..kurā aprādāmi kratīšanas, izņemšanas vai
aizturēšanas motivi". Komisija liek to priekšā tādēļ,
ka šī teikuma dala satura ziņā burtiski izteic to oašu,
ko teikuma pirmā daļa. 9. pantā, senāk 10. pantā,
vārdu ,.9. pantā" vietā likt „8. pantā". Tad pēc vārdiem ..rīkojuma (ordera), gadījumos" likt „:" un strīpot vārdu „kad". Šo vārdu „kad" likt pēc punktiem
a. b, c, d, šo punktu sākumā. Tai pašā pantā strīpot
iekavas iesprausto vārdu ..nozieguma ". II. panta
vieta likt skaitli 11. 13. pantā, sakarā ar šī panta sākuma pieņemto Saeimas redakciju, kurš skan: ..kratīšanas, izņemšanas vai aizturēšanas izdarīšanai nolitiskas apsardzes amatnersonām ir tiesība ..." Sakara ar šī panta Saeimas nienemto redakciju turpmāko panta 'dalu rediģēt sekosi:
pieprasīt palīdzību no vietējās policijas vai citām attiecīgām iestādēm un vajadzības gadījumā no karaspēka dalām
un komandām caur vietējo garnizona priekšnieku. "
16. panta vārda ..amatpersonām" vietā likt ..amatpersonas" . 17. panta vārda ..katreizējo" vietā likt „katr-

reizeju".
Tad pie preses likuma redakcijas komisija liek
priekša sekošus pārlabojumus: 2. pantā pēc vārdiem
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«draud sods" likts „,". 2. panta 1. piezīme strīpot komatu pēc vārda „ne retāki" un vārda „par" vieta likt
„pa". 4. pantā likt „:" pēc vārdiem «kura jāatzīmē"
un šī panta punktu beigas komatu vieta likt „;", izņemot pēdējo punktu 5. panta vārda „šķeršļi" vieta
likt «šķēršļu". Tai pašā panta_ vārda «atraidoša"
vietā likt «atraidoša". 6. panta pec vārda «neizsniedz" komatu strīpot un likt,,:", un strīpot vardu
.Ja". Šo vardu „ja" likt turpmāk šī_panta punktu sakumā, t. i. pēc a, b, c, un d. 7. panta likt komatu pec
vārdiem «izdevumam iznākot", tad likt strīpiņu starp
vārdiem «gadījuma" un «divu nedēļu laika"; pec šī
paša vārda «komatu" vieta likt „;". Ta paša panta
otrā nodalījumā ,„" vietā pēc vārdiem «iekšlietu ministrijai" likt „;" un vārda «4. panta" vieta likt «4. pantā". Tā paša panta treša nodalījuma likt komatu pec
vārdiem « izbeigšanās gadījumā" un komata vieta pec
vārdiem «iekšlietu ministrijai" likt zemikolonu. 11.
pantā likt komatu pēc vārdiem «2 eksemplāri" un
pēc vārdiem «pret kvīti" komata vieta likt kolonu.
Tad strīpot komatu pēc vārdiem «policijas priekšniekam" un tā vietā likt zemikolonu. «pa leksemplarim" vietā likt «pa 1 eksemplāram", un pec vārdiem
«pilsētas bibliotēkai" līkt komatu. Ta paša panta
vārda «eksemplārus" vieta likt «eksemplāri"; vārdus
« valsts bibliotēkai" ar lielo burtu sākt. Šī paša panta
piezīmē vārda „šā" vieta likt „šī". 12. panta pirmā
teikumā starp vārdiem «laikrakstiem" un «3 dienu
laikā" likt strīpiņu. Šī panta otro teikumu, kuršskan:
«Atspēkojums vai pārlabojums nevar but garāks ka
aizskarošais raksts, tas nevar būt polemiska rakstura,
tanī nav pielaižami apvainojoši vai sodu likumiem
l>retim runājoši izteicieni, bet tam jāaprobežojas ar
faktiskiem aizrādījumiem." rediģēt sekosi: «Atspēkojums vai pārlabojums nevar būt garāks ka aizskarošaisraksts, tanī nav pielaižami apvainojoši vai
sodu likumiem pretim runājoši izteicieni, tas nevar
būt polemiska rakstura, bet tam jāaprobežojas ar faktiskiem aizrādījumiem." Tad šai pat pantā teikumu
«Redakcijas piezīme nedz atspēkojuma vai pārlabojuma tekstā nav atļautas" rediģēt sekosi: «Atspēkojuma vai pārlabojuma tekstā redakcijas piezīmes nav
atļautas." Vārda «bija" vietā likt „ir bijis" un pēc
vārdiem« aizskarošais raksts" likt komatu. 17. panta
Tikt komatu panta sākumā pēc vārdiem _ «Iekšlietu
ministrim". 19. pantā strīpot komatu pec vārdiem
«pie atbildības".
Likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām redakcijas komisija liek priekšā
sekošus pārlabojumus: punkta „a" vietā likt „b" un
sākot ar to pavirzīt pa vienu burtu uz priekšu turpmāko punktu burtiskos apzīmējumus līdz punktam
d, šo pēdējo līdz ieskaitot. " Šai d punktā strīpot komatu pēc vārdiem «kuru piederīgie". Punkta d^apzīmējumu grozīt uz „f" un sakarā ar to turpmākos
divus punktu burtiskos apzīmējumus -pavirzīt uz
priekšu pa divi burtiem, g punktā, senāka e punkta
strīpot „," pēc vārdiem «kuru piederīgie" un vārdus
«pasaules karā" izņemt no viņu tagadējas vietas un
iespraust šos vārdus, t. i. «pasaules kara" starp vārdiem «armijas karavīri" un vārdiem «krituši kaujas
laukā". Tad — piezīmē 1. teikumu «izpildot Latvijas
kara vadības pavēles" likt komatos. Piezīme 2.
pirmo teikumu, kurš skan sekosi «Tiesību uz pensiju
bauda personas, kuras, neskaitīdamas kara dienesta,
organizētās partizāņu daļās brīvprātīgi piedaloties
Latvijas valsts atbrīvošanā un aizstāvēšana, ir cietušas, kā ari viņu trūcīgi un darba nespējīgie ģimenes
locekļi" izteikt sekosi: «Tiesību uz pensiju bauda
personas, kuras, neskaitīdamas kara dienesta, bet
brīvprātīgi piedalīdamās Latvijas valsts atbrīvošana
un aizstāvēšanā, organizētās partizaņu_ daļas, ir cietušas, kā ari viņu trūcīgi un darba nespējīgie ģimenes
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locekļi". 8. pantā starp vārdiem «bet ārzemes" un
vārdiem «Latvijas sūtniecības" likt „—". 12. panta
likt komatus pēc vārda « spēja" un vārda «slimībām".
16. panta pēdējā teikumā vārda «tādas" vieta likt
«tādu" un likt „," pēc vārdiem «suta pārstāvi". 20.
panta likt „,pēc vārdiem «pašvalaibas iestādi" un
strīpot tai pašā teikumā vareni «pēdējo". 21. pantā
strīpot komatus pēc punktiem a, b, c un tai vieta likt
„;". 23. pantā pēdējā teikumā saīsināto vārdu «min."
strīpot. 24. pantā pēc vārdiem «balsu vairākumu"
„," vietā likt „;". 25. pantā strīpot „," pēc vārdiem
a un b un tā vietā likt „;". 27. panta beigās iespraust
vārdu „ir" starp vārdiem «lēmumi" un «galīgi**. 28.
pantā starp vārdiem «invalidiem"
un «tiesība"
iespraust „ir". Pēc vārda «pensiju" likt komatu un
turpmāko vārdu „ir" strīpot. 29. panta otro teikumu,
kurš skan: «pirmās kategorijas invalidi saņem pensiju, līdzīgu valsts ierēdņu izmaksas laikā pastāvošām priekšpēdējās kategorijas atalgojumam"; izteikt
sekosi: «pirmās kategorijas invalidi saņem pensiju,
līdzīgu pensijas izmaksas laikā pastāvošām valsts
ierēdņu priekšpēdējās kategorijas atalgojumam". Tai
pašā panta piektā nodalījumā strīpot vārdu „un" un
tā vietā likt zemikolonu. Septītā nodalījumā vārda
«pensijas" vietā likt «pensiju". Piezīmē pie šī panta
iekavās «a" vietā likt „b)" sakarā ar iepriekšējo
burtu pārgrozījumu punktu apzīmējumos. 30. pantā
pēc vārdiem « 11. pantā paredzētā kārtā" komata
vietā likt zemikolonu. Šī panta 3. piezīmē pašā sākumā apunkta vietā likt „b)". 31. panta beigās
iespraust vārdu «tie" priekš vārdiem «zaudē tiesību".
Šī panta piezīmi, kura skan: «Invalidiem un cietušām
personām, šinī pantā minētiem, kuri zaudējuši darba
spēju pirms 1920. gada 1. maija, ir tiesības pieprasīt
pensijas sešu mēnešu laikā no ša likuma spēkā nākšanas dienas", izteikt sekosi: «Šinī pantā minētiem
invalidiem un cietušām personām, kas zaudējusi darba
spēju pirms 1920. gada 1. maija, ir tiesība pieprasīt
pensiju sešu mēnešu laikā no šī likuma spēkā nākšanas dienas." Trešā nodalījuma virsrakstā vārda
«karu" vietā likt «kara". 35. panta otrā nodalījumā
vārdu vietā «uz pensijām" likt «uz pensiju". Ceturtā
nodalījuma virsrakstā vārda «pensija" vietā likt «pensijas". 38. panta d) punktā starp vārdiem «apmeklē
skolas" un «līdz pilniem 18 gadiem" likt strīpiņu komata vietā. 41. pantā likt pēc vārda «tēvam" komata
vietā zemikolonu, un tāpat pēc vārda «vectēvam"
komata vietā zemikolonu 42. pantā vārdu «1. panta
apunktā" vietā likt «1. panta b) punktā". Starp vārdiem «ģimenes locekļiem" un vārdiem «no pensijas"
likt strīpiņu. Šī panta b punktā vārda «karu" vietā
likt «kara". Šinī pašā pantā starp vārdiem «ģimenes
locekļiem" un vārdiem ,.no pensijas" likt strīpiņu.
43. pantā vārdu «piešķirt pensijas" vietā likt «piešķir
pensiju". 44. pantā vārda „tris" vietā likt «triju" un
vārda„karu",t.i.„Krievu-japaņu karu" vietā likt„kara".
Tad pie likuma par kara klausības likuma 35.
! anta 2._punkta pārgrozījumu redakcijas komisija ne; ādus pārlabojumus neatrada.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas pie redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem? Redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi nāk nobalsošanā. Kas būtu pret pārlabojumu
pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti.
Nākamais dienas kārtības punkts ir 1 i kūms
p ar cietuJToJ-c a r a v I r u un viņu ģimenes
p e ii s i i ā m. Nobalsošana par likumu
locekļu
3. lasījumā un pārejas formulas pieņemšana. Vārdi*'

iepriekš nobalsošanas lūdz finansu ministrs. Vārds
finansu ministrim.
^
Finansu ministrs Ringojds Kalnings: Likumde- ofeu
vēji!

Beidzamā Saeimas sēde

pie finansu

minstra
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griezās ar jautājumu, lai viņš apgaismotu to stāvokli,
kāds radīsies priekš valsts kases pēc šī likuma pieņemšanas. Toreiz man visi vajadzīgie skaitļi nebija
pie rokas un es varēju tikai vispārīgi izteikties; bet
tagad tie ir sagatavoti un viņi ir sekošie: A) pēc
tagad esošā likuma pensiju apmērs gadā ir sekošais:
1) 4449 Latvijas un pasaules kara invalidiem būs

1.209.960 latu; pie tā nāk klāt; 2) 1800 Latvijas kri-

tušo karavīru dzimtas locekļiem 172.800 latu; treša
suma — 750 Latvijas kara invalidu dzimtas locekļiem
25.200 latu. Kopā par šim trim sumām būtu 1.407.960
latu. Pie šīs sumas būtu jāpieskaita klāt izmeklēšanas komisijām 1388 lati un, otrkārt, speciālai ārstēšanai un apbedīšanai 13.200 lati. Kopā par šimdivām
beidzamām sumām iznāk 14.588 lati. Pavisam kopā

1.422.548 lati. Tas ir pēc pastāvošā stāvokļa.

Ja

mēs tagad pieņemsim likumu paredzētā redakcijā,
kādā tagad priekšsēdētāja kungs viņu liks uz balsošanu, tad ir jāpieliek klāt sekošās ievērojami lielas
sumas: ap 10.000 pasaules kara kritušo dzimts locekkļiem 1.050.000 latu un otrkārt ap 3500 pasaules kara
invalidu dzimts locekļiem būtu 350.000 latu, pavisam
kopā 1.400.000 latu. Te vēl klāt nāk sumas, kas še
nav ievestas, jo mums bija viens sīks pārlabojums 3.
lasījumā un ari otrs pārlabojums tikpat liels, kas iztaisa kopā ap 40.000 latu. Kopsumā pēc šī pārskata
viss iztaisa 2.822.548 lati. Visu šo ievērojot varbūt
Saeima nāks pie tā lēmuma, ka tas likumprojekts, kas
šinī forma ir izgājis no Saeimas komisijas, varbūt
būtu atraidāms ar to noteikumu, ka valdībai viņš ir
jāpārstrādā un jāiesniedz Saeimai galīgā veidā, pie
kam ari protams budžetā būtu jāieved sumas šīs
lietas segšanai. Es atļaušos piezīmēt vēl sekošo.
Valdība agrākā sastāvā ir izstrādājusi un valdība
jauna sastava_ ir iesniegusi augstam namam budžetu
priekš nākoša 1924./25. gada.. Budžets ir sabalansēts, bet tanī neietilpst šīs papildu sumas. Es gribētu
ari atgādināt, ka pie izgājušā gada budžeta apspriedes Saeima ir izteikusi velēšanos, pamatojoties uz
budžeta komisijas atzinumu, ka ir ārkārtīgi nevēlami,
ja valdība iesniedz mums papildu budžetu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kllvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! _ Man jāpaziņo, ka zemnieku savienības
frakcija neveļas šinī gadījuma taisīt grūtības jaunai
valdībai, un ievērojot finansu ministra paziņojumu,
tanī gadījuma, ja finansu ministra resp. valdības
priekšlikums tiks pieņemts un likumprojekts 3. lasījuma atraidīts, zemnieku savienība un citi, to starpā
ari finansu ministra kungs, _ nāks ar priekšlikumu uzdot jaunai valdībai izstrādāt jaunu likumprojektu par
karavīru un viņu ģimeņu apgādāšanu, saskaņā ar
tagadējas valdības ieskatiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastiānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Uz Kllves kunga
paziņojumu var atbildēt gluži vienkārši un sacīt, ka
ja Klīves kungs nak ar priekšlikumu padarīt jaunās
valdības stāvokli vieglāku un balsot pret likumu, tad
faktiski viņš to dara tapec, ka grib tās sumas, kuras
šodien jādod invalidiem un viņu ģimenēm, pataupīt,
lai izdotu saimniekiem tad, kad mēs spriedīsim par
lauku budžetiem. Katram taču ir skaidrs, ka jaunās
valdības stāvoklis jus nepavisam neinteresē, bet interese tas, lai tassumas, kuras taisāmies dot invalidiem
un viņu ģimenēm, aiztaupītu, lai pēc tam tās varētu
atdot zemnieku savienības locekļiem. (Balsis pa
kreisi: «Pareizi!" Fr. Menders no vietas: «Savās
platas kabatas!" A. Veckalns no vietas: «Lielsaimniekiem!") Es saprotu finansu ministra kungu, kad
viņšpaziņo, ka budžets ir gan sabalansēts, bet sabalansēšana ir izdarīta uz mežu izciršanas rēķina un
tapec būtu veļams valsts_ līdzekļus taupīt. Es domāju,
ka līdzekļus taupot tomēr ir jazin, kur viņus taupa.
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Man šķiet, ka ieskatoties tanī budžetā, kas mums ir
iesniegts par nākošo budžeta gadu, mēs atradīsim ari
tur vietaskur varēsim taupīt, bet tas nebūs uz kara
invalidu rēķina. SIs sumas jāatrod citur.
Bez tam man ļoti droši iespējams še ziņot, ka
mušu budžeta stāvoklis nebūt nav tik kritisks. Mums
ir vel citi rezervju avoti, kuri varbūt, vēl nav zināmi
jaunam finansu ministrim un, varbūt, nav vēl zināmi

ari budžeta komisijai.

Par tiem mēs runāsim, kad

ķersimies pie lietas, bet ka tādiavoti ir, to es varu
droši apgalvot. Ievērojot to nolūku, kuram šīs sumas
jāziedo, proti, kara invalidiem un viņu atraitnēm, un
nemaz nepiemiedzot acis par mūsu finansielo stāvokli, kuru pilnīgi pareizigrib sargāt finansu ministra
kungs, man tomēr jāaizrāda, ka mēs ar pilnu pārliecību varam balsot par šīm sumām, un valsts ar to
nebūs nostādīta grūta stāvoklī.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Jaunais ietērps, kuru dabūjis mūsu invalidu apgādāšanas likums beidzamā lasījumā, saskan ar taisnīguma prasībām. Valsts pilsoņiem, kuri vienā un tai
paša laika vienu un to pašu veikuši un cietuši, vajaga dot tiesību ari uz vienādām prasībām. Tā tad
principa mes apsveicam likumu viņa tagadējā formā.
Bet ari praktiski no manas frakcijas reprezentētie
vācu iedzīvotāji ir ieinteresēti šī likuma izvešanā, jo
taisni viņu vidu ir daudz tādu,_kas līdz šim nebaudīja
pensionēšanas labumus. Tādēļ no sociāldemokrātu
puses labam partijām taisītie pārmetumi, ka tām esot
citas intereses, nekādā ziņā nevar attiekties uz mums.
Neskatoties uz to, vācu frakcija pēc finansu ministra
paskaidrojumiem un paziņojuma neatrod par iespējamu šai rupju pilnā laikmetā uzņemties uz sevi atbildību par tik jūtamu budžeta apgrūtināšanu. Tāpēc, kaut gan ar grūtu sirdi, mēs esam nolēmuši balsot pret šo projektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu sekošs priekšlikums:
„Liekam priekša balsošanu par likumu par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām izdarīt aizklāti."

Parakstījuši Ringolds Kalnings,

Arveds

Bergs

(P. Kalniņš no vietas: «Sirdsapziņa moca!"), Klīve,
Sīmanis, Gailīts, Briedis, Dr. Reinhards, Purgals, Siecenieks, Kasparsons, Birkhans, Irbe. Saskaņā ar
kartības rulli balsošana notiks aizklāti. Tos, kas ir
par likuma pieņemšanu, lūdzu rakstīt uz zīmītes
„par"; tos, kas vēlas balsot pret likumu, es lūdzu rakstīt uz zīmītes «pret", un tos, kas atturas, lūdzu rakstīt uz zīmītes «atturos". _ Es lūdzu izdalīt zīmītes.
Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes
būtu izpildītas? Ludzu ievākt. Pa balsu saskaitīšanas laiku prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 10
minūtēm.
Iebildumu nav? Pārtraukums uz 10
minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 6.25 līdz 6.37 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turBalsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 55 balsis, pret to — 34 balsis, atturējušies divi. Likums pieņemts. Iesniegtas pie šī likuma
pārejas formulas no Morica. Lūdzu tās nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

pinājās.

„Saeima uzdod valdībai rūpēties par to, lai invalidiem,
pieprasot darbu valsts un pašvaldības iestādēs, pie citiem līdzīgiem noteikumiem tiktu dota priekšrocība."
„Saeima uzdod darba ministrijai visdrīzākā laikā ievest
pensiju saņēmējiem pensiju grāmatiņas, pēc kurām pensiju būtu
iespējams saņemt valsts bankā vai viņas nodaļās
"
„Saeima uzdod darba ministrijai pēc
nas nekavējoši stāties pie jaunparedzētošī likuma publicēšapensiju Sa eme]u
grupu reģistrēšanas un viņu tiesību konstatēšanas" saņēmēju
"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: E. Morics ziņo, ka
3.
iesniegumu viņš noņem un uztur spēkā tikai

2^jm

*)

Runātajā atreferējums.

189

Latvijas

Republikas

pirmo savu iesniegumu.

Saeimas IV. sesijas

Vardu neviens

pie pirmā

iesnieguma nevēlas. Es lūdzu referentus izteikties.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas
komisijā 1. pārejas formula vienbalsīgi pieņemta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai no pārējām
komisijām kāds referents vēlētos izteikties? Vārds
Salnajam.
Referents V. Salnājs: Budžetakomisijā visasšis
pārejas formulas tika atraidītas, tā tad ari pirmā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalniņam.
Referents Bruno Kalniņš: Kara lietu komisijā
pārejas formulas tika pieņemtas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referenti ziņo, ka
1. pārejas formula komisijās pieņemta. Es lieku
tagad 1. pārejas formulu, kura skan:
Saeima uzdod valdībai rūpēties par to, lai invalidiem, pieprasot darbu valsts un pašvaldības iestādēs, pie citiem līdzīgiem noteikumiem tiktu dota priekšrocība."

uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pārejas formulu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārejas
formula vienbalsīgi pieņemta.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par politisko apsardzi. Referents pie ši
likuma ir Nonācs. Nobalsošana par likumu 3. lasījumā. Es lieku tagad likumu par politisko apsardzi
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
,kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
likuma pieņemšanu nodotas 28 balsis, pret to — 18

balsis un atturas 27; tā tad atraidīts.
Nākamais dienas kārtības punkts ir preses
1 i k u niJL,, Referents ir Bruno Kalniņš. Nobalsošana
paTlikumu 3. lasījumā. Es lieku tagad preses likumu
uz balsošanu 3- lasījumā un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret preses likuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas pie likuma? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par preses likuma pieņemšanu. Balsošanas
iznākums: par preses likuma pieņemšanu nodotas 64
balsis, pret to nav neviena balss, atturējušies 20.

Likums pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts ir valsts papildu budžets _ 1923./24. gadam.
Referents Jānis
Vgsmanis. Ludzu referentu sniegt referātu.
i-'Referents J. Vesmanis: Godātie deputātu kungi!
v,4. *Pif _ jautājumiem, kas arvien ir radījuši mums vislielākās rūpes, pieskaitāms ari budžeta jautājums.
Jāliecina, ka šīs rūpes nav palikušas bez rezultātiem.
Mēs jau otro gadu saimniekojam pēc Saeimā likumdošanas kartībā apstiprināta budžeta un šogad, kaut
ari tikai pirmoreiz, mes esam saņēmuši no valdības
likumā paredzētā laikā budžeta projektu nākamam
budžeta gadam. Ja mums acumirkli ir stabila valūta,
tad ari par šo apstākli mums galvenā kārtā jāpateicas tam, ka mēs savu budžeta saimniecību esam pratuši savest pienācīgā kārtībā. Mums šai ziņā ir ievērojami panākumi, bet tomēr nevarētu sacīt, ka mēs
šeit esam panākuši visu, ko varam vēlēties, ka mēs
še būtu sasnieguši jau pilnību. Mūsu budžeta saimniecībā ir vēl diezgan daudz trūkumu, kuri ir novēršami nākamos budžeta gados. Pareizā budžeta
saimniecībā ir ievērojami trīs momenti. Pirmais moments ir_ budžeta sastādīšana un apstiprināšana.
Kas zīmējas uz šo momentu, tad varu teikt, ka še
mes esam visvairāk sasnieguši, jo attiecībā uz budžeta izveidošanu, viņa sastādīšanu un apstiprināšanu mēs esam jau izstrādājuši diezgan labu
budžeta aparātu; esam izveidojuši savu budžetu un
varam jau pēc budžeta saimniekot. Bet ari šai ziņa
novērojami zināmi trūkumi. Viens no lielākiem
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trūkumiem ir tas, ka mēs, vismaz līdz šim, esam arvien ar budžeta sastādīšanu, ar budžeta apstiprināšanu nosebojusies, tā kā resori budžeta gada sakuma
tomēr vēl nav varējuši rīkoties pēc likumdošanas
kārtībā pieņemtā budžeta. Kā es jau ziņoju, valdība
šai ziņā ir jau minēto trūkumu novērsusi, un tagad
mēs jau esam saņēmuši noteiktā laikā valdības sastādīto budžeta projektu. Nosebojās budžeta caurskatīšana ari Saeimas budžeta komisijā. Ja mēs līdz
šim esam ar budžeta apstiprināšanu nokavējušies,
tad šeit nevar vainot vienīgi tikai valdību, bet zināma
vainas daļa un diezgan prāva guļ ari uz pašu Saeimu.
Līdz šim Saeima nav paspējusi budžetu caurskatīt
tai laikā, kas likumā priekš caurskatīšanas ir paredzēts. Un kamdēļ tas tā? Vai budžeta komisija
maz ir strādājusi, vai strādā maz pie budžeta caurskatīšanas? Es domāju, kas kaut cik pazīst budžeta
komisijas darbu, tas šai ziņā
gan pārmetumus
budžeta komisijai nevarēs taisīt, jo budžeta komisija
strādā pie budžeta caurskatīšanas un pie budžeta iz-

veidošanas darba ārkārtīgi daudz; bet ja tomēr darbs
neiet tik sekmīgi, tad tur vainīgs ir tas apstāklis, ka
mums vēl nav budžeta tradīciju. Mums vēl budžets
ir jāizveido, mums vēl nav gatava budžeta, stabila
budžeta, kas, tā sakot, gadu no gada atkārtojas, kā
tas ir pie vecām valstīm, kur budžets ir izveidojies
gadu desmitiem un pat gadu simtiem. Mums vēl nav
tāda budžeta, kuru varētu bez kādas pamatīgas iztirzāšanas pieņemt: mums katrs budžeta postenis,
katra samērā maza sumina ir jāpieņem un jāiztirzā
atsevišķi. Tad vēl lielā mērā darbu kavē tas apstāklis, ka budžeta komisijai, vārda pilnā nozīmē, jāved ciņa ar resoriem. Resori negrib nostāties uz tā
viedokļa, uz kura stāv budžeta komisija, t. i. ka mēs
varam runāt tikai par iespējamo, bet ne par vēlamo.
Runāt par vēlamo ir jau ļoti laba lieta, bet apstākļi
ir tādi, ka mes drīkstam domāt tikai par iespējamo.
Resori turpretim grib runāt par vēlamo un negrib
rēķināties ar to, kas ir iespējams. Tāpēc ir jāved
sīvaclņa ar resoriem, kuri par katru cenu grib aizstāvēt tās sumas, kuras no viņiem iesniegtas un par
kuru vēlamību patiesībā nekādu šaubu nav. Tad vēl
loti daudz laika budžeta komisijas darbā aizņem
štatu caurskatīšana, jo ari te resori negrib izrādīt
Saeimai vajadzīgo pretimnākšanu, negrib saprast to,
kaviensno mūsu galveniem uzdevumiem ir samazināt ierēdņu stātu. Tas ari ir viens no tiem apstākļiem, kas līdz šimkavēja budžeta caurskatīšanas un
apstiprināšanas darbu; bet mēs ceram, ka ar šo gadu
mes šo apstākli novērsīsim, un ka pēc neilga laika
mes varēsim dot budžetu jau gada sākumā, vai neilgi pec budžeta gada sākšanas. Otrs moments,
kuram ari ir liels svars priekš budžeta izveidošanas,
ir — valsts saimniecības plāns vairākiem budžeta
gadiem. Ja_ mums ir zināms, ko mēs gribam savā
saimnieciska dzīve panākt, ja mums ir nosprausti
zināmi noteikti mērķi, tad budžeta sastādīšanas darbs
liela mera_ atvieglojas, jo_ mums vairs nav jāapsver,
kuriem mērķiem ir jāatvēl lielākas sumas un kuriem
mazākas. Šie mērķi ir jau nosprausti, mums jāaprēķina tikai, cik mēs varam atvēlēt un cik ir vajadzīgs
zo mērķu sasniegšanai. Tas lielā mērā atvieglina
budžeta sastādītāja orgāna darbu un ienes pašā
budžetā ari lielāku sistēmu. Līdz šim pie budžeta sastādīšanas ir dažkārt noticis tas, ka vajadzību apmierināšana dažādiem resoriem ir bijusi atkarīga no
dažādiem pavisam blakus apstākļiem, piemēram no
tā, kura resora budžets tiek pirmais skatīts cauri.
Skatot viena resora budžetu cauri kā pirmo, kad
vēl budžeta aparāts, tā sakot, ir labvēlīgāks, līdzekļu
trūkums vēl nav tā izjūtams, viņš izrāda lielāku labvēlību un pretimnākšanu, un šim resoram tiek atvēlēti plašāki līdzekļi viņa vajadzību apmierināšanai.
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Bet ja resoram ir nelaime nākt priekša ka pēdējam,
kad visi resursi ir izsmelti, kad jasak liela mēra rēķināties ar deficītiem, tad ari viņa vajadzības tiek apmierinātas mazākā mēra. Tas, protams, ir ļoti nevēlama parādība. No valsts viedokļa visi resori ir
vienādi labi un visas valsts vajadzības ir vienlīdzīgi
jāapmierina. Tādēļ ari, ja mums būtu saimniecības
plāns, tad ari šādām nejaušībām nevarētu but vietas.
Valdība, kā zināms, ir ķērusies pie šādasaimniecibas
plāna izstrādāšanas un cerams, ka varbūt ar nākamo
budžeta gadu mums jau tāds saimniecības plāns būs.
Es neparedzu, ka viņš bus pilnīgs _ jeb visu aptverošs jo pie saimniecības plāna izstrādāšanas ir vajadzīgas tradīcijas, piedzīvojumi, pec kuriem jautājumi
nokārtojami. Bet tomēr mes ar to būsim speruM jau
pirmo soli. Trešais moments budžeta saimniecība
ir budžeta izpildīšana, t. i. budžetā paredzēto posteņu
ieņemšana resp. izlietošana. Kas zīmējas uz šo momentu, tad, diemžēl, jāteic, ka šis moments uzrada
vēl vislielākos trūkumus. Budžeta_ izpildīšanas ziņa
mēs vēl stāvam tālu no ta, ko varētu velēties. Tas
ir tamdēļ, ka mūsu resori vel _ nav pieradināti pie
budžeta kārtības, nav pieradināti pie ta uzskata, ka
viņi drīkst izdot tikai to, kas ir atvēlēts budžeta, ka
budžets ir likums, kuru ir pieņēmusi likumdevēja
iestāde, ka budžeta posteņu pārkāpšana ir likuma
pārkāpšana. Es atkārtoju, diemžēl, mums ir_ jāsaka,
ka pie tāda uzskata resori vel nav pieradināti. Ka
tas tā, to liecina daudzi apstākļi, starp citu tas, ka
tiek iesniegti papildu budžeti. Pagājuša gada, ka jus
atceresaties, mums tika iesniegti divi papildu budžeti, viens vēl Satversmes Sapulces laika drīz pec
pamata budžeta apstiprināšanas un otrs jau Saeimas
laikā gada beigās. Šogad gan ir iesniegts pagaidām
tikai viens papildu budžets, cerēsim, ka tas bus pēdējais. Bet kādi ir šī papildu budžeta apmēri? Šispapildu budžets pēc saviem apmēriem — vismaz tāds,
kāds viņš tika iesniegts — maz atšķiras no pamata
budžeta un budžeta komisija šlpapildu budžeta caurskatīšanai nācās patērēt vairāk ka veselu _ mēnesi.
Sumas katra par sevi atsevišķi gan ir mazākas, bet
šo sumu skaits maz atšķiras no "amata budžeta
sumu skaita. Ko tas pierada? Ja mums gandrīz uz
visiem paragrāfiem iesniedz papildu budžetus, tad
tas pierāda, ka nemācēšana vai negribēšana rīkoties
pēc apstiprinātā budžeta ir vispārīga parādība, ka
nevienā vietā resori nav gribējuši piemēroties tam,
kas ir pieņemts Saeimā, saskaņot savu darbību ar
atvēlētiem līdzekļiem, bet ir rīkojušies ta, ka tas
viņiem iepaticies, cerēdami iesniegt papildu budžetus
un tādā kārtā segt visas iztrūkstošas sumas. Ja
jautājam budžeta komisijā, kādi motivi ir šīm dažādām jaunām, ļoti prāvam papildu budžeta sumam,
tad pa lielākai daļai mums atbild, ka esot pārtēriņi,
vai nu jau notikuši, vai paredzam]. Kungi, tur, kur
budžets jau ir ieņēmis savu pienācīgo vietu_ valsts
dzīvē, par pārtēriņiem nedrīkst būt runa. Pārtēriņi
ir likuma pārkāpšana un nekas cits. Nevar Jadeļ
resors savu iesniegumu motivēt ar to, ka viņš pārkāpis likumu, tādēļ esiet tik labi un dodiet mums papildu līdzekļus. Protama lieta, ka uz tādu motīvu var
būt tikai viena atbilde: ja jūs esiet likumu pārkāpuši, tad jums par to jārunā cita vieta, bet nav
jāprasa budžeta komisijai jauni līdzekļi. Otrs motivs,
kuru pieved par labu izprasāmām sumam. ir tas, ka
esot neparedzēti izdevumi, t. i. tādi izdevumi, kuri
pamatbudžetā nav varējuši tikt paredzēti, bet kuri
tomēr ir radušies un ka šīs vajadzības esot tāda rakstura, ka viņas ir jāapmierina. Mēs gribam to saprast, ka var būt valsts dzīvē neparedzētas vajadzības, neparedzēti apstākļi, kuri izsauc neparedzētus
izdevumus. Tad, kad mūsu budžeta aparāts būs izveidojies, kad vispārīgi būs nostiprinājušās budžeta
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tradīcijas, tad tādi neparedzēti izdevumi bus mazāk.
Galu galā šie neparedzētie izdevumi ir ari tādi, kurus
zināmā mērā tomēr var ari paredzēt, un nevar teikt,
ka vienmēr viņus nav iespējams paredzēt. Bet es
saku, ka galu galā ir iespējami tādi gadījumi, kur
būs neparedzēti izdevumi nepieciešami. Bet ar to
jau mēs rēķinājāmies. Tad, kad sastādām pamata
budžetu, mēs atvēlam ministru kabineta rīcībā plavajadzībām,
šus līdzekļus tādām neparedzētām

ļ

I
.

tādiem neparedzētiem izdevumiem. Tas ir tā saucamais rezerves fonds neparedzētām vajadzībām, kas
ir ministru kabineta rīcībā un kura izlietošana nav isaistīta ar paragrāfiem vai pantiem. Ja nu mēs "s
tagad paskatāmies, kā šisfonds tiek izlietots, tad mēs
redzam, ka lielum lielā daļa no šiem līdzekļiem tiek
izlietoti nevis neparedzētām vajadzībām, bet viņi
tiek izlietoti ļoti labi paredzamām vajadzībām. Piemēram, šie līdzekļi tiek izlietoti priekš ēku iegūšanas,
ēku remontiem. Sakāt, vai tiešām tādi izdevumi ir
pieskaitāmi pie to izdevumu kategorijas, kuri nav pa-

redzami sastādot pamatbudžetu.

Ir vēl

dažādas

citas lietas, piemēram, komandējumi, propagandas
izdevumi, rīcības kapitālu papildināšana, zaudējumu
atlīdzība, jaunsaimnieku mežu novērtēšana u. 1.1. Jūs
redzat, tās ir tādas vajadzībās, kuras gan ļoti grūti
būs iespējams apzīmēt par neparedzētām vajadzībām:
Ja jau tas tā ir,' tad skaidri redzams, ka ministru
kabinets, izlietodams šo rezerves fondu tiem nolū-

kiem, kuriem tas nav domāts, neatrod līdzekļus, ar ko .
segt faktiski neparedzētas vajadzības. Tādā kārtā \
var iznākt tas, ka ministru kabinets neuzņem pamatbudžetā paredzamās vajadzības, bet tādas vajadzības, kuras no Saeimas acīm redzot netiktu apmierinātas un apmierina tās no rezerves fonda līdzekļiem,
bet faktiski neparedzamās vajadzības, tās apmierina
ar papildu budžeta palīdzību. Protama lieta, ka
budžeta komisija nevarēja šādam uzskatam piekrist '
un nevarēja radīt šādus nevēlamus precedentus un
tamdēļ ari izturējās noraidoši pret paredzamo vajadzību apmierināšanu papildu budžeta kārtībā. Tālāk V
man jākonstatē vēl viena bēdīga parādība, ka ministru kabinets, bijušais ministru kabinets, savā saim-

niecības darbības nozarē pārkāpis ir 81. Satversmes
pantu, kurš pielaiž starpsesiju laikā likumu izdošanu,
bet noliedz tādu likumu izdošanu, kas atsaucas uz
uz budžetu, vai groza to. Kā uz tādu jāaizrāda, ka
ministru kabinets ir izdevis 81. panta kārtībā likumu
par darba laika saīsināšanu uz dzelzceļiem. Es še,
ļ
kungi, nemaz negribu runāt par šo likumu pēc būti|
bas, es negribu runāt par to, vai šis likums ir derīgs \
vai nederīgs. Pie tā mums būtu varbūt atsevišķi jā- 1
kavējas, tur varētu izsacīties par šo likumu, vai ari /
pret to. Viena lieta, ko konstatēja budžeta komisija, \ '?'
ir tā, ka šis likums ir izdots 81. panta kārtībā un izdots kā tāds likums, kurš prasa jaunus_ izdevumus /
tekošā budžeta gadā, bet 81. panta kārtībā starpsesiju laikā nedrīkst izdot likumus, kuri prasa tekošā
budžeta gadā jaunus izdevumus. Budžeta komisija
neieņēma stāvokli pret šo likumu pēc būtības, tomēr
nostrīpoja visus tos izdevumus, kas stāv sakarā ar
šādu likumu. Tālāk man jākonstatē viena ļoti bēdīga
parādība mūsu saimnieciskā dzīvē, t. i. ka budžeta
iesniegšana Saeimai notiek ar ārkārtīgiem iztrūkumiem — deficītiem. Kā jūs atceresaties, pamatbudžetu mēs noslēdzām ar apmēram pusmiljarda
rubļu iztrūkumu, vai runājot konkrēti — ar 9.984.470
latu iztrūkumu. Tāds iztrūkums radās pēc tam, kad
budžeta komisija bija jau izdarījusi ievērojamus
strīpojumus un iesniegto deficītu bija jau stipri samazinājusi, kāds viņš no kabineta bij iesniegts. Neraugoties uz to, ka pamatbudžetā mums jau paredzēts
deficīts par apmēram pusmiljarda rubļiem, no ministru kabineta tiek iesniegts papildu budžets atkal
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ar jaunu deficitu par 12.105.001 latu, t. i. ar vairāk ka strativam departamentam piemaksas policijas darbinieku dienas naudas vietā — nostrīpot par 278.604
600 miljonu rubļu jaunu iztrūkumu. Kopa ar pamatbudžetā deficitu tas iztaisa 22.089.471 latu iztrūkuma, latiem; tālāk izglītības ministrija trūcīgiem skolēt. i. vairāk kā 1.100.000.000 rubļu iztrūkuma. Tad niem grāmatu iegādāšanai — nostrīpoti 20.000 latu;
vēl šis iztrūkums ir jāpapildina ar paradu sumas finansu ministrijā jūrniecības departamentam koka
nomaksu — 707.621 latu. Šī mušu valsts paradu palieveņa būvei Rīgas ostā — nostrīpoti 28.623 lati;
satiksmes ministrijā strīpoti visi tie izdevumi, kas
nomaksas suma nebij uzņemta papildu budžeta vienkārši aiz misējuma. Tādēļ galu galā mums iznāk stāv sakarā ar darba laika noteikumu ievešanu uz
deficīts kopā ar pamata budžetu 22.797.092 lati. Ja dzelzceļiem; kara ministrijai pabalsti karavlirem pārcelšanas gadījumos — 22.210 latu. Kā redzat, kartēja
valdība iesniedz budžetus ar tik ārkārtīgi lielu defibudžetā
nav uzrādāmi kaut kādi lieli strīpojumi, izņepamata
budžetā
izdarītos
strīja
ieskaita
cītu, kas,
pojumus, sasniedz VU miljardus gadā, tad rodas jau- mot varbūt šo lielāko, kas attiecas uz iekšlietu minitājums — uz ko valdība rēķina, kā viņa doma šādu strijas administratīvo departamentu; toties lielāki
ir strīpojumi, kas attiecas uz ārkārtējo budžetu, uz
deficitu segt. Es nezinu, uz ko valdība ir šeit rēķiārkārtējiem izdevumiem. Tur ārlietu ministrijai ir
apnājusi, vai viņa ir rēķinājusi uz labu laimi, ka
informācijas un propagandas izdevumi
nostrīpoti
un
ļoti
pilnīgi
negaidot
labvēlīgi
izvērtīsies
stākļi
izdosies šo deficitu segt, vai viņa ir rēķinājusi deficitu 40.000 latu; iekšlietu ministrijai garīgo lietu pārvaldei
segt no tā sauktām kredītoperācijām? Kas ir šis katoļu baznīcas remontiem 120.000 lati; nekustama
īpašuma iegūšanai katoļu semināra vajadzībām 94.000
kredītoperācijas? Atšifrējot šo diezgan daudz apsološo nosaukumu, ir jāsaka, ka šis kredītoperācijas ir latu; pavisam nostrīpots garīgo lietu pārvaldei ir
214.000 latu. Tālāk izglītības ministrijas skolu deparviena diezgan bēdīga padarīšana. Tas nav nekas
tamentam dažādiem remontiem 85:370 latu, finansu
t.
i.
no
sumam,
depozīta
aizņemšanās
no
vairāk, kā
tām valdībai uzticētām sumām, kas pa lielākai tiesai ministrijas procentu piemaksa Latvijas bankai uz
agrāk vai vēlāk ir jāmaksā atpakaļ pec piederības. lauksaimnieku aizdevumiem 15.OOOJatu, ievērojot to,
Ar citiem vārdiem sakot, segt deficitu ar aizņemšanos ka Latvijas bankas padome bija lēmusi no šis pieno depozita sumām nav nekas vairāk ka uzticētas maksas atteikties. Liepājas kara ostas_ darbnīcām
strīpoti speciāli izdevumi 13.865 latu. Tālāk zemkomantas izšķērdēšana. Ja valdība rēķina uz tādu
iespējamību — izšķērdēt uzticētās sumas tik plašos pības ministrijas lauksaimniecības departamentam
dažādu lauksaimniecības skolu vajadzībām strīpoti
apmēros, kas tad beigās par to atbildes? Acīm
70.000
latu; satiksmes ministrijai ceļu, būvju un tiltu
valdība
skatās
tā
—
šodien
mes
saimniekoredzot,
jam, mēs varam apmierināt visas vajadzības diezgan atjaunošanai — 340.000 latu, darbnīcu paplašināšanai,
plašos apmēros, nāks nākamā valdība, lai tad tā tiek ritošā materiāla jauniegādājumiem un kapitāliem regalā ar to mantoiumu, ko mēs tai atstājam, un man montiem — 43-500 latu; Daugavpils darbnīcu atjaunošanai— 40.000 latu; kara ministrijai bruņošanas vajair jāsaka, ka jaunai valdībai ir no bijušas valdības
dzībām un flotes būvei — 725.905 latu. Valstskrediezgan
mantojums.
smags
budžeta ziņā atstāts
Ievērojot visas tās grūtības, budžeta komisija ir ditā strīpots: a) pabalsts, vispirms, uzlabotas sēklas
iesniegtā papildu budžetā izdarījusi ievērojamus iegādei — 80.000 latu, mašinu koplietošanas punktu
strīpojumus, un deficitu, kas pārsniedza 600.000.000 ierīkošanai — 50.000 latu, pavisam 130.000 latu;
b) progresīvā ienākuma nodokļa atlaišanai Uz lauku
rubļu, ir samazinājusi uz 4.642.570 latiem, t. i. apmēram uz 230 miljoni rubļu. Pie šīs reizes es nevaru nekustamiem īpašumiem—? 1.000.000 latu; e) Lieneatgādināt augstai sapulcei to gadījumu pavasarī, pājas operai — 27.168 latu; tad pamatā kapitāls auto
garāžai 60;000 latu un hipotēku bankas dibināšanai —
kad augstā sapulce pretēji maniem, kā budžeta komi1.000.000 latu; rīcības kapitāls autOP*aražai — 60.000
sijas referenta, norādījumiem unpat protestiem, nolatu;
Latvijas teleorafa aģentūrai — 50.000 latu:
rēķinu
nokārtošanas
lielas
sumas
no
veco
strīpoja
fonda un atvēlēja šis sumas dažām citam tekošam valsts muižu pārvaldei — 170.000 latu un kara ministrijai — 1.000.000 latu. Tie ir tie ievērojamākie
vajadzībām. Es jau toreiz brīdināju, ka vecie rēķini
strīpojumi un jāsaka, ka tie laikam ir visi tie strīpoir tāda vajadzība, no kuras apmierināšanas mes nejumi, kādi vispārīgi bij iespējami, jo visu to, ko
varēsim atsacīties, ka rnēs varam šīs sumas nostrībudžeta
komisija tomēr neatrada par iespējamu strīja
tad
viņš
pot, bet
kādam no valsts kas pienākas,
pot, ari laikam nevarēs strīpot, jo tur ir tādas vajato tomēr galu galā dabūs. Valsts nevar sacīt, ka viņa
savus parādus nemaksās. Tas tagad izrādījies un dzības, kuru apmierināšana ir neatliekama. Ja salīdzinām iesniegto budžeta projektu ar budžeta komiman ir aprēķins iesniegts no finansu ministrijaskur
sijas izstrādāto budžetu, tad redzam sekošo. Kārtēji
ir nenomaksātu rēķinu suma pievienota par apmēram
bij -iesniegti no ministru kabineta 8.224.610
izdevumi
6 miljoni latu pāri tam, ko mēs pamata budžetā atvēkomisija samazināja šos izdevumus uz
latu;
budžeta
mums
papildu
vajadzētu
lējām. Tā tad redziet,
8.124.626
latiem.
Kā redziet, samazinājums ir samērā
miljoni
latus,
tos
6
kurus
atvēlēt:
budžeta kārtībā
diezgan
mazs,
tikai
apmēram uz 100.000 latu. Toties
mēs pavasari nostrīpojam. Ja mes šo savu pienāliels
ir
samazinājums
ārkārtējos izdevumos. Ārkārbūtu
lielāks
,
neka
es
nupat
kumu izpildītu, tad deficits
tēji izdevumi bij iesniegti 14.153.403 latu apmērā un
minēju. Bet saziņā ar finansu ministriju mes atradām par iespējamu uzņemt papildu budžeta tikai pusi samazināti no budžeta komisijas uz 7.875.334 latu.
no vajadzīgās sumas — 3 miljoni un otra puse nāks Kā redziet, samazināts uz pusi. Pavisam izdevumi
nākamā pamata budžetā. No šī gadījuma.jus redziet, samazināti no iesniegtiem 22.378.013 latiem uz
15.999.960 latiem. Kārtējie ieņēmumi ir iesniegti no
ka mēs nevaram tik viegli rīkoties ar valsts pienākukabineta
10.163.012 latu, no budžeta komisijas tie
jāpilda.
Mes
miem, ka ir valsts pienākumi, kuri ir
paaugstināti uz lļ.287.390Jatiem. Redziet, apmēram,
ar sumu nostrīpošanu un pārvietošanu uz citam
par 900.000 latiem.
Ārkārtējie ieņēmumi bija
tekošām vajadzībām nevaram izvairīties_ no savu
latu, budžeta komisija
no
kabineta
110.000
iesniegti
pienākumu pildīšanas. Mēs to darījām tāda brīdī,
samazinājusi
tos
uz
70.000
latiem.
Deficits, kurš bija
stāvoklī,
pie
labāka
kad valsts saimmecība atradās
paredzēts
apmēros, ir
no
kabineta
12.105.001
latu
kam beidzot izrādās, ka jāpilda šie pienākumi tāda
tādā
kārtā
samazināts
uz
4.642.570
latiem.
apstākļos.
brīdī, kad atrodamies daudz grūtākos
Ievērojot jau no manis izteiktās domas, kā tālāka
Piegriežoties budžeta komisijā izdarītiem strīpopapildu budžeta samazināšana būs laikam gan neiejumiem, man ir jāaizrāda, ka lielākie strīpojumi izdarīti kārtējā budžetā sekosi: iekšlietu ministrija admi- spējama, es lūdzu augsto sapulci apstiprināt budžeta
Klājumā Saeimas SienoĶiati-skāļ
iela Na U.ļ
birojā Rīg»,?? Jēkaba
-"

>,,mi'" -i.

?

"

'

"
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195

Republikas

Latvijas

Saeimas

IV. sesijas

komisijas izstrādāto un priekšā likto budžeta
projektu. .
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas. Nobalsošana
nāk pāreja uz papildu budžeta caurskatīšanu pa atsevišķām daļām. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pāreju uz papildu budžeta caurskatīšanu pa atsevišķām daļām. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz

atsevišķu daļu caurskatīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Papildinājumus un pārgrozījumus lūdzu iesniegt pie
ikkatras daļas caurskatīšanas. Tie nāks nobalsošana
pirms balsošanas par pašu daļu. _ Janetiek prasīti tālāki papildinājumi, tad balsošana nak veselas daļas.
Vai augstais nams vēlas budžeta skaitļu nolasīšanu.
(Balsis: „Nevēlas!". „Nav vaļadzīgs!") Tāds pieprasījums neienāk. Vispirms nak caurskatīšana kārtējie ieņēmumi. II. daļa. Saeima un Saeimas kancleja.
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Vārdu neviens nevēlas. Es lieku šo daļu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šis daļas
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ir vienbalsīgi pieņemta. III. daļa.
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Vārds referentam.
Referents J. Vesmanis: Šai daļai ir nozīme tikai pie sabalansēšanas un tā kā par sabalansēšanu
var runa but tikai pēc tam, kad būs apstiprināti visi
izdevumi kā kārtējie, tā ārkārtējie, tad es lieku
priekša nobalsošanu par šo daļu pagaidām atlikt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi ie-

bildumi pret referenta iebildumu? Nav. Šīs daļas
nobalsošana tiek atlikta. Mēs pārejam uz kārtējiem

izdevumiem.

IV. daļa.

Statistiskā pārvalde.
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Statistiska pārvalde.
4 Tautas nobalsošanas izdevumi .

.

9.901.—

Kopā par IV. daļu

.

9.901.—)

.

2.500.—

(IV.

I
464

Iebildumu nav?

Uz valsts ierēdņu, privātu iestāžu un personu rēķina iz-

darīto

kontrole.

IV
V

Pieņemta.

V. daļa.

466

(Ārlietu
ministrija.
Centrālās un vietējās iestādes.
7 Ministrijas operativi izdevumi
Pārstāvniecības ārzemēs.
1 Personāla alga

467

2 Kanclejas

468
469
470

devumi
3 Saimniecības izdevumi
4 Inventārs .
. .
. _
5 Pabalsti Latvijas trūcīgiem
ņiem

471

6 Ceļu izdevumi

472

7

473

8 Pārstāvniecības
kārtā

14.000.—
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balsts .

1.074.—

25.846.—)

Valsts ēku izīrēšana ....

Kopā par XV. daļu

sa-

25.846.—

.

Kārtēju ieņēmumu kopsavilkums:
Saeima un Saeimas kancleja
....
Ministru kabinets, valsts kancleja
un
pēdējai padotās iestādes
Statistiskā pārvalde
Ārlietu ministrija
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Zemkopības un citāda inventāra izmantošana un izdošana lietošanai
pret
maksu
Valsts ēku izīrēšana
.

5

Kopā

2.291.—

§ 58. .
Kopa par šoseju un zemesceļu valdi .
Pasts, telegrāfs un telefons.
32 5 Valsts ēku izīrēšana ....

38

32

503.—

nieciskā izmantošana lauk4

V

(Tek. Posms §
Nr.

Pasažieru un bagāžas transports
343.024.—
Preču transports
1.128.194.—
Ieņēmumi, kas nav saistīti
ar dzelzceļa kustību . . .
26.182.—

Zemesceļu un

Valsts kustamu īpašumu pārdošana

Kopā par XIII. daļu

Kopā par dzelzceļiem
. . 1.497.400.—
Šoseju un zemesceļu valde.
188

1

1.377.000.—

Dzelzceļi.

187

latos.

Iebildumu nav?
kopsavilkums.

Zemju departaments.
1 Valsts zemju un saimniecību iznomāšana
Lauksaimniecības departaments.
31 5 Ieņēmumi no sviesta kontroles
58 l Valsts kustamu īpašumu pārdošana

mežu

58

Suma

ieņēmumi.

ministrija.

6.669.526.—)

25

Sagatavotu

Kartēji

Iebildumu nav? Pieņemta. XIV. daļa.

15.000.—

Mežu departaments.
IV

.—.

50.000.—

65.000.—

Kopā par lauksaimniecības d-tu
185

VIII
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(Tek. Posms § pn.
Nr.

10.000.—

(Zemkopības ministrija.

183
184

gada

(Kara

.

Iebildumu nav? Pieņemta. X. daļa.
IV

' 1924.

(Valsts

§ 10.

182

6. s ēde

.

Nr.
180

IV. sesijas

I
465
II

un

.

30.968 —

administrācijas iz4.572.—
16.974.—
2.917.—
pilso- _
640.—

2.160.—

Informācijas un propagandas izdevumi

Iebildumu nav?

600.—

beznorēķināšanās
4.050 —

Kopā par II. vietu

.

Kopā par V. daļu

.

Pieņemta.

62.881.—
65.381.—)

VI. dala.

7*
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(Tek. Posms § pn.
Nr.

V
474

Republikas

Saeimas

Kartēji izdevumi.

latos.

Kopā par VI. daļu

II
475
476

477
478

III

Suma

Tieslietu ministrija.
Jelgavas apgabaltiesa.
2 Citi pārvaldes izdevumi

Iebildumu nav?

IV. sesijas

Pieņemta.

308.—
.

308.—)

VII. daļa.

(Iekšlietu ministrija.
Pašvaldības departaments.
6 Kara gūstekņu un bēgļu nod. vietējo
iestāžu citi pārv. izdev. . . .
7 Kara gūstekņu un bēgļu nod. vietējo
iestāžu operat. izdev
Kopā par II. vietu .
Administratīvais departaments.
3 4 prefektūru izdevumi
....
5 17 apriņķu policiju un dzelzceļu
policijas citi izdevumi ....

11.770.—
56.400.—
68.170.—
2.881.—
155.—

Kopā par III. vietu . 3.036.—
Kopā par VII. daļu . 71.206.—)

Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Man pie iekšlietu ministrijas budžeta būtu divi
pārlabojumi. Pirmais pārlabojums attiecas uz administratīvo departamentu un pastāv iekš tam, ka
budžeta komisija bij nostrīpojusi sumas priekš policistiem par komandējumiem dienesta darīšanās. Šīs
piemaksas dažādos resoros tiek izmaksātas kā dienas
naudas un tagad viņas piešķirtas policistiem, kā papildu piemaksa pie algas tiem policijas darbiniekiem,
kuru darbs saistīts ar pastāvīgu braukšanu savā darbības rajonā. Uz izdoto papildu noteikumu pamata
policistiem jau tagad tiek izsniegta piemaksa pie pamatalgas un jau līdz šim izmaksāts 3 miljoni rubļu.
Šie 3 miljoni rubļu tika atvēlēti ar ministru kabineta
lēmumu no rezerves fonda, bet pārējā suma, kas vajadzīga priekš visa gada, tika uzņemta papildu budžeta, kuru pašlaik augstais nams skata cauri. Jums
var celtiesjautājums, vai pārmetums iekšlietu ministrijai, kāpēc šīs sumas nevarēja savā laikā paredzēt
pamatbudžetā. Uz to es varu dot paskaidrojumu, ka
likums par komandējuma naudām policijas darbiniekiem ir iznācis vēlāk, jau pēc pamata budžeta iesniegšanas Saeimai. Tāpēc ari iekšlietu ministrija bija
spiesta šo sumu, kura vajadzīga priekš piemaksām
pie algām par komandējumiem savās dienesta robežās iesniegt papildu budžetā. Mans priekšlikums
būtu šeit 7 .daļā tekošo Nr. 478 papildināt ar sumu
219.000 latu apmērā, ņemot šo sumu no tekošā Nr.
544 § 2, no veco nenokārtoto rēķinu fonda. Ja nedotu
šo sumu piemaksām policijas darbiniekiem, tad viņiem butu_ nodarīta ārkārtīgi liela pārestība. Visi
pārējie ierēdņi, kuri brauc dienesta darīšanās, saņem
atlīdzību, bet policistiem tādas nebūtu. Iekšlietu ministrijai tādas piemaksas vai komadējuma naudas izmaksāt no savām sumām absolūti nav iespējams, jo
ir vajadzīga diezgan liela suma. Tas būtu viens motīvs unotrs būtu tas, ka šis piemaksas ir jau iesāktas
un tādēļ pārtraukt viņas būtu ārkārtīgi nevēlami, jo
tas policijas ierēdņos radītu lielu neapmierinājumu un
pat sašutumu, jo viņi justu, ka Saeima viņus nostāda
pabērnu lomā aiz kādiem nezināmiem iemesliem. Viņiem taču tāpat kā pārējiem resoru darbiniekiem komandējumu naudas vai piemaksas pie algām pienākas.
Pie tam es turu par vajadzīgu aizrādīt, ka komandējuma naudas, ja tās izmaksātu kā dienas naudas, sastādītu daudz lielākas sumas, nekā kad tās izmaksātu
ka piemaksu pie mēneša algas. Tāpēc iekšlietu ministrija nāca pie atziņas, ka likumā par komandējuma
naudām policijas darbiniekiem labāk paredzēt pastāvīgas piemaksas pie algām, jo kā visiem zināms,
policistiem nobrauktās dienas sastāda maksimālo normu — 14 dienas mēnesī. Ja iziet no dienas naudām
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par komandējumu, tad šī suma būtu divreiz, ja ne trīsreiz lielāka par to sumu, kura iznāk, ja maksa ka piemaksu pie algas. Tapec es domāju, Saeimai nebūs
iemesla noraidīt šo priekšlikumu, lai būtu iespējams
attiecināt ari uz policistiem to pašu likumu, kas tika
ievērots attiecībā uz pārējiem resoriem.
Tad man būtu vēl otrs priekšlikums, attiecība
uz veselības departamenta izdevumiem —ievietojot
481\_ pantu par 21.000 latu. Šī suma sava laika bij
domāta kā pārnešana no viena paragrāfa uzotru.
Šis sumas ir vajadzīgas priekš Daugavpils vājprātīgo iestādes inventāra iegādāšanas. Sava laika tika
prasīts virzīt šo jautājumu parastā ceļā ta, lai dabūtu
atļauju no Saeimas pārvest šīs sumas no viena paragrāfa uz otru, t. i. tā, ka no tiem paragrāfiem, kur
ir ietaupījums, varētu pārnest uz otru paragrāfu, kur
prasības ir nepieciešamas un līdzekļu trūkst. Ka zināms, slimnīca tiek organizēta, tiek izdarīti vajadzīgie
remonti un tās sumas, kas bij paredzētas priekš personāla atalgošanas pagājušā gadā, nevar tikt izlietotas. Tāpēc tur rodas ietaupījumškuru_ lūdzam izsniegt
tām vajadzībām, kuras tā kā tā ir jāapmierina. Un
nākošā gadā mums šie līdzekļi būs obligatoriski jāparedz, jo principā taču Saeima ir nqlēmusi,_ ka šī slimnīca ir organizējama. Tāpēc nebūtu nekāda pamata
šīs sumas strīpot, jo tas neprasa nekādus liekus līdzekļus, jo veselības departaments pēc šī gada notecēšanas dos attiecīgos paragrāfos tikpat lielus ietaupījumus. Lai man būtu atļauts cerēt, ka augstais
nams manus pilnīgi dibinātus un likumīgus priekšlikumus pieņems, ņemot prasītos līdzekļus no vecu
nenokārtotu rēķinu fonda, kā jau bij aizrādīts pirmajā priekšlikumā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam

Kalningam.
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Man ir jāoponē godājamam
deputātam, kas liek priekšā plenārā sēdē taisīt pārgrozījumu papildu budžetā tādā formā, kā viņš ticis

aprobēts no budžeta komisijas un tāpēc es ceļu iebildumus, kuri ir sekošie. Pēc budžeta likuma Saeima
nedrīkst pieņemt sumas, neuzrādot līdzekļus, no kurienes tās ņemt. Tagad liek priekšā vienkārši šos
līdzekļus ņemt no tā panta, kas paredz veco rēķinu
nokārtošanu. Šai pantā mēs budžeta komisijā esam
bijuši spiesti 3 miljoni latu pieņemt. Ja mēs šos 3 miljoni latus iztērēsim citām vajadzībām, kas tad būs
ar tiem veciem rēķiniem? Iedomājaties, deputātu
kungi, ka viens vai otrs no jums būtu piegādājis valstij vai nu zirgu vai citu ko un tagad viņš aizies un
teiks: „lūdzu samaksājiet", bet departaments atbildēs: „Mēs to budžetu esam paredzējuši, ministru
prezidents to aprobējis, budžeta komisija to aprobējusi, bet Saeimā tā suma strīpota, tāpēc ka ir citas vajadzības." Tas nebūtu tas ceļš. «Godājamais deputāta kungs, kas sēž pats kabinetā, var iesniegt un aizstāvēt sumas, kādas tikai vēlas, un šenebūtu tā vieta,
kur to celt priekšā. Mēs zinām no piedzīvojumiem
ka Saeima ļoti viegli sajūsminās, ja stāda pietiekošus
motīvus priekšā un līdzekļus piešķir. Ko valdība beigās darīs? Vai lai viņa nāk ar jaunu nodokļa priekšlikumu, vai muitu vajadzētu paaugstināt? Tad ir
stipra opozīcija. Mēs to nevaram darīt. Mums jārīkojas pēc apstākļiem un līdzekļiem. Es gribu brīdināt beidzamā acumirklī ņemt no veco rēķinu nomaksāšanas fonda. Tas nav tas ceļš, pa kuru jāiet.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Godātie deputātu kungi! Neskatoties uz finansu ministra kunga
iebildumiem, es tomēr esmu spiests aizstāvēt vismaz
vienu no deputāta Dzeņa kunga iesniegtiem priekšlikumiem, un tas ir tas, kur iet runa par komandēju-
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mu naudas izmaksāšanu policijas ierēdņiem. VisLietas apstākļi patiesībā ir šādi._ Pagājuša gada
pirms es gribu griezt augstā nama uzmanību uz to, pirms tekošā budžeta gada sākšanas, ja nemaldos,
ka šis papildu budžets ir ticis lasīts budžeta komisijā 31. martā, vismaz marta beigās, piepeši tika grozīts
tikai divos lasījumos un ka šī suma, kuru deputāts likums par komandējumu naudām policijas ierēdņiem.
Dzeņa kungs lūdz budžetā ienest, bija valdības ieTika izdots tāds noteikums, ka atsevišķo gadījuma
sniegtā papildu budžetā uzņemta, bet tikai Saeimas sumu vietā jāmaksā pastāvīgas mēneša piemaksas.
budžeta komisijā viņa ir strīpota. Es nešaubos par Likums tika izdots ārpus parlamenta uz ministru kato, ka ja šisbudžets būtu lasīts budžeta komisijā visos binetam piešķirto tiesību pamata. Bet pie šī likuma
izdošanas ministru kabinets nebija ievērojis vienu
trijos lasījumos, ka tad 3. lasījumā šī suma tiktu restaurēta, jonav nekādu šaubu, ka šīs sumas strīpošana noteikumu» proti to, ka mūsu Satversmes 81. pants
izskaidrojama tikai caur nejaušu kļūdu. Neapšaubāms nosaka, ka ministru kabinets nevar izdot starpsesiju
ir princips, ka likuma priekšā ir jābūt visiem vienālaikā likumus, kuri pārkāpj budžetu. Ta tad, ja midiem; jo vairāk šisprincips būtu vietā, ja iet runa par nistru kabinets, izdodams šos noteikumus par komandējumu naudām, redzēja, ka tie pārsniegs buvalsts ierēdņiem, ka pēc likuma visi valsts ierēdņi sa?džeta robežas, tad viņš šo likumu nevarēja izdot,_ un
vās tiesības uz algu ir vienādā stāvoklī. Un ko mēs redzam? Pastāv likums, kurš izdots 1922. gada 10. viņam ar to vajadzēja_ griezties pieSaeirnas. Tāda
martā, par dienas maksām ierēdņiem komandējumos
valsts robežās. Šis likums ir izdots no Satversmes
Sapulces; viņš ir neapstrīdams un piešķir ierēdņiem
zināmas tiesības uz atlīdzību par braucieniem viņu
dienesta rajonā. 1923. gada 27. martā ir izdots otrs
likums par šo pašu lietu, kurš nosaka, ka ierēdņi, kuriem ir pastāvīgi braucieni, var dabūt maksu par
šiem braucieniem nevis par katru atsevišķu reizi, bet
aprēķinot par visu mēnesi. Šis likums pastāv, viņš
no Saeimas nav atcelts un uz pastāvošo likumu pamata visu resoru ierēdņi bez izņēmuma saņem piemaksas par braucieniem viņu darbības rajona. Vļņas
dabū valsts zemju inspektori, viņas dabu izmeklēšanas tiesneši, viņas dabū dzelzceļu darbinieki. Tagad
rodas tāda savāda situācija, ka tas policijas ierēdnis,
kurš j>avada dzelzceļa kasieri, vai asistē valsts zemju
inspektoram pie viņa darbības, nedabū atlīdzību par
braucienu dienesta rajonā, kamēr tas otrs dabu. Te
rodas tāda nevienādība
likuma priekša, kura
vismazāk ir ciešama un kas izsauc šajos ierēdņos gluži dabīgi jautājumu: jā, _ kādēļ tas
tiek darīts attiecībā uz mums, kadeļ taisni
vajadzīgs
ierēdņi
ir
policijas
tie, kuriem
ievērot to vislielāko taupību, atsacīties no ta, ko viņiem divi likumi garantē un tai pašā laikā visi pārējie
valsts ierēdņi to dabū. Man nav ne mazakošaubu,
ka no policijas ierēdņu puses nebūs ne mazākas kurnēšanas, ja šīs sumas netiks maksātas nevienam
valsts ierēdnim. Bet kamēr visu resoru budžetos šīs
sumas ir un visi resori šīs sumas izmaksā saviem
ierēdņiem, tikmēr nav ne mazākās tiesības šo pašu
noliegt un nedot policijas ierēdņiem. Viņiem ir gluži
tāda pat tiesība uz šo algu, kāda tiesība ir pārējiem
valsts ierēdņiem. Šī apstākļa dēļ es ari gribu domāt,
ka te pie budžeta lasīšanas to izlabos — budžeta komisijā šis jautājums nav ticis varbūt pilnīgi pareizi
apgaismots un aiz šī iemesla šīs sumas ari tikušas
strīpotas kļūdoties. Tādēļ Ringolda Kalninga kunga
priekšlikums vai aizrādījums, ka te neko vairs nevarot darīt, man liekas, nebūs visai dibināts, jo,pirmkārt, Kalninga kungs aizmirst, kašī suma ir bijusi ievesta valdības projektā un, otrkārt, šī suma ir dibināta uz pastāvošiem likumiem un visi pārējie resori
šo tiesību izmanto. Bez tam ir ari techniska iespēja
šo kļūdu labot. Ja varbūt tās iespējas ari nebūtu, tad
būtu gluži loģiski attiecīgo budžeta daļu nodot atpakaļ
budžeta komisijai caurskatīšanai un pārbaudīšanai attiecīgā kredita atrašanai. Tadeļ es tomēr pagodinos
lūgt deputātu kungus no deputāta Dzena kunga iesniegto pārlabojumu, zīmējoties uz komandējuma naudām iekšlietu resora darbiniekiem, proponēta apmēra
pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds V. Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Savadi, ka šodien šeit uzstājās divi kabineta locekļi, pie kam
viens no viņiem sacīja, ka zināmo sumu nevajagot
dot, bet otrs pastāvēja, ka tā suma ir vajadzīga.
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gadījumā policisti nebūtu nostādīti tāda stāvokli, kādā viņi atrodas tagad, kur tiesības ar likumu viņiem ir dotas, bet pašas naudas nav._ Neskatoties
uz to, ka šie noteikumi tika izdoti pagājušā budžeta
gada beigās resp. martā un papildinājumi pie tekoša
gada budžeta tika iesniegti tikai 5. junijāšajos papildinājumos ministru kabinets neparedzēja nekādas
sumas, kas būtu vajadzīgas policistu _ atalgošanai.
Toreiz ne iekšlietu ministrijas priekšstāvis, ne _cits
kāds, nenāca un neteica, lai uzņemtu budžeta šādas
sumas. Kur bij Birznieka kungs tadkad šī sumabij
jāieved budžetā? Tad viņš nesacīja neko. Kāds
iespaids tagad rodas? Rodas tāds iespaids, ka tad,
kad jāpieņem pamata budžets, tad lai izdabūtu cauri
sumas tādām vajadzībām, kuras nav sevišķi populāras, kā piemēram baznīcu pabalsti u. t. t., šīs nepieciešamās sumas noklusē. Tā šinī gadījumā noklusētas šīs komandējumu naudas. Tad, kad šīs nepopulārās sumas ir atvēlētas, kad pamata budžets _pieņemts, tad nu nāk un pasaka, ka ir vēl tādas un tādas
vajadzības, kuras katrā ziņā jāapmierina, citādi bus
darīšanas ar tiesām un tad būs jāmaksā vēl vairāk.

Vai tā var rīkoties ? Tas vēl nav viss. Ministru ka-

binetam tika atstāti līdzekļi 50 miljoni rubļu apmēra
neparedzētām vajadzībām. No šiem līdzekļiem ministru kabinets ir izmaksājis policistiem kādu nelielu
sumu, ja nemaldos, kādus 3 miljoni rubļu, bet to pašu
grib dabūt atpakaļ un tāpēc nāk un pieprasa budžeta
komisijai šo sumu atjaunot. Budžeta komisija to
noraidīja. Pieņemsim, ka policijai uz likuma pamata
ii tiesības prasīt papildu atalgojumu. Bet vai tad
tos līdzekļus nevarēja ņemt no ministru kabineta
fonda? Mēs tomēr redzam, ka minētais fonds —
50 miljoni rubļu apmērā ticis izlietots pavisam citur.
No tiem līdzekļiem apmēram 200.000 latu, tas ir kādi
10 miljoni rubļu, tikuši atdoti katoļu baznīcai. Vai
tad Birznieka kungs nāca un teica, ka tos 10 miljonus katoļu baznīcai nevar dot, jo tie vajadzīgi priekš
policistu algām. Tas nav ticis darīts. Tagad nu iznāks tā, ka valdība nerēķinājās ar patiesām vajadzībām, bet izlieto viņai nodotos līdzekļus pilnīgi nelietderīgi un beidzot nāk un saka: „Mēs izdevām
noteikumus. Sumas ir vajadzīgas, lūdzu maksājiet." Iznāk tāpat, kā ar bijušo satiksmes ministri
Hermanovski un toreizējo kabinetu, kurš vieglprātīgi
izšķiež valsts līdzekļus un beigās liek valstij pašai
samaksāt. Man jāsaka, ka tie, kas tādu rīcību ir
akceptējuši, lai tad par to ari atbild.
Dzena kungs bez tam liek priekšā šo sumu ņemt
no veciem rēķiniem. Par šiem veciem rēķiniem
budžeta komisijā bija liela runāšana. Mūsu deficits
jau.pavasarī bija stipri liels un tagad budžeta komisija atkal bija spiesta papildu budžetu noslēgt ar 230
miljonu deficīta. Tāpēc vecos rēķinus mēs nemaz
negribējām papildu budžetā uzņemt, bet atstāt tos
uz nākošā gada budžetu. Tad mums aizrādīja, ka
stāvoklis ir tāds, kā to finansu ministrs Kalninga
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kungs paskaidroja, ka nākot debitori un prasot, lai
rēķinus samaksājot. Budžeta komisija bija spiesta

uzņemt šo sumu vecu rēķinu samaksāšanai. Tagad
nāk iekšlietu ministrs un prasa, lai no veco rēķinu
fonda dod zināmas sumas priekš policijas. Ja mes
dosim policijai, tad veco parādu segšanai nebūs. Tad
tas ies viss atkal uz budžeta deficīta. Tapec šīs

sumas nav pieņemamas.
Tālāk Dzeņa kungs liek priekšā pieņemt_ sumu
vēl priekš Daugavpils slimnīcas. Apstākļi ir tādi, ka
slimnīca vēl nav gatava. Tur nav vēl* nevienas
vietas priekš slimniekiem. Kā to budžeta komisija
ziņoja, tad vienīgais, kas ieņēmis jeb gribot ieņemt
dzīvokli, esot slimnīcas direktors. Mes pavasarī
pamata budžetā pieņēmām lielas sumas priekš mājas
pirkšanas slimnīcai. Tagai nu atkal vajaga sumas
papildu budžetā priekš mēbelēm. Ja līdzekļi vajadzīgi, tad tos vajaga prasīt pamatbudžetā, lai budžeta komisija varētu pārredzēt finansielo stāvokli
valstī un varētu spriest, ko var un ko nevar dot. Ja
pamatbudžetā tās sumas nav minētas un tagad izrādās, ka tik lielu sumu mums nav, tad nevajaga atvēlēt sumas priekš mēbeļu iegādāšanas. Mēs būsim
spiesti balsot kā pret vienu, tā ari pret otru sumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es nevaru piekrist šeit Bastjāņa kunga izteiktām domām, ka kabinets esot rīkojies ar līdzekļiem" ne visai apdomīgi un ka izdevis starpsesiju
laikā tādus likumus, kuri saistīti ar izdevumu palielināšanu. Tanī laikā darbojās vēl budžeta komisija
un ja attiecīgā Saeimas komisija, skatot cauri šo likumu, būtu redzējusi, ka šis likums ir tāds, kurš patad
lielina valsts izdevumu
budžetu,
viņai
vajadzēja
uz
to
aizrādīt
budžeta
komisiparedzēti
jai,
līdzekļi,
vai
attiktu
lai
celt pašu likumu, bet man jāsaka, ka tas nav
darīts, Saeima ir akceptējusi šo_ likumu, kas _izdots
no ministru kabineta 81. panta kārtība. Man vēl būtu
jāpiezīmē, ka šis likums nav pilnīgi patstāvīgs, bet
ir tikai papildinājums un paskaidrojums pie jau sen
izdota likuma Satversmes Sapulces laikos par komandējumu naudām. Tāpēc man liekas, ka nav nekāda morāliska vai tīri juridiska pamata pārmest
ministru kabinetam, ka viņš būtu izdevis likumu 81.
panta kārtībā, kurš palielinātu budžetu un ar to
pārkāptu savas varas robežas. No likuma izdošanas
dienas ir 3/ 4 gada pagājuši un neviena Saeimas komisija nav atradusi par vajadzīgu tagadējos grūtos
saimnieciskos apstākļos rūpēties par izdoto un pastāvošo noteikumu atcelšanu vai revidēšanu priekš
izdevumu budžeta samazināšanas. Es uzskatu, ja
Saeimas komisijas to nav darījušas, ka tad Saeima
nav nostājusies pret šo likumu, kurš patiesībā nav
atsevišķs likums, bet kurš uzskatāms tikai par paskaidrojumiem pie jau sen pastāvošiem noteikumiem. Reiz tie nav atcelti, tad indirekti no pašas
Saeimas ir dota piekrišana. Līdzekļus mums tāpēc
vajaga dot. Ja līdzekļus negribēja dot, tad komisijai,
kad pieprasīja papildu budžetā līdzekļus, vajadzēja
izdarīt šī likuma atcelšanu steidzamības kārtībā, un
tad stāvoklis būtu grozījies un iekšlietu ministrija
uz likuma pamata būtu rīkojusēs citādi. Tagad pieprasīt, lai šīs sumas neizmaksātu, nevar, jo tādi noteikumi ir spēkā un likumā paredzētā kārtībā izdoti.
Liekas, ka stāvoklis būtu skaidrs. Ja tagad grib nostādīt kabinetu tādā stāvoklī, ka līdzekļus neatvēl,
tad atliktos policijas darbiniekiem iet citu ceļu un
piedzīt tiesas ceļā no iekšlietu ministrijas uz pastāvošā likuma pamata. Bez šaubām, ka tiesas ceļā
policijas darbinieki savu varēs panākt, bet resors tomēr nebūs spējīgs no saviem līdzekļiem šīs izmaksas
taisīt. Tāds stāvoklis būtu no juridiskās puses, ska-
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toties no praktiskās puses mes izdarītu šeit netaisnību policijas darbiniekiem, jo pārējie resoru ierēdņi,
kuri atrodas dienesta komandējumos, tādas naudas
saņem. Piemēram mērnieks, kurš saņem savu kārtējo algu, vai kāds cits darbinieks, kurš nodarbojas
tepat Rīgā,.strādā kancleja, tanī laika, kad viņš izkustas no Rīgas, saņem komandējuma naudu. Policistus jūs gribiet nostādīt citāda stāvoklī un negri- .
biet atļaut viņiem komandējumu naudas tad, ja patiešām viņi izbrauc ārpus sava dienesta tieša darbības rajonā. Velkot paralēli ar citiem resoriem,
es domāju, ka jūs atzīsiet šādu stāvokli ari par nenormālu. Tam policijas darbinieki nevarēs paiet
klusu ciešot garām un katrā ziņā meklēs, lai viņiem
šīs sumas izsniegtu pielīdzinot viņus citu resoru darbiniekiem. Ja ministru kabinets stājās pie šo noteļkumu caurskatīšanas Saeimas pārtraukuma laika,
tad tāpēc, lai vispāri policijas ierēdņu nenormālo
sāvokli komandējuma lietā noregulētu. Man liekas,
ka tāpēc šīs sumas policistiem nevarētu neizmaksāt
un ka augstais nams negribēs šo no manis lūgto
sumu noraidīt papildu budžetā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Pauluks. Vārds Pauļukam.
K. Pauluks (zemnieku savienība): Augsta sapulce! Man jāpaziņo, ka zemnieku savienība pilministra
aizrādījumam,
nīgi piekrīt iekšlietu
ka bez šīm sumām,
ko Dzeņa kungs pieprasa policijas vajadzībām, iztikt nevar.
Un
tādēļ katrā ziņā būtu pieņemams priekšlikums
palielināt kreditu pieprasītā postenī par 218,45 latiem.
Bet mums jāpiekrīt ari finansu ministra aizrādījumam, ka šīs sumas ņemt no tām sumām, kā to proponēja Dzeņa kungs, nevar, nevar ņemt no vēl nesamaksāto rēķinu sumām, jo tad atkal jāpieprasa savā
laikā kredits ar ko samaksāt šos vēl līdz šim nedzēstos rēķinus. Tādēļ līdzekļi ir jāmeklē citur. Ja
nevar tos atrast citur, tad ir jāņem no tā posteņa,
kuram ir atvēlēti ļoti plaši līdzekļi — no darba ministrijas, kur ir atvēlēti 540.000 latu priekš valsts piemaksām slimo kasēm. Cik man ir zināms, tad darba
ministrija saņem no valsts kā piemaksu savām vaja-

dzībām 1.600.000 latu.

Tur varēs ļoti labi šo sumu

pieciest, jo šīs sumas priekš policijas vajadzībām ir
daudz svarīgākas nekā piemaksas slimo kasēm,
kurām tagad ir līdzekļu vairāk kā vajadzīgs. Ja ir
vajadzīgs, tad var ari grozīt likumu par slimo kasēm.
Tāpēc mēs proponējam šo sumu atvēlēt, bet ņemt to
no 12. nodaļas, panta 510. (Sauciens pa kreisi:
„Slimo kases likvidēt un dot policijai!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man liekas, ka
tas starpsauciens, kas te zīmējās uz Pauļuka kunga
runu, ir patiesībā tas īstais priekšlikums, ar kuru
Pauļuka kungs gribēja nākt, t. i. lai slimo kases likvidētu un to pienākumus uzdotu policijai. Tad naudas
pārcelšana no slimo kasēm uz policiju būtu saprotama. Bet Jums, Pauļuka kungs, kā advokātam sevišķi ir skaidrs, ka pastāv likums par valsts piemaksām slimo kasēm un ka tas jāpilda (starpsauciens). Es jau tiku aizrādījis, ka likums par policijas
komandējumu naudām cēlies nelikumīgā kārtā, un
tāpēc ministru kabinetam vajadzēja atrast līdzekļus,
ar ko tās segt. Kas zīmējās uz slimo kasēm, tad ir
likums, un kamēr tas nav atcelts, tikmēr nākt ar
tād u priekšlikumu, kā to dara Pauļuka kungs, ir nevietā. Ko jūs liekat priekšā? Jūs liekat priekšā
valstij nepildīt pienākumus, kurus viņa uzņēmusies
pret algoto darba spēku, pret strādniekiem. Valsts
noteikusi ar likumu, ka viņa to un to maksās, bet
jus nākiet un sakiet, laļ to nedara. Kāds ir jūsu motivs? _ Es varu atbildēt tā. Ja jūs tik ļoti gribiet
maksāt policijai to naudu un segt bijušā ministru
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kabineta rīcību, tad nākiet ar citu priekšlikumu un
sakiet, ka jus to seklu fondu negribiet. Tad tā lieta
būtu skaidra, bet nenāciet ar priekšlikumu likvidēt
darba ministriju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens neveļas? Es lūdzu referentu.
ReferentsJ. Vesmanisļ Nav pareizs tas aizrādījums, ka šie jautājumi nebūtu tikuši apskatīti budžeta
komisija. Budžeta komisija ir pie tiem jautājumiem
pakavējusies diezgan ilgi un viņus vispusīgi apskatījusi. Ka es jau ziņoju, administrativā departamenta
vajadzībām bija pieprasīti 278.604 lati. Tagad Dzeņa
kungs prasa tikai 219.000 latu, tā tad šī prasība samazinājusies, laikam, ka tika aizrādīts no iekšlietu ministra, daļa no_ šīs sumas segta uz rezerves fonda
rēķina. Kamdeļbudžeta komisija šo sumu ir strīpojusi? Es negribētu apgalvot to, ka budžeta komisija
būtu pec būtības nostājusies pret šo sumu; es negribētu apgalvot ari to, ka budžeta komisija būtu uzskatījusi attiecīgo rīkojumu, kas izdots 81. panta
kartība, par nepareizi izdotu. Pie šī jautājuma vispār budžeta komisija nav pakavējusies, bet ievērojot
to, ka uz šī rīkojuma pamata ir piešķirtas dienas
naudas citiem valsts darbiniekiem, nav jātaisa slēdziens, ka budžeta komisija ir uzskatījusi šo rīkojumu
par nelikumīgu; bet kāpēc budžeta komisija noraidīja šo sumu? Noraidīja aiz tiem iemesliem, uz kuriem šeit jau aizrādīja Bastjāņa kungs, ka mēs ne-

varam papildu budžetā uzņemt lielas sumas tikai
tamdēļ vien, ka viņas savā laikā nav uzņemtas pamata budžeta. Tie resori, kas savas prasības ir
iesnieguši pie pamata budžeta, savas sumas dabūja
un, ka te jau aizrādīja Bastjāņa kungs, iesniegt vēl
varēja, jo papildu budžets ienāca ļoti vēlu. Tā tad
iespējamība bij, bet ievērojot to, ka tas savā laikā
nebij darīts, budžeta komisija neatrada par iespējamu apmierināt šīs vajadzības papildu budžeta kārtībā. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc budžeta komisija to noraidīja, neapstājoties pie jautājuma iztirzāšanas pec būtības. Aiz tā paša iemesla ir strīpota
otra suma, kas ir pieprasīta Daugavpils vājprātīgo
slimnīcas inventāra papildināšanai. Ari tā pēc budžeta komisijas ieskatiem ir tāda prasība, kuru vajadzēja un varēja paredzēt pamata budžetā, un jabez
šis sumas bij iztikuši līdz šim, tad varēs vēl drusku
pagaidīt. -. Tad, kas attiecas uz tiem avotiem, no
kuriem būtu ņemami līdzekļi šo sumu segšanai, man
jāaizrāda, ka nepareizs ir finansu ministra aizrādījums, it kā Saeima nevarētu brīvi izlemt šīs sumas.
Te jau tika aizrādīts no šī katedra, ka šīs sumas nav
Saeima, tā sakot, izdomājusi, bet viņas ir bijušas
uzņemtas ministru kabineta budžeta projektā. Tā
tad ministru kabinets resp. finansu ministrs savu
piekrišanu ir devis šo sumu uzņemšanai budžetā.
Vienalga, vai tas būtu tagadējais vai iepriekšējais
ministrs, bet formeli Saeimai ir pilnīgi tiesība brīvi
lemt par šīm sumām, jo še Saeima nerada izdevu-

mus bez finansu ministra

piekrišanas, un finansu

ministra veto šinī gadījumā ir nevietā. Samazināt
citur kaut kur kredītus ir nevajadzīgi no formelā viedokļa rēķinot. Ko nozīmē veco nenokārtoto rēķinu
fonda samazināšana? Kungi, tie ir parādi, kuri tā
kā tā jāmaksā. Tas nozīmē, parādu samaksu atliekot, uzlikt valstij jaunus izdevumus, sodu naudā
u. t. t., jo ja tiesa šīs sumas būs piespriedusi, tad
galu galā viņas būs jāmaksā. Es jau aizrādīju, ka
šādi rēķini ir nevis par 3, bet apmēram par 6 miljoniem, kas ir pieteikti. Mēs, apsvērdami visus
apstākļus, atradām par nepieciešamu pieņemt šos
3 miljonus, domādami, ka tie pārējie 3 miljoni pacietīsies līdz nākošam budžeta gadam. Tādēļ runāt par
šīs sumas samazināšanu būtu pavisam nevietā, pie
kam, kā jau aizrādīju, no formelā viedokļa tas nav
vajadzīgs,'bet pēc būtības ir vienalga, vai tiek sa-

6. sēde

1924. gada

1. februārī.

20C

mazināta šī suma jeb palielināts deficits. Deficits
palielināsies, ja atvēlēsim jaunas * sumas. Mums
ietaupījumu nav nekādu, mums ir 230 miljoni rubļu
deficits papildu budžetā. Ja atvēlēsim vēl jaunas
sumas, tad neslēpjoties un runājot skaidru taisnību,
tas nozīmē deficīta palielināšanu, kā ari negrozītu,
iznāk viens un tas pats. Kas zīmējās uz otru priekšlikumu, samazināt piemaksu slimo kasēm, tad ari šis
jautājums apskatīts budžeta komisijā. Bija ienests
priekšlikums samazināt slimo kasu piemaksu uz pusi,
bet ievērojot to, ka pastāv likums nar šīm piemaksām, kur ir paredzēta zināma kārtība, kā šīs piemaksu normas tiek aprēķinātas, budžeta komisija
neatrada par iespējamu samazināt šo sumu, kura uz
pastāvošā likuma pamata ari ir uzņemta budžetā.
Ar balsu vairākumu šo kreditu pieņēma, kaut gan
ne vienbalsīgi, bet ja nemaldos ar 7 pret 5 balsīm
tomēr tika nobalsots, kā šī suma būtu budžetā atstā-

jama. Tas būtu viss, ko es no budžeta komisijas

viedokļa varētu par šīm sumām teikt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegti pavisam
3 priekšlikumi. Pirmais, Dzeņa priekšlikums, skan:
„Lieku priekšā kārtējo izdevumu budžetā tekošo numuru
478 § 5 pieņemt kopsumā 219.155 latu apmērā, samazinot par
219.000 latiem ārkārtēju izdevumu budžeta tek. Nr. 544 § 2. Šī
suma 219.000 latu apmērā ir vajadzīga priekš piemaksām pie
algām policijai par braucieniem iava darbības rajona robežās."

Otrs priekšlikums, kuru ari iesniedzis Dzenis,

skan: Liekupriekšāatjaunotkārtējo izdevumuiekšlietu ministrijas budžeta IV. vietu zem tek. Nr. 478, § 5. veselības departamentam — inventāra un iekārtas iegādāšanai, kopsumā par
21.000 latu. Šī suma būtu ņemama no tek. Nr. 544 § 2, samazinot
šo posteni par 21.000 latu."

Trešais priekšlikums, kuru iesniedzis Pauluks,

skan:

,.Pavairot tek. Nr. _478, § 5. par 218.604 latiem, ņemot šo
sumu no XII. dalās kārtējiem izdevumiem tek. Nr. 510, § 4."

Pie balsošanas

Dzenim vārds.

kārtības

vārdu lūdz Dzenis.

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es gribu iesniegt priekšlikumu, lai balsošana
par komandējumu naudas piemaksām notiktu dalītā
veida, vispirms atsevišķi par pašu sumu un tad atsevišķi par jautājumu, no kurienes to sumu ņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dzeņa priekšlikums — balsot par viņa pirmo priekšlikumu dalītā
veida — ir neiespējams, tādēļ ka runā pretim Satversmei un budžeta likumam. Balsošanā nāk vispirms nolasītais pirmais viņa priekšlikums. Ar Dzeņa
pirmā priekšlikuma pieņemšanu atkristu Pauļuka
priekšlikums. Es lieku uz balsošanu nolasīto pirmo
Dzeņa priekšlikumu par braucienu naudām. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Par
Dzeņa pirmo priekšlikumu nodotas tikai 15 balsis.
Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošana nāk Dzeņa otrais priekšlikums, attiecībā uz veselības departamentu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Dzeņa otro priekšlikumu. Par Dzeņa otro priekšlikumu nodotas tikai 6 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Beidzot nobalsošanā nāk Pauļuka nolasītais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Pauļuka priekšlikumu. Par Pauļuka priekšlikumu
nodota 21 balss, šis skaits ir nepietiekošs un priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk VII. daļa visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret VII. da]as
pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie VII. daļas?
Nav. VII. daļa vienbalsīgi pieņemta. VIII. daļa.
(Tek.
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izdevumi

184.720 —

Materiālu apgādība.
Administratīvi, saimniecības

un

pārējie izdevumi

500.—

Eksploatacija, telegrāfs
.telefons.

500

un

10 Personāla algas
Administratīvi, saimniecības

501

11

pārējie

218.000.—
un

izdevumi
Trakcija.

502

13 Personāla algas

503

14

147.200.—

181.000.—

Administratīvi, saimniecības
pārējie izdevumi

un ,

Kopā par III. vietu
IV
504

35.000.—
39.750.—)

Dzelzceļi.
Galvenais direktors, viņa kancleja,
finansu direkcija, centrālā statistika
un ārstniecības nodala.
2

499

.
.

Pieņemta. XI. dala.

(Satiksmes
III

250.—
4.500.—

1.162.000.—
.

1.893.420.—

Šoseju un zemesceļu valde.
5

V
6

Tekošie remonti un uzturēšana
Pasts, telegrāfs un telefons.
Telegrāfa
un
telefonu
tīklu

uzturēšana .
7

.

3.560.—

.

Dažādi citi operatīvi izdevumi
Kopā par V. vietu
Kopā par XI. daļu

540.000.—

13.000.—

.
.

553.000.—
574.507.—)

ministrija.

(Kara
I

512

2

513
514
515

5
6
13

Dzīvokļu

365.209.—
1.000.000.—

apgādība

Uzturs

366.196.—

Apģērbs, apavi un uzkabe . .
Ķēķu un maizes ceptuvju uztu-

2.000.—

rēšana

Kopā par XIII. daļu

1.350.000.—

.

21.507 —

Pieņemta. XIII. daļa.

ieņē-

Kopā par V. vietu

506

4

511

Iebildumu nav? Pieņemta.
(Valsts
II
516
517
518
519

1
2
4
5

.

1.733.405.—)

XV. daļa.

kredits.

Kredita departaments.
Kapitālu nomaksa
Renšu nomaksa
Saimniecības izdevumi
Iepriekšējā budžeta gadā nesa-

maksātu rēķinu nokārtošana

Jūrniecības departaments.

VII

505

510

aan

J. ,5,

20.163.—

.
Kopā par I. vietu
Departaments.
Valsts piemaksa slimo kasēm .
Valsts zīdaiņu patversmes uzturēšana

1.592 —

Kopā par II. vietu . 1.351.592.—
Muitas departaments.
4.647.—
Vietējo iestāžu personāla algas . .
Vietējo iestāžu citi pārvaldes izde11.296.—
vumi

V
491
492

valsts

II

8.822.—
66.212.—)

.
.

(Finansu ministrija.
Kredita departaments.
....
2 Citi pārvaldes izdevumi

i89

509

.

Iebildumu nav?

kancleja.
1 Personāla algas
. . ?
2 Citi pārvaldes izdevumi
3 Nekustamu īpašumu uzturēšana
Ministrijas

840.—

Kopā par XIV. vietu
XV

3.500.—

fma
latos.

ministrija.

Darba

23.231.—

Valsts arodnieciskas skolas.
Citi pārvaldes izdevumi ....

Ārkārtēji izdevumi.

§

I

507
508

3.640 —

šanai

488

(Tek. Vieta
Nr.

26.731.—

Valsts obligatoriskas skolas.
Citi pārvaldes izdevumi

XIV
486
487

Iebildumu nav? Pieņemta. XII. dala.

ieņēmumi.

Valsts vidusskolas.
Citi pārvaldes izdevumi
Internātu uzturēšana

XIII

208 _

1.Jebr^arJ.

6. s ē-d e 1924. gada

sesija.s

579.438.—
376.458.—
106.161.—

.

1.000.000 —

Kopā par XV. daļu

2.062.057.—)

Vārds Arv. Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Es lieku
priekšā šo daļu papildināt ar vienu nelielu sumu,
kura bija paredzēta valdības projektā, 50.000 latu
apmērā, priekš sēklas šķirotavu ierīkošanas. Šim
daļā ir paredzēts gan sēklas fonds, bet lai varētu
tiešām mūsu lauksaimnieki tikt pie sēklai derīgas
labības, tad ir vajadzīgs attiecīgs skaits sēklas šķirotavu. Šī suma valdības projektā bija paredzēta.
Tā gan būtu vajadzīga kā pabalsts, j~> līdz šim visas
šķirotavas tika ierīkotas uz mašīnu kopierīkošanas
punktu principiem un priekš tiem valdība deva attiecīgas pabalsta sumas, bet tā kā mums tagad ir grūti
saimnieciski apstākļi un pabalstus valsts kasei ir
ļoti grūti dot, tad es ari neiesniedzu tādu priekšlikumu, bet lūdzu šo sumu ievest kā aizdevumu. Šo
aizdevumu sumu es ceru, ari tagadējais finansu ministrijas vadītājs neliegs, jo agrākais ministru kabinets ir piekritis šai sumai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tā kā iesniegtais
Arveda Kalniņa priekšlikums attiecas uz ārkārtējo
izdevumu 15. daļu, tad viņš nāk caurskajarns pie šīs
daļas izdevumiem (smiekli). Vai būtu vēl kādi iebildumi pret 15. daļas kārtējo izdevumu pieņemšanu?
Nekādi iebildumi netiek celti. Šī daļa pieņemta.
Kārtējo izdevumu kopsavilkums.
(Dala
IV

V
VI
Vil

VIII

Kārtēju izdevumu kopsavilkums.
Statistiskā pārvalde

Ārlietu

9.901.—

ministrija

65.381.—

Tieslietu
Iekšlietu

,
„

308.—
71.206.—

66.212.—
1.368.105.—

Izglītības

„

IX
X

Finansu
Zemkopības

,
„

XI

Satiksmes

„

XII
XIII

Darba
Kara

„

XV

Valsts kredits

39.750 —
2.133.794.—
574.507.—
1.733.405.—

2.062.057.—

228.790.—
.

8.024.—

.

236.814.—

.

2.133.794.—)

Kārtēju

izdevumu kopsumā

.

8.124.626.—)

Iebildumu nav? Pieņemts. Ārkārtējie izdevumi.
VI. daļa.
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Latvijas

(Tek. Vieta
Nr

§

Republikas

Saeimas

Ārkārtēji izdevumi.

IV. sesijas

Suma

latos.

520

4
III

521

.2
VII

522

1

Ministrija.
Ministrijas citi pārvaldes izdevumi
Tiesu palāta.
Citi pārvaldes izdevumi ....
Latgales apgabaltiesa.
Drisas un Ostrovas _apriņķu notapārvešana no
rielo
archivu
Krievijas
.
Viļuku miesta miertiesneša mājas

(Tek. Vieta

30.897.—

110.—

1924.

§

gada

1.

210

februārī.

Suma
latos.

Ārkārtēji izdevumi.

ļļr

543

VI. daļa.
Tieslietu
ministrija.
[

6. sēde

22

1.000.000.—

Kara ministrijai
Kopā par IV. vietu
Kopā par XV. dalu

.

3.004.000.—

.

4.119.122.-)

Pie šīs daļas Arveds Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:
„XV. daļā, valsts kredits, aizdevumu vieta I, § 5\ Seklas
šķirošanu punktu ierīkošanai 50.000 latu, reize ar to attiecīgi
palielinot ārkārtējo ieņēmumu XV. dalu § 53-a tek. Nr. 201."

Vārdu neviens nevēlas? Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Gribētu aizrā523
2
dīt Kalniņa kungam, ka par tādu kailu ārkārtēja bu499.—
remontam .
džeta ienākumu palielināšanu nemaz nebūtu pielaižama balsošana. Mēs taču nemaz nezinām, kādi ir
Kopā par VI. daļu . 42.866.—)
tie avoti, no kuriem Kalniņa, kungs doma šo sumu
Iebildumu nav? Pieņemta. Vii. daļa.
ņemt. kā viņš projektē ienākumus palielināt. Vai
(Iekšlietu ministrija.
Kalniņa kungs domā noslēgt par divi un pusmiljoII
Pašvaldības departaments.
niem rubļu iekšēju vai arēju aizņēmumu, vai ari kāda
524
2 Rēzeknes karantīnas citi pārvaldes
citā veidā šo ārkārtējo ienakumu_ posteni palielināt.
7.800.—
izdevumi
Nevar, kā Kalniņa kungs to doma, tika] noradīt, ka
525
3 Rēzeknes karantīnas uzturēšana . 41.000.—
tur un tur sumu palielināt. Ja tas iespējams pie izKopā par II. vietu . 48.800.—
devumiem, kurus lūdz samazināt, tad nie ieņēmuIII
Administratīvais departamentsmiem, kurus liek priekšā palielināt, šāds stāvoklis
.
2.880 —
526
4 Piejūras telefona linijas izbūve
nav pielaižams. Tāpēc par tādu priekšlikumu nemaz
patronu
527
5 Motorlaivas, šauteņu un
26.096.—
iegādāšana
nav iespējams balsot tīri aiz formeliem jemesliem,
nemaz nerunājot par pašu priekšlikumu pec būtības.
Kouā par III. vietu . 28.976.—
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neKopā par VII. daļu . 77.776.—)
viens nevēlas? Vārds Alberingam.
Iebildumu nav? Pieņemta. VIII. daļa.
15. daļa,
A. Alberings (zemnieku savieniba)_:
(Izglītības
ministrija.
kur iet runa par pabalstiem, tur, ka mes dzirdējām
II
Skolu departaments.
no referenta, ir bijis no valdības iesniegts aril mil29.000.—
528
1 Kapitālie remonti
jons latu progresīvā ienākuma nodokļa dzēšanai.
Budžeta komisijā šī suma — 1 miljons latu, — ir
Kopā par VIII. dalu . 29.000.—)
strīpota. Man šķiet, ka šī suma būtu " atjauno, jo
Iebildumu nav? Pieņemta. IX. da'a.
« mums ir jāievēro tomer,_ ka ir Saeima loti plaši ru(Finansu
ministrija.
nāts un tāpat ari komisijās par progresīva ienākuma
nodokļa atcelšanu lauksaimniecība, pie kam agrāra
V
Muitas departaments.
529
2 Spirta kontrabandas apkarošanai . 12.000.—
komisijā šī nodokļa atcelšana ir tikusi pieņemta.
Rūpniecības departaments.
VI
(V. Bastjānis no vietas: „Bet_ finansu komisija a_ tlauksaimniecības
un
530
1 Piedalīšanās
raidīts! ") Jā, finansu komisija atraidīts, bet ja mes
mājrūpniecības izstādē Maskavā 40.000.—
apskatām lēmumus agrāra komisija un finansu koKopā par VI. vietu . 40.000.—
misijā, tad mums šķiet, ka agrāras komisijas lēmumi
VII
Jūrniecības departaments.
ir vairāk piemēroti mušu pašreizējiem valsts ap531
5 Ledlauža „Pērkoya" remontam . . 14.000.—
stākļiem, nekā finansu komisijas lēmumi. Ja mes
Kopā par IX. daļu . 66.000.—)
paskatāmies mūsu lauku apstākļos, tad mes redzam,
ka šis gads ir bijis izņēmums un ka šis nodoklis ir
Iebildumu nav? Pieņemta. XI. dala.
tāds, ka lauksaimnieki viņu nespēs maksāt _un mes
(Satiksmes
ministrija.
spiesti maksāšanas termiņu pagarināt nevis
būsim
Dzelzceļi.
III
uz laiku, bet arvienu tālāk un talak, kamēr Jikai pec
54.200.—
532
9 Ceļu, būvju un tiltu atjaunošana .
paplašināšana,
533
15 Darbnicu
ietaišu
gadiem varbūt izdosies to iekasēt. Ja mes spaidu
ritošā materiāla jauniegadāšana
ceļā iekasēsim šo nodokli no lauksaimniekiem, vai
176.500.—
un kapitālais remonts ....
tas būs mūsu valstij par labu ? Tas ir liels jautājums,
atjaunošana 120.000.—
534
16 Daugavpils darbnicu
un tādēļ es domāju, ka mums būtu iespējams šo 1
Kopā par III. vietu . 350.700.—
miljonu latu šeit atjaunot un ievest rubrika priekš
Pasts, telegrāfs un telefons.
V
pabalstiem 538. pantā 7. vieta un ņemt šo sumu no
535
1 Liniju kapitālais remonts un jaunattiecīgas citas vietas, kur tas būtu iespējams. Bez
135.250.—
būves
šaubām, ka atrast vietu, no kurienes dabūt šīs
kapitālais
remonts
un
jaun536
4 Eku
54.620.—
sumas. nenāktos viegli, bet mes nedrīkstam aizmirst,
būves
ka šī prasība par progresīvā ienākumu nodokļa
Kopā par V. vietu . 189.870.—
, dzēšanu ir no ārkārtīgi liela svara un kaut ari ar
Kopā par XI. dalu . 540.570.- !
sāPēm, mums nāktos šo sumu atrast, bet pie labas
Iebildumu nav? Pieņemta. XV. daļa.
gribas mēs to varētu izdarīt. Man šķiet, ka mes to
(Valsts
kredits.
varētu ņemt no 16. dalās 544. panta, kur 3 miljoni
Kredita departaments.
latu
vietā varētu atstāt 2 miljoni un pārnest 1 milI
Aizdevumi.
jonu
7. vietā progresīvā ienākumanodokļa dzēšanai.
537
5 Lauksaimniekiem sēklas iegādāšanai
1.000.000.—
Ja jūs gribētu saprast kaut cik mušu valsts stāvokli
II
Pabalsti.
un nākt pretim lauksaimniekiem, lai viņi varētu no. .
100.000 —
538
7 Lauku dzīves atjaunošanai
stiprināt savas saimniecības, tad grūti būtu balsot
....
6.000.—
539
8 Liepājas operai ..
pret
šo priekšlikumu. ,
11 Parādu dzēšanai lauksaimniekiem
540
Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis: Vārds Celmam.
9.122.—
par kritušiem zirgiem ....
J. Celms (sociāldemokrāts): Godājamie depu115.122.—
Kopā par II. vietu .
tāti! Neskatoties uz to, ka Alberinga kungs kategoPapildu rīcības kapitāli.
IV
riski ziņoja, ka grūti būšot uzstāties pret viņa priekš4.000.—
541
19 Veterinarvaldei
likumu, man tomēr jāsaka, ka Saeimai šinī gadījuma
2.000.000 —
21 Dzelzceļu virsvaldei
542
11.360.—
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Latvijas Republikas

Saeimas IV. sešijas6.

sēde

1924. gada

1. februāri.

212

visiem lauksaimniekiem, un ir pilnīgi nepareizs un aplams priekšlikums atsvabināt no ienākuma nodokļa
samaksas visus lauciniekus. Jus nepavisam neprasāt,
rus viņa izdevusi. Pagaidām ir speķa likums par
atkā
kuram no viņiem audzis, labi vai slikti, vai ir noprogresīvo ienākuma nodokli. Šis likums vel nav
celts, bet tiek izvests dzīvē un tāpēc strīpot budžeta kults vai nē, bet jūs dodiet tikai atpakaļ naudu.
Mums jāsaka, ka vienu sliktu lietu jau bijušais
to sumu, kuru paredz spēkā esošais likums, ir formeli
ministru kabinets ir izdarījis tai ziņā, ka iesācis ar
neiespējams, kamēr nav atcelts pats likums. Albenodokļa iekasēšanu termiņa pagarināšanu, kas Izsauc
ringa kungs gan domā, ka agrarpolitikas komisija it
zināmu apjukumu nodokļu maksātājos. Neviens kārkā trūkst gandrīz tikai viena balss, lai varētu šo litīgs nodokļu maksātājs tādu rīcību nevar saprast. Kad
kumu atcelt. Es nevaru uz tādu zīlēšanu ielaisties,
kārtīgie maksātāji jau nodokļus samaksājuši, nak valbet domāju, ka vienkārši tamdēļ, ka šis likums ir spēkā un Saeima pie budžeta apspriešanas negrib šo dība un pasaka nekārtīgiem maksātājiem, ka _ termiņš
likumu atcelt, nevar izstrīpot no budžeta tās sumas, pagarināts un tagad pat liek priekšā atmaksāt naudu
atpakaļ. Pie tādiem apstākļiem neviens ari negribēs
kuras paredzējis zināms likums. Tas no formelās
vairs maksāt. Jūs ar termiņa pagarināšanu ienēsāt
Alberinga
kungam
puses. No faktiskās puses man
valsts finansielā stāvoklī un nodokļu maksāšanā ārgribētos aizrādīt uz tiem avotiem, no kuriem viņš
kārtīgi lielu jucekli un sajukumu.
domā šos miljonus ņemt. Atkal tas „veco rēķinu noTālāk man jāapstājas pie jautājuma, kas tad viskārtošanas fonds". Es saprotu, ka zemnieku savievairāk maksā progresīvo ienākuma nodokli un cik
nības priekšstāvjiem loti patiktos visus vecos rēķito maksā? Es jums došu mazu gleznu no oficiāliem
nus nokārtot vienkārši ar strīpas pārvilkšanu, bet vai
datiem, kuri man ir no tiešo nodokļu departamenta.
tas būtu lietderīgi no valsts viedokļa, par to lai man
būtu atļauts vairāk kā šaubīties. Te_ jau fininsu miŠī statistika ir ļoti raksturīga un gaiša. Ar šiem datiem vispirms tiek apgāzts tas aizrādījums, ka pronistra kungs aizrādīja uz to bēdīgo stāvokli, ka mums
gresīvā ienākuma nodokli maksā visvairāk laucinieki.
iet ar tiem rēķiniem. Tāpēc ari no faktiskas puses
Pēc oficiālām ziņām par 1923./24. gadu, t. i. par tekoar vieglu sirdi varu izteikties_ pret_ Alberinga kunga
šo budžeta gadu, uzlikts progresīvais ienākuma nopriekšlikumu. Treškārt man jāaizrāda ari tas no fakdoklis šādā kārtā: vienai pašai Rīgai jāmaksā 1 miltiskās puses, ka nevar gaidīt un cerēt, ka ja šogad
nesamaksās to nodokli, tad viņu samaksās nākoša jons 400.000 latu. Par 4 lielākām Latvijas pilsētām—
Liepāju,
Jelgavu
Daugavpili
gadā. Finansu ministrijas paskaidrojumā, ko viņa
R īgu,
un
iznāk
kopā
1.628.000
latu.
Tas
no
vieiesniegusi finansu komisijā, sacīts, ka ja šogad lauksaimnieki nevar nomaksāt nekustama īpašuma_ nonas puses. Visi lauki,
t. i. — visi 17 apdokli, apmēram 1000 rubļu no vidējas saimniecības, riņķi, visas apriņķu pilsētas, visi miesti un visas pārējās pilsētas ārpus minētām 4 pilsētām šogad samaksās
kas līdzinās laukstrādnieku galvas naudai, tad ari nākamā gadā nav garantijas, ka to samaksās. Vienkārši . tikai 800.000 latu, tas ir I» daļu no visas kopējās sutāpēc, saka, ka mēs neparedzam Latvijā tādus laikus, mas. Tādas ir attiecības starp maksātājiem uz laukad uz viena stiebra vienas vārpas vietā sak augt dikiem un pilsētās. Tagad paskatīsimies, kas maksā
vas vārpas, t. i. ka nodokli varēs divkārt palielināt. progresīvo ienākuma nodokli pilsētās un uz laukiem.
Nevar tagad runāt par ienākuma nodokļa atcelšanu
Šī statistika ir ļoti interesanta. Mums ir šādi dati,
vai atlikšanu, bet par to varēs spriest tad, kad taisni
kuri sadalīti pēc profesijām: lauksaimnieku — maksātāju skaits ir pavisam 64.288 un viņi visi kopā samakies runa par šo jautājumu, t. i. progresīvā ienākuma
nodokļa atcelšanu vai neatcelšanu. Bet pašlaik lisā tikai 514.000 latus. Tā tad par velti Alberinga
kums par to pastāv un likumā tas ir paredzēts. Uz kungs prasa 1 miljonu latu (jautrība). Tas ir dubultīgi prasīts un vajadzēs atmaksāt lauciniekiem nošī likuma pamata iedzīvotāji ir aplikti ar nodokli, kuru
jau sāk piedzīt un, man šķiet, ka Saeima, respektēdokļuspar diviem gadiem. Tālāk otra grupa ir algu
dama izdotos likumus, nevar teikt lauciniekiem, lai
saņēmēji, visi tie, kas saņem darba algu, ierēdņi un
nemaksā to. Man šķiet, tā ir tā faktiskā puse, kura
strādnieki. To skaits ir 23.327. Tā tad V» daļa tikai
sevišķi krīt svarā šinī gadījumā.
no lauksaimniekiem maksātājiem, bet viņi samaksā
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
588.000 latu, tā tad vairāk kā visi lauksaimnieki kopā
P. Gailīts (zemnieku savienība): Celma kungs
(Saucieni pa kreisi: ..Klau, klau!"). No šiem datiem
jus redzat, ka algas strādnieki maksā trīsreiz tik lielu
runāja, ka nevarot ienākuma nodokli ne atcelt, ne atlikt tāpēc, ka neaugšot uz viena stiebra divas vārpas,
progresivo ienākuma nodokli, kā lauku saimnieki. Sabet tikai viena vārpa. Mēs negaidām, lai uz viena kāt, kungļ, vai oēc tam var nākt ar priekšlikumu par
stiebra augtu divas vārpas: lai aue tā nati viena, bet
progresīva ienākuma nodokļa atcelšanu uz laukiem?
ir slikti, ja neaug neviena, kā tas ir bijis šogad. Ja
(A. Klīve no vietas: ..Vai jūs paši ticat šiem danākamā gadā augtu tā pati viena vārpa, tad šo ienātiem?") Man nav tiem jātic, tie ir ministrijas dati.
kuma nodokli varēs viegli samaksāt. Bet tā kā šis
Ja Jus neticat valdības datiem, tad tā ir cita lieta,
ienākuma nodoklis attiecas ari uz nopostītiem laukmana ticība te nekrīt svarā. (A. Klīves starpsausaimniekiem un uz jaunsaimniekiem, kam nav ienāciens.) Klīves kunsrs, man nav vajadzīgs nekāds apkumu iztikšanai, tad šn nodokli varētu saukt tikai par
gaismojums. Šos datus ar oficiālu parakstu jūs variet
zaudējumu nodokli. Lieku priekšā Alberinga priekšdabūt finansu miuistriiā. Tie runā paši par sevi. Es
likumu atbalstīt.
tos tikai nolasu, bet tie ir tik raksturīgi, ka jums paPriekšsēdētājs Fr. Vēsināms: Vārds Bastjānim.
šiem no viņiem paliek neomulīgi. Citāds apgaismoV. BasHānis (sociāldemokrāts): Nepagāja vēl ne
jums te nekāds nav vajadzīgs. Ja var teikt, ka kāds
pusstunda, kad mans pareģojums pie ncusiiu likuma, samaksa, loti dmidz no šī nodokla, tad tie ir tirgotāji
kas attiecas uz Kllves kungu, oilnīgi piepildījās. Taun rūpnieki. Viņi samaksā vairāk par vienu miljonu
ead, lūk. mēs redzam, kur jums tā nauda vajadzīga: latu. Ta ir šķira, kas šo nodokli tiešām maksā, bet
cietušo karavīru pensijas un pabalstus viņu trūcīgām ne lauku saimnieki. Pauļuka kunes jautā, kas tirgoun darba nesnejīeām ģimenēm jūs gribat atdot lauktajiem un nmniekiem viņu pelņu dod . Bet sakāt, ia
saimniekiem, lai tos atsvabinātu no progresīvā ienājau tiem lauciniekiem nav. kā tad vmi var ko dot pilkuma nodokļa maksāšanas. Tā lieta tagad ir pilnīgi
sētniekiem. (Starpsauciens pa labi.) Jā, bet vai jūs
skaidra.
r siet nākuši ar priekšlikumu atlaist
viņiem to miljonu
Pie tā, ko šeit teica mans frakcijas biedrs Celms, latu? Tādu priekšlikumu jūs neesiet iesnieguši. Už
man gribētos vel aizrādīt uz sekošo. Nevajaga aizto atsaukties jus nevarat . Man liekas, ka pēc visiem
mirst, ka šogad gads nav bijis vienādi slikts priekš šiem oficiāliem datiem Saeima nevar runāt
par to,ka
ir ļoti viegli uzstāties pret šo priekšlikumu aiz ta ie-

mesla, ka Saeima nevar nerespektēt toslikumus, ku-
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oponēja balstoties uz zināmām iedomām un baumām.
Man šķiet, ka apgalvojums, _ ka tirgotāji un rūpnieki
atrodoties grūtā stāvokli tapec, ka laucinieki pārdzīvo
krizi, ne visai saietas ar patiesību. _ Nav pieradīts, ka
mūsu tirdznieciskās un rūpnieciskās operācijas būtu
^
(Saucieni pa
šogad mazākas nekā _ pagājušā gada.
labi: „Kā nē!") To vēl neviens nav pieradījis un statistika par to vēl neko nerunā. Tas ir tikaijusu apPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Alberingalvojums, bet izdevīgā brīdī jūs atkal runāsiet citu
gatn.
valodu. Jums to vajadzēja pieradīt (starpsaucieni).
A. Alberings (zemnieku savienība): ? Bastjāņa
Neviens nenoliedz to, ka lauciniekiem ir zināmas grūkungs te runāja ļoti skaisti, bet man ari jāpiekrīt tiem
tības šogad vienā otrā nozarē, vienā otra apvidu. To
starpsaucieniem, kuri te atskanēja, ka Bastjāņa kungs
mēs
neviens nenoliedzam, mēs neviens negribam launezin vai pats tic tam, ko viņš te stāsta. M -m ari ir
ciniekus apkarot. Betjums vajaga tapt konsekvendati, kas ari dabūti no finansu ministrijas nodokļu detiem un atzīt savas kļūdas, atzīt, ka viss tas, ko jus
partamenta, bet tie k pavisam citādi nekā Bastjāņa
vēl tagad prasiet un aizstāviet, ir sekas un turpinākunga dati. Bet iekams runājam par datiem, par kujums no Ulmaņa kabineta valdīšanas laika, tas ir seriem plašāk nāksies runāt tad, kad ķersimies tieši pie kas no tās sistēmas, kāda toreiz valdīja un kas manāšī nodokļa jautājuma, es gribu norādīt uz citu ko. Jūs ma vēl tagad (saucieni pa labi). Mes pagājušo
sakāt, ka lauki maksā mazāk nekā pilsētas. Tas irtaigadu jūsu sistēmu esam mēģinājuši lauzt, bet sekas
snība, lauki, bez šaubām, maksā mazāk nekā pilsētas. vēl manāmas (starpsaucieni). Progresīvais ienākuBet vai tad jūs tiešām nevariet un negribiet saprast,
ma nodoklis no lauksaimniekiem 1922. gada bija apka lauki taču nāk palīgā pilsētniekiem maksāt viņu norēķināts uz 50 miljoniem rubļu, bet deva tikai 12 mildokļus. Jūs taču zināt, ko saka rūpnieki, ko saka mušu
joni. (Starpsaucieni.) TasbijaUlmaņa kunga valdītirgotāji. Viņi saka, ka viņiem jābankrotē, jo lauciniešanas laikā. Redziet, jiprēķinats bij pietiekoši, bet
kiem nav naudas, ar ko pirkt viņu ražojumus. Kad bus
ienāca maz. Budžeta ienākumu suma bija lielāka,
nauda lauciniekiem, būs peļņa un nauda ari pilsētnie- , nekā patiesībā ienāca. Bez šīs ir vel_ citas sumas
kiem. Pie mums tā lieta nostādīta tā, ka pilsētas stāv
valsts ienākumos, kurasjūs savā laika necentaties
ļoti stiprā atkarībā no laukiem. Tādēļ, ja gribam noiekasēt. Jāsaka, ka labās puses politika neiziet uz
spiest lauciniekus, varam nonākt tik tālu, ka galīgi
to, lai valsti saimnieciski stiprinātu, bet otrādi, dieznospiežam ne tikai viņus, bet ari pilsētniekus. Man
gan konsekventi uz valsts pamatu ārdīšanu. (Saujāaizrāda, ka laucinieki tā nevar rīkoties kā pilsētcieni pa kreisi: ..Pareizi!") Atļaujiet, kungi, man
nieki. Ja pilsētniekam veikals neatmaksājas, ja viņš īsumā argumentēt ar dažām ziņām no šīs zilas grāredz, ka viņam nav nekādu ienākumu, tad viņš slēdz matiņas, kuru jūs dabūsiet pēc vienas nedēļas savas
savu bodi un nodarbojas ar kaut ko citu. Bet sakāt, rokās. Tā grāmatiņa ir valsts kontroles revīzijas pārko tad laucinieks lai dara. Vai viņš var slēgt savu
skats. (Sauciens pa labi: ..Nevajaga runāt oar to nezemi un govju kūti. Nē, to viņš nevar darīt. Viņš maz, mēs viņu naši izlasīsim!"). Šī grāmatiņa ir apnevar teikt tā: .,Šogad es neko nesēšu un neko nearvainojumu kodekss bijušam Ulmaņa un zemnieku sašu." Tā tad redzat, ka tirogotājs gan to var darīt —
vienības kabinetam. Es negribu onerēt jūsu priekša
uz gadu aizslēgt savu veikalu, bet laucinieks to nevar
ar visiem datiem, kas šeit no valsts kontroles sakodarīt. Laucinieks nevar uz gadu pārtraukt visu savu
poti, bet atļaujiet jums rādīt tikai vienu piemēru, nosaimniecību. Laucinieks nevar rēķināties ar to, cik vilasīt pāris rindiņas no šīs grāmatiņas. (Saucien[ pa
ņam atmaksājas un cik viņam neatmaksājas. Jūs, kunlabi: „Vai tas nav konfidenciāli?"), kas konstatē to
gi, zināt, ka šogad raža ari ir ļoti slikta. Te nevar būt
iekārtu, kāda savā laikā bija. Valsts kontrole konruna par to, ka pilsētniekiem jāmaksā vairāk nekā
statējusi vairāk nekā 9000_pārkapumus 1918./20. gada
lauciniekiem. Tas jau ari nenozīmē vēl to, ka laucivienas tirdzniecības un _ rūpniecības ministrijas ieņēniekiem šis ienākuma nodoklis nebūtu jāatlaiž. Man
mumos par sumu vairāk nekā 3 miljoni rubļu un
tie dati, par kuriem es runāju, ir un viņi ir šādi: ne1920./21. gadā 2.900 pārkāpumus ieņēmumos par 89
vis miljons latu būtu jau par daudz, bet man jāsaka, miljoniem rubļu. Tas viss attiecas tikai uz tirdzniecīka labi, ka ar to pietiek. Laucinieki patiesībā maksā
bas ministriju. Tālākus faktus negribu pievest (K.
par labu kā valstij tā vietējām pašvaldībām katrai
Ulmanis no vietas: „Kas tos ministrus deva ?") Jus,
32V2 miljoni rubļu, kas kopā iznāk 65 miljoni. Tie
Ulmaņa kungs, tos stādījāt augstam _namam priekša
iv tie dati, kuri man ir izsniegti no nodokļu departaun Jūs nesiet nar tiem atbildību. Jūsu sistēma nav
menta. (Sauciens no kreisās puses: „No kāda gavēl izbeigta. Mēs pagājušā gadā bijām spiesti to_ groda?") Tās ir izsniegtas, kas jāmaksā par 1922./23.
zīt, bet jūs turpiniet savu iesākto dziesmu dziedat tāgadu. (Sauciens pa kreisi: „Tie iau ir veci dati!" lāk un vediet vislielāko — dezorganizaciju, proklaSmiekli un aplausi kreisā pusē.) Tie nodokļi, ko tamēdami likumīga nodokļa nemaksāšanu. Ja jus būtu
gad maksā, tie ir jāmaksā no ienākumiem no pagājuša kaut ko tamlīdzīgu dzirdējuši nokreisās puses, tad jus
gada. Viņi pa daļai var grozīties,bet tik plašos apbūtu steidzīgi vainīgos nosēdinājuši uz noziedznieku
mēros tomēr viņi negrozīsies. Ja neatzītu, ka lauksola. Jums nebija tiesību uz progresīvā ienākuma
saimniecība ir mūsu valsts pamats, tad es tam vēl
nodokļa samaksas termina pagarināšanu. (Sauciens
piekristu, bet kamēr tā ir mūsu valsts pamats, ko ari
pa labi: ..Kas to progresīvo ienākumu nodokli atcēatzīstat jūs, sociāldemokrāti, pēdējā laikā, agrāk jus la?") Bijušā kabineta lēmums bij aģitācija, kura noto neatzināt, tikmēr mums ir jāsniedz viņiem riabalsts.
veda pie tā, ka nodokļu departaments nevarēja šo
^
lai šis valsts pamats nesagrūtu. Ja ļr iespējams ar nodokli tekošā gadā iekasēt (troksnis zālē).
Jus turšīm nelielām sumām nākt viņiem palīgā, tad tas sumas
pinājāt to pašu politiku, ko bijāt tik greizi ievadījuši.
mums viņiem ir jādod, un mūsu pienākums ir sargāt Bet ne katru reizi jums tas izdosies. Un ja tas izdomūsu valsts pamatus.
tos, tad tas būtu loti bēdīgi. Pārejot uz konkrēto jauPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bllmanim. tājumu, atļaujat, lai es vēl papildinu Bastjāņa kunga
Iznāk, Pauļuka kungs, tā, ka lauksaimnieki
teikto.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de^
maksā tikai 8 latus ienākuma nodokļa uz vienu saimputātu kungi! Man gribētos iepriekšējam runātajam
niecību caurmērā, uz katru ierēdni turpretim iznāk 29
pie viņa vārdiem un slēdzieniem uzlikt punktu. Pirmlati, bet uz katru tirdzniecisku-rūpniecisku pasākukārt, iepriekšējais runātājs nepieveda nekādus noteiktus argumentus, ne ari materiālus, bet vienkārši mu — 54 lati. Man šķiet, tas'ir punkts pie jūsu slēbūtu jāatmaksā atpakaļ kāds progresīvais nodoklis.
Tad patiešām iznāktu tā, ka tiem pensionāriem, kuriem ir jādod, mēs nedodam, bet dodam saimniekiem,
kuru stāvoklis gan taču būs drusku labāks nekā vienkāršo strādnieku stāvoklis. (Balsis pa kreisi: «Alberings izdarīja zemnieku savienībai lāča pakalpojumu!").
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dzieniem, un jums pie šiem vārdiem neka ko teikt nav
(aplausi pa kreisi).
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents J. Vesmanis: Budžeta komisija apsprieda abas šis sumas un abas šīs sumas nostrīpoja.
Zīmējoties uz pirmo sumu, uz 50.000 latiem mašinu
koplietošanas punktu ierīkošanai, budžeta komisijas
galvenais motivs bij tas, ka paskaidrojumos bij teikts,
ka šī suma bij domāta priekš ckseļu mašinu un raušu
laužamo mašinu ierīkošanas. Ievērojot pašreizējas
lauksaimnieku spiedošās vajadzības komisija atzina,
ka tādu mašinu koplietošanas punktu ierīkošana pie
pašreizējiem apstākļiem nav tas galvenais. Tas bij
ari tas motivs, kāpēc budžeta komisija nostrīpoja šo
'
sumu — 50.000 latu. Pēc tam, kad budžets bij iesniegts prezidijam likšanai dienas kartība, pie manis
ieradās pašvaldības kongresa dalībnieku delegācija
un aizrādīja uz nepieciešamību ierīkot labības šķirošanas punktus, kaut ari nedaudz vietas. Ievērojot to,
ka šogad pa lielākai tiesai ir ievākta — ari tais apgabalos, kur apstākļi ir bijuši labāki — stipri zemas šķiras labība, ir vajadzīgs, lai varētu nākamam gadam
sagādāt kaut cik pienācīgu seklu, ierīkot labības tīrīšanas un šķirošanas punktus. Es šo jautājumu pec
tam cēlu priekšā budžeta komisija, bet budžeta komisija, ievērojot to, ka jautājums jau bija nonācis kopsēdes zināšanā, neatrada par iespējamu apstāties pie
šī jautājuma revidēšanas. Kas zīmējas uz otro sumu,
uz 1 miljonu latu progresīvā nodokļa atmaksai uz
laukiem, tad budžeta komisijas galvenais motivs bija
formelās dabas. Likums par šī nodokļa ņemšanu nav
vēl ticis atcelts un pat nebija paredzams, ka šis likums
tiks atcelts, jo no 3 komisijām, kur šis likums tika
skatīts cauri, divās komisijās tas tika noraidīts. Agrarpolitikas komisiia, kura apskatīja šo jautājumu tikai no lauksaimniecības vajadzību viedokļa, šo likumprojektu pieņēmusi. Bet tajās komisijās, kuras jautājumus izšķir no visas valsts viedokļa, finansu_ un
budžeta komisijās, šis likums ticis noraidīts. Ievērojot to, ka likums pastāv un uz viņa atcelšanu nav iespējams droši palaisties, budžeta komisija neturēja
par iespējamu šo nodokli atlaist. No otras puses, apskatot šo jautājumu pēc būtības, budžeta komisiia
konstatēja, ka šis likums ir neizdevīgs līdzeklis, lai
nāktu palīgā no neražas cietušiem lauksaimniekiem.
No neražas cietuši ne visi laucinieki, bet tikai viena
dala.. Tāpēc, atlaižot nodokļi visiem lauciniekiem, samazināsies tikai valsts spējas nākt oalīeā tiem, kas
tiešām cietuši. Jo mazāk valsts kasē ieplūdīs līdzekli, jo mazāk valsts spēs palīdzēt no neražas cietušiem. Bez tam tika konstatēts no tiešo nodokļu departamenta priekšstāvja, ka dala no šī nodokļa jau
iekasēta. Tā tad tie kārtīgie maksātāji, kuri savus
pienākumus pret valsti izpilda, tiktu nostādīti nelabvēlīgākā stāvoklī, kā tie. kuri izturējušies nekārtīgi
nret saviem nenākumiem. Tie būtu tie motivi pēc
būtības, kuri ko*"ā ņemot spieda budžeta.komisiju šo
sumu strīpot. Beidzot man atkārtoti jānorāda uz
vienu nepareizu budžeta likuma un Satversmes tulkojumu, it kā šādas sumas pieņemot, vaiadzētu uzrādīt avotus. Šī prasība domāta tikai tam gadījumam,
kad Saeima pati rada jaunus izdevumus. Te neiet
runa par kaut kādu jaunu izdevumu radīšanu, bet par
budžeta komisijas strīpoto sumu atjaunošanu. Reiz
šīs sumas ir no kabineta iesniegtas un no finansu ministra kunga aprobētas, tad nevar prasīt finansu
ministrs, lai pa otram lāgam no viņa prasītu piekrišanu. Tas ir principiels jautājums. Tāpēc es turēju
par vajadzīgu, Jai nerastos precedenta gadījumi, uz
šo apstākli aizrādīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie ārkārtējo izdevumu XV. daļas iesniegti divi priekšlikumi. Pir-
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iesniegts no Arveda

mais no šiem priekšlikumiem
Kalniņa, skan:

, B

.

_...,.

Vieta I., § 5— seklu šķiropaliešanas punktu ierīkošanai 50.000 latu, reizā ar to attiecīgi
linot ārkārtējo ieņēmumu XV. daļu, § 53-a, tekošais numurs

Valsts kredits, aizdevumi.

?01 "

Otrs priekšlikums, kuru

Alberings,

iesniedzis

C,ļ/Q,ļļ

,.Arkārtējo izdevumu budžeta XV. daļā, tek. Nr. 538, II.
vieta, punkts 7, ievest: „progresiva ienākuma nodokļa atmaksai
izdevumu
1.000.000 latu", pamazinot par šo sumu ārkārtējo
budžeta XVI. daļas Nr. 544, I. vietu punktu 2."

Nobalsošanā nak vispirms Arveda Kalniņa
priekšlikums. Referents izsakās pret priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Par Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas
18 balsis, tas ir nepietokošs skaits, un priekšlikums
atkrīt. Nobalsošanā nak nolasītais Alberinga priekšlikums. Referents izsakās ari pret šo priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu? Par Alberinga priekšlikumu nodotas 17 balsis,
ari nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk XV. dala visa visuma. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret šīs dalās pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. XV. daļa vienbalsīgi pieņemta. XVI.
daļa.
Suma

Ārkārtēji izdevumi.

(Tek. Vieta §

jsjlatos.
XVI. daļa.
I

544

2

fondi
ministru
Dažādi
kabineta
rīcībā.
Rezerves fonda parādu _un vecu
nesamaks. rēķinu nokārtošanai

Kopā par XVI. daļu

.

3.000.000 —

3.000.000.—)

Iebildumu nav? Šī daļa pieņemta. Ārkārtēju izdevumu kopsavilkums.
(Daļa
VI

Ārkārtēju izdevumu kopsavilkums.
Tieslietu
ministrija

VII

Iekšlietu

,

VIII
IX

Izglītības
Finansu

„
„

XI
XV
XVI

42.866.—
77.776.—

.........

29.000.—

66.000.—
540.570.—
4.119.122.-

Satiksmes

, .
Valsts kredits
Dažādi fondi ministru kabineta rīcība . . 3.000.000.—
Ārkārtēju izdevumu kopsumā

.

7.875.334.—)

Iebildumu nav? Pieņemts. Valsts papildu izdevumu kopsavilkums.
(Valsts papildu izdevumu kopsavilkums.
Kārtēji
izdevumi
8.124.626 —
Ārkārtēji
izdevumi
7.875.334.—
Valsts papildu izdevumu kopsumā

.

15.999.960.—)

Iebildumu nav? Pieņemts. Neizskatīta vēl ir
ārkārtēju ieņēmumu XV, daļa. Vai budžeta komisijas
referents pie šīs daļas caurskatīšanas
Referents J. Vesmanis: Lieku priekšā pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Liek priekšā pieņemt XV. daļu. Vai būtu kādi iebildumi pret ārkārtējo ieņēmumu XV. daļas pieņemšanu? Iebildumu
nav? Pieņemta. Nobalsošanā nāk tagad valsts papildu budžeta valsts papildu ieņēmumu kopsavilkums.
(Valsts papildu ieņēmumi.

Daļas

Nosaukums

IV

I. Kārtēji ieņēmumi.
Saeima un Saeimas kancleja
un
Ministru kabinets, valsts kancleja
pēdējai padotās iestādes
Statistiskā pārvalde

V
VI

Ārlietu ministrija
Tieslietu
„

II
III

Suma latos.
903.—

VII

Iekšlietu

VIII
IX

Izglītības
Finansu

„

„

217.—
165.—•
110.000.—
173.000.—
741.795.—
87.630.—
6.669.526.—

Zemkopības
Satiksmes

„
„

1.506.528.—
1.970.869.—

XIII

Kara

„

XIV

Valsts kontrole

X
XI

Kārtēju

25.846.—
.

ieņēmumu kopsumā

.

911.—

—

11.287.390.
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Latvijas

II.

Saeimas IV. sesijas

Republikas

Ārkārtēji

ieņēmumi.

Zemkopības ministrija

X
XV

70.000.—
4.642.570.—

Valsts kredits

Ārkārtēju ieņēmumu kopsumā
Valsts papildu ieņēmumu kopsumā

Iebildumu nav? Pieņemts.
devumu kopsavilkums.

4.712.570.—

15.999.960.—)

Valsts papildu iz-

(Valsts papildu izdevumi.

Nosaukums

Dalās
IV

I. Kārtēji
Statistiskā pārvalde

V
VI

Ārlietu ministrija
„
Tieslietu

VII

Iekšlietu

VIII

Izglītības

IX
X
XI
XII
XIII

XV

Suma latos.

izdevumi.

,

Finansu
Zemkopības
Satiksmes
Darba
Kara

'

„
„

„

Valsts kredits

VI

Tieslietu

VII

Iekšlietu

VIII
IX

Izglītības
Finansu

XV
XVI

66.212.—
1.368.105.—
39.750.—
2.133.794.—
574.507.—
1.733.405.—

2.062.057.—

Kārtēju izdevumu kopsumā

II.

XI

9.901 —
65.381.—
308.—
71.206 —

Ārkārtēji

.

8.124.626.—

izdevumi.

ministrija
„

42.866.—

77.776.—
29.000.—

„

Satiksmes

„

66.000.—

„

540.570.—
4.119.122.—

Valsts kredits
Dažādi fondi ministru kabineta rīcībā

.

3.000.000 —

Ārkārtēju izdevumu kopsumā

.

7.875.334.—
15.999.960.—)

Valsts papildu izdevumu kopsumā

.

Iebildumu nav? Pieņemts. Es lieku tagad pa-

pildu budžetu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret papildu budžeta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemts. Caurskatīšanā nāk likums par valsts papildu budžetu 1923./24.
gadam. Vai referents vēlētos dot vēl kādus paskaidrojumus?

Referents J .Vesmanis: Budžeta komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Pāreja uz šī
likuma caurskatīšanu pa pantiem. Iebildumu nav?
Pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Likums par valsts papildu budžetu 1923.124. gadam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
dita

„Valsts papildu budžets par 1923./24. gadu ar kopējo kresumu 15.999.960.— lati pieņemts un apstiprināts".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

„Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Es lieku tagad likumu visā visuma uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums
vienbalsīgi pieņemts.
Vēl ir pārejas formulas. Referents liek priekša
pieņemt viņas vēl šinī sēdē pie budžeta. Iebildumu

6. sēde

1924. gada

1.

februārī.

2l8

nav pret i)riekšlikumu? Mes skatīsim cauri ari pārejas formulas pie papildu budžeta. Ludzu nolasīt.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Saeima nolemj uzdot valdībai:
1) ne vēlāk par š. g. 15. oktobri iesniegt Saeimai pārstrādātus un mūsu apstākļiem piemērotus noteikumus par
valsts darbiem un apgādi;
2) izstrādāt likumu par visu valdības iestāžu speciāliem
līdzekļiem, viņu iekasēšanas, uzglabāšanas un izlietošanas kārtību un norēķināšanos par tiem;
3) likumdošanas ceļā noteikti fiksēt uzņēmēju un dalībnieku
iemaksu procentu slimo kasēs;
4) pielaist stratēģiskos un valsts drošības nolūkos buveto
telefonu liniju vispārēju lietošanu, cik tāļu to atļauj
kontrabandas apkarošanas apstākļi;
5) rūpēties par to, lai lopa sērgu apkarošanai vajadzīgos
serumus pēc iespējas izgatavotu iekšzeme '
6) steidzīgi nokārtot kursu jautājumu, izstrādājot noteikumus, lai ārvalstu priekšstāvniecībās ieņemtā nauda
ilgi negulētu konsulātu kasēs un kursu noteikšanas momentu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai vēlētos kāds
vārdu pie pārejas formulām? Bastjānim vārds.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Starp visām
šīm pārejas formulām ir viena zem Nr._3, kura uzdod
likumdošanas ceļā noteikti fiksēt uzņēmēju un dalībnieku iemaksu procentu slimo kasēs. Šo pārejas
formulu budžeta komisijā iesniedza komisijas loceklis Kalniņa kungs. Kā viņš komisijā paskaidroja,
tā ir domāta tādā ziņā, lai uz priekšu tiktu grozīts
līdzšinējais stāvoklis, pēc kura kases dalībnieki vispirms nolēma cik tie grib maksāt no savas algas un
tad tikpat daudz bij jāpiemaksā uzņēmējam un ari
valstij. Kalniņa kungs vēlējās, lai kases dalībniekiem
par maksājamo procentu lielumu nekādas lemšanas
nebūtu, bet procentu lielumu noteiktu likums. Man
liekas, ka šodien pie papildu budžeta šis jautājums
nebūtu izlemjams, bet tas stāvoklis, kāds jau ir nodibinājies, tiktu atstāts ari uz priekšu. Ja jau augstais
nams vispārīgi vēlēsies šo jautājumu skatīt cauri, tad
tā lieta būs jāņem plašāki, un tāpēc es lieku priekšā
pagaidām neaizskart slimo kases stāvokli un pārejas
formulu zem Nr. 3 atraidīt.
PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Pret 1., 2., 4., 5. un 6. budžeta komisijas priekšlikumiem nekādi iebildumi nav celti. Es
likšu tagad visus šos piecus, neieskaitot trešo,
priekšlikumus, reizē uz balsošanu. Vai būtu kādi pieprasījumi pēc atsevišķas nobalsošanas? (Saucieni:
„Nav!") Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 1., 2.,
4., 5., 6. priekšlikumu pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikumi vienbalsīgi pieņemti. 3. budžeta

komisijas priekšlikums:

«Likumdošanas ceļā noteikti fiksēt uzņēmēju un dalībnieku
iemaksu procentu slimo kasēs."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu par 3. priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par 3. priekšlikuma pieņemšanu nodotas
32 balsis, pret —34, atturējies nav neviens. Tā tad
šī priekšlikuma pieņemšana atraidīta.
Nākamā sēde otrdien, 5. februārī, pīkst. 5 pēc
pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pulkst. 9.05 vakara.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis
Talak, iesūtīts
^
ari to nolasīt.
raksts no ministru prezidenta. Ludzu
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.
uz ministru kabineta š. g. 31. janvāra lē-

Pamatojoties

mumu, pagodinos lūgt Saeimu pagarināt iesniegšanas termiņu
likumprojektam par pilsētu pašvaldībām līdz š.
Pagarinājums vajadzīgs tādēļ, ka pilsētu
strādāšana ir jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību
iestāžu aizrādījumiem un vēlējumiem, kas stipri
kuma izstrādāšanu.

IV. sesijas 7. sēde 1924. gada 5. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs:

1.

Ministru

prezidenta

locekļa

Ministru prezidents V. Zamuels."

paziņojums, ka Fr. Ozoliņš no-

ņem savu kandidatūru

uz valsts kontroles padomes

amatu

219

3.
4.

Ministru prezidenta lūgums, pagarināt iesniegšanas
termiņu likumprojektam par pilsētu pašvaldībām . 220
220
Likumprojektu nodošana komisijām
Ministru prezidenta pieprasījums dot Saeimas atļauju

5.

dažu deputātu saukšanai pie tiesas atbildības . . .
Likumprojekta par valsts kases zīmēm nodošana at-

2.

220

pakaļ valdībai:
6.
7.

J. Celms (sociāldemokrāts)
Redakcijas komisijas ziņojums:

220

Kr. Bachmanis, referents
Pārgrozījumi likumos pat* ārvalstu tiesu spriedumu
atzīšanu un izpildīšanu (nodod finansu komisijai):
Nik. Kalniņš, referents

220

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs)

8.

222

.

221

M. Lazersons (Ceire Cion)
Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. p. pārgrozījums

221

(3. lasījums):

A. Alberings, referents
Kr. Bachmanis, referents
A. Bachmanis (sociāldemokrāts)
9.

Likums par

ārlaulībā

223
.

dzimušo bērnu

.. ,

.

.

224

.

223

leģitimēšanu

(1. un 2. lasījums):
Nik. Kalniņš, referents
10.

.

.

.

.

224

'

Likums par mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevām (pieņem steidzamības kārtibā):
E. Birkhāns, referents

11.

226

J. Celms, referents
Likums par civilprocesa likumu

227

1923. gada izdevuma
117. panta un 1914. gada izdevuma 372. panta pārgrozījumu (pieņem steidzamības kārtībā):
V. Molcmanis, referents

12.

229

Likums par poligrāfiskām iestādēm (1. un 2. lasījums):
229,
Br. Kalniņš, referents

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savie'
nība)
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
13. Likumi par valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšanu (skata cauri slēgtā sēdē):
14.

R. Ivanovs, valsts kontroliers
Likums par tautas skaitīšanu (1. un 2. lasījums):
A. Petrevics, referents
M. Skujenieks (sociāldemokrāts

15.

232

232
233

234
234, 238
. 237

mazinieks)

Nākamā sēde

Priekšsēdētājs

g. 1. aprilim.
nolikuma izun valdības
apgrūtina li-

240

Fr. Vesmanis:

Saeimas

sēde

atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu, 3. lasījums; agrārās reformas likuma IV. daļas 5. panta pārgrozījums, 3. lasījums. Tālāk turpināsies agrāk izsludinātā vēl neizspriestā dienas kārtība.
Ministru prezidents piesūtījis rakstu, kuru lūdzu
nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Atsaucoties uz š. g. 5. februāra kabineta lēmumu un papildinot p. g. 30. novembra iesniegumu Nr. 3621, pagodinos
paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ka galvenais kontroliers Fridrichs Ozoliņš savu kandidatūru uz valsts
kontroles padomes locekļa amatu noņem.
Ministru prezidents V. Zamuels."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie ministru
prezidenta iesnieguma neviens nevēlas. Izlemjams
būtu lūgums pagarināt termiņu likumprojekta par
pilsētu pašvaldībām iesniegšanai līdz š. g. 1. aprilim.
Uzdots bija valdībai izstrādāt šādu likumprojektu
līdz 1. februārim 1924. gadam. Es lieku šo iesniegumu — pagarināt termiņu līdz 1. aprilim likumprojektam par pilsētu pašvaldībām — uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to. Nav. Kas atturas? Nav. Termiņš vienbalsīgi pagarināts līdz
1. aprilim.
Ministru prezidents iesūtījis pārgrozījumu projektu likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz -ārzemēm . Prezidijs liek priekšā nodot likumprojektu tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Tālāk ministru prezidents iesniedzis papildinājumu un

pārgrozījumu projektu valsts zemes bankas statūtos.
Nododams finansu komisijai. Iebildumu nav? No-

dots finansu komisijai.
Tālāk iesniegts pieprasījums dot Saeimas piekrišanu Saeimas locekļa Kristapa Eliasa saukšanai
pie tiesas atbildības uz sodu likumu 154. panta 2. daļas un 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots šai komisijai.
Vārdu pie dienas kārtības lūdz Celms. Vārds

Celmam.

J. Celms (sociāldemokrāts): Godājamie deputāti! Dienas kārtības 18. punktā ir uzņemts likumprojekts par valsts kases zīmēm. Finansu ministrs
bij griezies pie Saeimas ar lūgumu nodot atpakaļ
ministrim šo likumprojektu un Saeima 1. februāra
sēdē uzdeva finansu komisijai nākt ar savu atzinumu.
Finansu komisija, apspriezdama šo finansu ministra
priekšlikumu, atzina par vēlamu atdot likumprojektu
atpakaļ finansu ministrim un šo atzinumu vienbalsīgi
pieņēma. 'Tāpēc es finansu komisijas vārdā lūgtu
Saeimu šodien apstiprināt un pieņemt šo finansu komisijas atzinumu — atdot atpakaļ finansu ministrim
likumu par valsts kases zīmēm un līdz ar to likuml>rojektu noņemt no dienas kārtības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar kārtī-

bas ruļļa 162. pantu finansu ministra pieprasījumam
vajadzīga ari Saeimas piekrišana. Es lieku tagad
finansu ministra pieprasījumu — atdot likumu par
valsts kases zīmēm atpakaļ — uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret finansu komisijas pieņemto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par atdošanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par atdošanu atpakaļ nodota 61 balss, pret to — 5 balsis,
atturējies nav neviens. Nolemts atdot likumprojektu
atpakaļ. Līdz ar to viņš atkrīt šīs sēdes dienas kārtibā.

Nākamais dienas kārtības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu par valsts papildu budžeta
likumu.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija ir skatījusi cauri likumu par valsts
papilda budžetu 1923./24. gadam un liek priekšā pie-

"
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IV. sesijas 7. sēde

ņemt sekošus pārlabojumus. 1. panta 2. rindā vārdā
„lati" strīpot galotni „i" un tās vietā likt galotni „u".
Vairāk pārlabojumu šinī likuma nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi ļebildumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārlabojumu? Nav. Pārlabojums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgropar ārvalstu
tiesu
likumos
spriedumu
atzīšanu un izpildīšanu.
Referents
Nikolajs Kalniņš.
Vārds Arvedam
Bergam.
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Principā nav ko iebilst pret šiem pārgrozījumiem likumos par ārvalstu
tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu. Protams, ir
vajadzīgs, ka mēs atzīstam citu valstu tiesu spriedumus un ari savu tiesu spriedumus varam likt izpildīt
citām valstīm. Par to šaubu nevar būt. Šai ziņā likums apsveicams un virzāms tālāk. Bet juridiskā
komisija skatījusies tikai uz formeli juridisko pusi, neievērodama tās reālās sekas, kuras tādam likumam
varētu būt. Bet šīs sekas var būt ļoti lielas, jo mēs
varam nākt tādā stāvoklī, ka mums jāizpilda tādi
spriedumi, kuri mūsu saimnieciskai dzīvei nāks stipri
par ļaunu. Es atgādināšu, ka mums pastāv mūsu iekšējo parādu nokārtošanai 18. marta likums. Uz ārzemju parādiem šis likums neattiecas, un ārzemju tiesas ar šādu likumu nevar rēķināties. Tā tad vajaga tikai kādai saistībai būt, kura cēlusies ar ārzemēm un

zījumi

piekrīt ārzemju tiesām, lai no mūsu pilsoņiem piedzītu
pēc zelta valūtas pirmskara saistības. Ko tas
nozīmē, tas bez tālākiem paskaidrojumiem saprotams. Mums tas var nākt lielā mērā par ļaunu, jo
mēs esam bijuši daudzkārt saistīti kā debitori pret
ārzemniekiem, kuri ir mūsu kreditori. Tā tad pie-

1924. gada 5. februāri.
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vijas likumi laulību jautājumānav vienaldzīgu Tā tad
ari šinī ziņā varētu un vajadzētu pārstrādāt šo likumprojektu. 'To mēs varam redzēt ari no ta, ko
mums paskaidroja referents Nikolajs Kalniņa kungs.
Otru teikumu, kur iet runa par konvencijām, viņš
izskaidroja pie 1. lasījuma tā, ka vajadzētu tiem
spriedumus izpildīt ne tikai uz konvenciju, bet ari uz
savstarpības pamatiem. Kā to konstatēt? Tas ir
neskaidri. Referents te dod tādus tulkojumus, kurus
nevar pieņemt un pie likuma var pieiet dažādi, tāpēc
es pievienojos Berga kungam, nodot šo likumprojektu finansu komisijai, kaut gan es atrodu, ka būtu vajadzīgs pārstrādāt to teikumu, kas zīmējas uz laulības spriedumiem un lēmumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties.
Referents Nik. Kalniņš: Vispirms es atbildēšu uz
Lazersona kunga iebildumiem. Man jāsaka, ka Lazersona kungs ir ļoti maldījies: laulības lietās Latvijā ir tikai viens likums, un nav tā, ka Latgalē, Vidzemē un Kurzemē būtu savādāki noteikumi. Še visur
ir viens pats likums un tas ir visiem zināms, Latvijas laulības likums. Tā kā tajā ziņā pie ārzemju tiesas spriedumu atzīšanas mums nekādas grūtības un
pārpratumi celties nevar. Pie tam Lazersona kungs
atkal, man liekas, ir pārpratis šo likumu. Te ir divi
lietas: tādi spriedumi, kuri ir tikai atzīstami, tās ir
laulības un adopcijas lietas, un vēl otra veida spriedumi, kur kaut kasir jāizpilda, tās ir parastās civillietas. Pie šiem gadījumiem, kad_ ir izpildāmi kādi ārzemju tiesas spriedumi, var būt divējādi gadījumi.
Pirmkārt, tādi gadījumi, kad ar attiecīgo valsti ir
noslēgta konvencija. Tad šis likums nosaka tikai,
ka jārīkojas saskaņā ar noslēgto konvenciju. Bet šis
likums pielaiž ari tādu varbūtību, ka izpilda ārzemju
tiesas spriedumus, ja nav konvencijas, bet *ir tikai
savstarpība. Tā kā netiek prasīti abi divi, bet gan

dzīšana tādā kārtā var notikt ļoti lielā mērā un mūsu
tirgotāji, rūpniecības un naudas iestādes var nonākt
vai nu viens vai otrs noteikums. Ja nav konvencijas
Kļūmīgos apstākļos. Kā spilgtu piemēru varētu miun nav ari savstarpības, tad pēc šī likuma tādus ārnēt, ka piemēram Rīgas pilsētas obligācijas parāds ir
kādai Anglijas firmai. Šim aizņēmumam varētu viegli zemju tiesas spriedumus neizpilda. Tās valstis, kuras
mušu tiesas spriedumus uz savstarpības pamata izkonstruēt piekritību Londonas tiesai. Ja mēs esam apņēmušies izpildīt Anglijas tiesu lēmumus, tad varētu pilda, to valstu sarakstu sastāda tieslietu ministrs
Rīgas pilsētai no šīs saistības izpildīšanas rasties saziņā ar ārlietu ministri. Tā tad šinī gadījumā nekļūmīgas sekas. Tas ir viens piemērs. Es nerunāju skaidrības nav. Kas attiecas uz Berga kunga priek;_ >ar to, ka šo likumu vajaga atraidīt. Tas mums jā- likumu, tad protams juridiskā komisija, apspriežot
izdod, bet ar vaļējām acīm jāapsver viņa reālās šo likumu, nebija tādas varbūtības paredzējusi, ka
sekas. Es nedomāju, ka juridiskā komisija šai ziņā varētu mums varbūt dažās vietās celties kādi sabūtu tā kompetentā iestāde. Tamdēļ man liekas, režģījumi finansielā ziņā. Juridiskā komisija no tā
ka reālās sekas vajadzētu apsvērt finansu komisijā. viedokļa šo jautājumu nav apskatījusi un tāpēc man
Ja mēs nododam šo likumu atpakaļ finansu komisijai, liekas, ka es izteikšu juridiskās komisijas domas, ka
tad likums būtu skatāms cauri atjaunotā kārtībā šai komisijai nav nekas pretim, ja šo likumu nodod
sākot ar pirmo lasījumu, kā tas ir pēc kārtības ruļļa.
Tāpēc mans priekšlikums ir nodot šo likumu finansu
komisijai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire-Cion): Augsti godātie deputātu kungi! Es gribu aizrādīt, ka šis nav tikai finansiels jautājums, ka šim likumam nav tikai finansielas sekas no svara, bet ļoti no svara ir ari juridiskās sekas. Ja mēs ņemsim piemēram pirmo teikumu, tad tas skan:
„Latvijas pavalstnieku laulības lietās, kāari
adopcijas lietās, kurās adoptētais resp. adoptējamais ir Latvijas pavalstnieks, ārvalstu tiesu
spriedumi un lēmumi ir spēkā ari Latvija, ja tie
saskan ar Latvijas civillikumiem."
Jāsaka, ka Latvijas civillikumi ir stipri nenoteikts jēdziens, tāpēc kā Latgalē mums pastāv speķa
X. sējums, kamēr pārējā Latvijā pastāv Baltijas tiesības, tā kā tas teikums „ja tas saskan ar Latvijas
civillikumiem", nav noteikts jēdziens, tapec ka Lat-

apskatīšanai finansu komisijai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar kārtības ruļļa 126. pantu iepriekš balsošanas pēc būtības
izšķirams Arveda Berga priekšlikums, kurš skan:

..

Pārgrozījumus likuma par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu nodot finansu komisijai."

Lieku uz balsošanu Arveda Berga priekšlikumu,
pret kuru referents iebildumus neceļ. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Arveda Berga priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arveda Berga
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Likumprojekts
nodots finansu komisijai.
Nākamais dienas kārtības punkts ir agrārās
reformas likuma IV. daļas 5. p. pārgrozījums, 3. lasījums. Referents ir _ A. Alberings.
Lūdzu sekretāru nolasīt iesniegtos pārlabojumus.
Sekretārs J. Vesmanis:
„1) Virsrakstu izteikt šādi: „Agrarās reformas likuma
IV. daļas 5. un 7. p. p. pārgrozījumi."
2) Ievadu izteikt šādi:
„Agrarās reformas likuma IV. daļas 5. p. līdz ar piezīmi un 7. p. (Lik. kr. 1920. g. 214) strīpot un to
vietā likt:".
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Pec 5. panta nostrīpot vārdus:
„Strīpot 7. pantā līdzšinējo tekstu

sekošu:*'.

IV. s « s i i a s 7.

un ta vieta likt

M. Rozentals *

Strīpot visu teikumu, kurš iesprausts starp 5. un /.
pantu, kā ari visu 7. pantu (pieņ. 2. lasījumā 15. I. 24.).

A. Dzenis.
7. pantu (pieņemtu 2. lasījumā) — strīpot.
R. Lindiņš.
Līdzšinējā likuma 7. panta teksta strīpošanu _ noraidīt, strīpojot pārgrozījumos 7. panta priekšā likto
jauno tekstu.
A. Alberings."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pie šiem pārlabojumiem neviens vārdu nevēlas?
Buševicam
vārds.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Rozentāla iesniegtais pārlabojums saskan ar to tekstu, kas pieņemts 2. lasījumā. Es domāju, ka visi tie, kas balsoja
2. lasījumā par centrālās zemes ierīcības komitejas
pārgrozīšanu, balsos par Rozentāla tekstu. Alberinga kunga teksts iziet uz centrālās zemes ierīcības
komitejas atjaunošanu līdzšinējā sastāvā. Domāju,
ka tie, kas balsoja 2. lasījumā par centrālās zemes
ierīcības komitejas sastāva grozīšanu, balsos pret
Alberinga kunga tekstu.
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Komisijā priekšlikums noraidīts. Ludzu pacelties tos, kas ir par Rozentāla priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par otro Rozentāla
priekšlikumu nodotas 52 balsis, pret to — 25, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk trešais Rozentāla priekšlikums, kurš skan:
„Pēc 5. panta nostrīpot vārdus: „Strīpot 7. panta līdzšinējo tekstu un tā vietā likt sekošu:"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas izna- *
kūms: par Rozentāla priekšlikumu nodota 51 balss,
pret to 25, atturējies nav neviens. Šis priekšlikums
ari pieņemts. Vairāk pārlabojumi nav iesniegti. Vai
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Lūcijas komisijas pārlabojumus? Vārds redakcijas komisijas referentam Bachmanim.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija skatīja cauri visus pieņemtos pārlabojumus un liek priekšā sekošus_ redakcijas komisijas pārlabojumus. Virsrakstā pēc abiem pantiem
strīpot vienu p. Ievadā pārlabojumu nav. 5. panta
vārdus „zemkopības ministrijas" un „tieslietu ministrijas" rakstīt ar pirmiem lieliem burtiem. 7. pantā
pēc skaitļiem „1" divreiz strīpot „no". Vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas
komisijas pārlabojumi vienbalsīgi ~eņemti. Es lieku
tagad likumu visāvisumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret to — 27 balsis, atturējušies 2. Likums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par ārlaulībā
dzimušo bērnu leģitimešanu. Referents Nikolajs Kalniņš. Vārds referentam Kalniņam.
Referents N. Kalniņš: Šis likums pieder pie tiem,
kuri ieved vienādību likumdošanā visā Latvijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies? Es lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem pārlabojumiem.
Referents A. Alberings: Godātie deputātu kungi!
Agrarkomisija šodien skatīja cauri ienestos pārlabojumus un palika pie līdzšinējā ieskata, ka centrālās
zemes ierīcības komitejas sastāvs nav grozāms un
paturams tādā pat sastāvā, kāds līdz šim bija. Pamatojoties uz agrākiem lēmumiem un ievērojot pievestos motīvus agrarkomisija atrada par vajadzīgu
Rozentāla pārlabojumu noraidīt. Par Rozentāla pārlabojumu tika nodotas 5 balsis, pret to — 6 balsis
un atturējies viens. Tā tad Rozentāla pārlabojums
noraidīts. Kas zīmējās uz pārējiem pārlabojumiem,
kādi ir iesniegti, tad komisija izsacījās par šiem pārlabojumiem. Pārējie pārlabojumi tika pieņemti ar
7 balsīm pret 5. Tā tad šie pārlabojumi ir pieņemti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā vispirms nāk Dzeņa iesniegtais pārlabojums. Ja šo pārlabojumu pieņem, tad atkrīt visi pārējie pārlabojumi,
jo Lindiņa un Alberinga pārlabojumi sakrīt ar Dzeņa
priekšlikumu. Dzeņa priekšlikuma pieņemšanas gadījumā zūd katra nozīme Rozentāla pārlabojumiem.
Referents izsakās, ka Dzeņa pārlabojums ir komisijā pieņemts. Es likšu tagad Dzeņa pārlabojumu Līdz šim stāvoklis ir tāds, ka materiālā daļā ārlauuz balsošanu, kurš skan:
lībā dzimušie bērni tiek leģitimēti tiklab Latgalē, kā
„Strīpot visu teikumu, kurš iesprausts starp 5. un 7.
Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, ja viņu vecāki dopantu, kā ari visu 7. pantu (pieņ. 2. lasījumā 15. 1. 24.)"
das laulībā, skaitot no vecāku salaulāšanas dienas,
Lūdzu pacelties tos, kās ir pret Dzeņa pārlabotikai kārtība, kā leģitimēšanu izdara, ir dažāda Latjumu. 'Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa
galē, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Kamēr Latpārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atgalē ir vajadzīga, pie šīs leģitimēšanas tiesas līdzdaturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
lība, tikmēr pārējā Latvijā nas nav vajadzīgs, un
par Dzeņa pārlabojumu nodotas 30 balsis, pret to —
49 balsis, atturējies nav neviens. Dzeņa pārlabo- pietiek pēc vecāku salaulāšanās griezties pie konsistorijas, kā tas bij agrāk jeb tagad — pie garīgo lietu
jums noraidīts. Līdz ar to atkrīt analoģiskie Lindiņa
pārvaldes,
tur iesniegt attiecīgu apliecību par salauun Alberinga priekšlikumi. Nobalsošanā nāk tagad
lāšanu un bērna dzimšanu un tad bērni tiek ierakstīti
Rozentāla pirmais pārlabojums, kurš skan:
sarakstā kā laulībā dzimuši, kā pilntiesīgi laulāto
«Virsrakstu izteikt šādi: „Agrarās reformas likuma IV.
daļas 5. un 7. p. p. pārgrozījumi"."

Komisijā Rozentāla priekšlikums
noraidīts.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas

atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Rozentāla priekšlikumu nodotas 53 balsis, pret to
nodotas 25 balsis, atturējies nav neviens. Rozentāla
pirmais priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk
otrs Rozentāla priekšlikums, kurš skan:
„Ievadu izteikt šādi: „Agrarās reformas likuma IV. daļas

5. p. līdz ar piezīmi un 7. p. (Lik. kr. 1920. g. 214) strīpot un
to vieta likt:"."

bērni. Latgalē priekš šīs procedūras vajaga ari tiesas līdzdalību. Pēc šī projekta tiek vienādība ievesta
tādā ziņā, ka tiek ari uz Latgali attiecināts tas pats
princips, kas pārējā Latvijā, proti, ka tiesas līdzdalība
nav vajadzīga. Bet tā kā tagad reģistrācijas akti
neatrodas vairs garīgo lietu pārvaldē, tajos gadījumos, kur bērna dzimšana notikusi pēc reģistrācijas
nodokļu atvēršanas zināmās vietās un ja šie akti atrodas dzimtssarakstu nodaļā, tad paziņojums vairs
riav. iesniedzams garīgo lietu pārvaldei, bet attiecīgai dzimtssarakstu nodaļai. Turpretī*-" tanīs gadījumos, kur tiek leģitimēts bērns, kas dzimis agrāk,
pirms dzimtssarakstu nodaļas atvēršanas, kur akti

ļ
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atrodas garīgo lietu pārvaldē, tur šī reģistrācija jāizdara tāpat kā agrāk garīgo lietu pārvaldei. Gadījumā, ja nebūtu agrākie reģistrācijas dokumenti atrodami ne garīgo lietu pārvaldē, ne ari dzimtssarakstu nodaļā, tādos gadījumos paredzēta ari tiesu līdzdarbība pie leģitimēšanas un tā jāizdara caur tiesu.
Tiesas kārtība ir parastā, kura paredzēta civilprocesa likumu 1460.—1460. pantos, tikai process
grozīts tādā ziņā, ka atcelts 1460. -ants un 1460.
panta 4. punkts, jo tur paredzēts, ka gadījumos, ja šī
leģitimēšana notiek vēlāk par vienu gadu no laulības
noslēgšanas, tad, vajaga tiesai paziņot ari iemeslu,
kāpēc leģitimēšana nav notikusi agrāk. Saprotams,
ka šis noteikums savu laiku ir pārdzīvojis un tiesai
jeb citām, personām nav nekāda daļa, kāpēc vecāki
savu bērnu nav leģitimējuši. Nav no svara, vai to
izdara gada laikā, vai vēlāk. Tāpēc šinī ziņā procesa
noteikums grozīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas. būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Likums par ārlaulība dzimušo bērnu leģitimešanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Vietējo likumu kopojuma III. daļas 173. pantu un Krievijas likumu kopojuma X. sējuma I. daļas (1914. gada izdevums) 144'._pantu izteikt šādi:
„Arlaulībā dzimušie bērni iegūst ar savu vecāku
sekojošo laulību visas laulībā dzimušo bērnu tiesības,
skaitot no vecāku salaulāšanās dienas"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Pēc laulības abiem vecākiem jāpaziņo mutiski vai rakstiski tai dzimtssarakstu nodaļai, kurā āi laulībā dzimušais
bērns reģistrēts, ka viņi ir salaulājušies un ka bērns no viņiem
dzimis, klātpieliekot savas laulības un bērna dzimšanas apliecības.
Par mutisku paziņojumu sastādāms protokols, kurš parakstāms abiem vecākiem un dzimtssarakstu nodaļas pārzinim. Uz paziņojuma pamata pārzinis ieved dzimšanas ierakstā
atzīmi par leģitimešanu, izdara attiecīgu izlabojumu un izdod
jaunu dzimšanas apliecību, saskaņā ar likuma par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju 38. panta 2. daļu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Attiecība uz bērniem, kuri dzimuši pirms vietējās dzimtssarakstu nodaļas atvēršanas un kuru dzimšana reģistrēta tikai
baznicas grāmatās, vecākiem jāgriežas ar attiecīgiem (2. p.)
rakstiskiem lūgumiem pie iekšlietu ministrijas (garīgu lietu
pārvaldes), kurai piekrīt rīkojumi par ieraksta izlabošanu un
jaunas dzimšanas apliecības izdošanu saskaņā ar likuma par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju 38. panta 2. daļas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Gadījumos , ja leģitimešanu nevar nokārtot 2. vai 3. pantā
minētā kārtībā, dzimšanu reģistra trūkuma dēļ, vai aiz kādiem
citiem iemesliem, vecāki var griezties pie apgabaltiesas ar
lūgumu

par leģitimēšanas apliecināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 5. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Lietas par leģitimešanu tiesa lūko cauri civilprocesa likumu (1914. gada izdevums) 1460.—1460. panta kārtībā, kuros ar šo ievesti sekosi pārgrozījumi:
1) 14603. pants un 1460. panta 4. punkts atcelti;
2) 1460. pantu izteikt šādi:
14607_ . Pēc tiesas lēmuma nākšanas likumīgā spēkā,
tiesa agrākas dzimšanas apliecības vietā izdod jaunu
dzimšanas apliecību pēc tieslietu ministra apstiprināta
parauga. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Lieku tagad likumu visā visumā
KrājumāSaeimas Strnografiski
birojS Rīgt, jakaba ielā Nt 11.
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uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
likuma pieņemšanu . Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums bus
26. februārī.
Nākošais dienas kārtības punkts ir 1ik um_s ...
pārmēru un svaru pārbaudīšanas un
apzīmogošanas
nodevām. Referenti —
Birkhāns, Aug. Kalniņš. Finansu komisijas referenta
Augusta Kalniņa vietā finansu komisijas viedokli cels
priekšā finansu komisijas priekšsēdētājs Celms. Lūdzu Celmu ieņemt vietu referentu ložā. Vārds tirdzniecības un rūpniecības komisijas referentam Birkhānam.
Referents E. Birkhāns: Godātie deputātu kungi!
Noteikumi par mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevām grozīti jau vairākkārt, kamēr
viņi pastāv._ Vispirms takse noteikta mēru un svaru
valdei darbību uzsākot 1920._ gada 7. janvārī. Tad
ar 1920. gada 29. novembra rīkojumu taksi paaugstināja par 50%, jo valūtas kursam krītot ievestās likmes izrādījās par nepietiekošām. Tālāk 1921. gada 20.
decembrī likmes atkal tika paaugstinātas desmitkārtīgi un tika noteiktas zelta frankos. 1919. gada 16.
jūlija likuma kārtībā izdotie noteikumi, kuri stājās
spēkā no 1922. gada 15. janvāra, pastāv līdz šim laikam. Tirdzniecības un rūpniecības komisija, tāpat
ari finansukomisija skatīja šīs likmes cauri un pirmkārt izdarīja likmēs dažus sīkus pārgrozījumus, jo

ar laiku viena vai otra likme bij izrādījusies par mazāk piemērotu praktiskai vajadzībai. Ari vēl otrs
viedoklis spieda skatīt cauri šo likumu, jo komisijas
atrada, ka noteikumiem jāiegūst Saeimas piekrišana
un tie jāizsludina par likumu. Kas zīmējas uz pašām
likmēm, tad tam nepiemīt fiskals raksturs. Apzīmogošana un likmes ievestas pilsoņu interesēs. Tomēr
likmēm jabut tādām, ka viņas sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar mēru un svaru pārbaudīšanu un
apzīmogošanu. Ienākumiem ari jādod zināms plus,
ar kuru varētu iegādā/ties dažādus jaunus aparātus
un uzturēt kārtībā mēru un svaru valdi. Notecējuša 1923. gādā mēru un svaru pārbaudīšana devusi
ap _ 40.000 latu ienākumu, izdevumi sniedzas pie apmēram 30.000 latu. Pēdējos mēnešos, pārejot uz
metrisko sistēmu, ienākumi bijuši prāvāki, bet iestājoties normāliem apstākļiem, tie nepārsniegs ievērojama mērā izdevumus, kas saistīti ar mēru un svaru
valdes uzturēšanu. Izstrādātās likmes paredz divē-

jāda veida mēru un svaru izmērošanu un apzīmogošanu, t. i. metrisko un nemetrisko, proti krievu svaru
apzīmogošanu. Pēdējā veida likmes bij vajadzīgas
tadeļ, ka Latvija pastāv mēru un svaru rūpniecība un
no Latvijas šīs rūpniecības izgatavojumus izved ari
uz citam valstīm diezgan lielos apmēros, piemēram,
uz_ Igauniju un Lietavu. Igaunija pilnā mērā atzīst
mušu izmerošanas un apzīmogošanas kārtību. Kas
attiecas uz speciāliem mēriem, tad tiem likmes nav
note_iktasTad ir paredzēts, ka vajadzības gadījuma varētu mēru unsvaru valde vienoties ar Latvijas augstskolu, cik tālu tāda vienošanās būtu panākama. Likmes tad būtu noteicamas no finansu ministra katra atsevišķā gadījumā pēc vajadzības. Kas
zīmējas uz visu likumu, tad projektā ir ievesti 8 iedalījumi. Pirmie 4 iedalījumi attiecas uz metriskiem
svariem un mēriem, turpretim 5., 6. un 7. iedalījums
uz nemetrisko sistēmu jeb krievu svariem. 8. iedalījuma paredzēti gadījumi, kur būtu vajadzīga sevišķa
kartība priekšdažadiem pārbaudījumiem un apzīmogošanas. Pašā šinī projektā, salīdzinot ar agrāko, ir
ievesti mazi pārgrozījumi. Tā 1. ieidalījumā 2. un 12.
punkti ir jauni. 2. punktā ir ievests kā sevišķs iedalījums balanssvari no 2—10 kilogramiem ar likmi
0,5. Tad 12. punkts paredz svarus ar nevienādiem
pleciem, pāri par 3.000 kilogramu. Tad 3. iedalījuma
8
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3. un 4. punktā ir ivests jauninājums— 100, 50 un
10 litri, pie kam noteikts par 100 un 50 litriem l^ lats
un par 10litriem 1lats. Citu jauninājumušai likuma
nav, izņemot 4. iedalījumu, kur likme 0,15 pārgrozīta
uz 0,2 priekš atsvariem. Tad __ nodalījumā likme
ir grozīta no 0,10 uz 0,2. Kas zīmējas uz 8. iedalījumu, tas paredz pārbaudījumu priekš mucām, naftas
kubliem, cisternām, malkas mēriem, manometriem,
termometriem, taksometriem u. t. t. Šeit likme noteicama no finansu ministra pēc vajadzības, katrā
atsevišķā gadījumā. Bez tam abas komisijas atrada, ka būtu steidzināma mēru un svaru likuma izstrādāšana, un tāpēc pie šī likuma ir pievienota attiecīga pārejas formula. Tirdzniecības-rūpniecības komisija strādāja kopēji ar mēru un svaru valdes
priekšstāvjiem un visi mēru un svaru valdes priekšstāvju norādījumi tika komisijā nopietni apsvērti un
pārbaudīti. Tālāk man jāziņo, ka _ visi_ lēmumi tika
taisīti vienbalsīgi. Komisijas vārdā lūdzu augsto
namu šo sīko likumu pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu
komisijas referentam Celmam.
Referents J. Celms: Augstā sapulce! Likumprojekts, kurš iesniegts augstā nama apspriešanai, ir
pieņemts saskaņoti finansu komisijā un tirdzniecības un rūpniecības komisijā kā teksta, tā ari likmju
ziņā, t. i., visi pārlabojumi, kurus izdarīja tirdzniecības un rūpniecības komisija, pieņemti ari finansu komisijā, un visi pārlabojumi, kurus savukārt ienesa
finansu komisija, pieņemti ari tirdzniecības un rūpniecības komisijā. Tā kā finansu komisijai nav šeit
atsevišķu priekšlikumu ne pie teksta, ne pie likmēm.
Tāpat finansu komisija ari lūdz augsto namu pieņemt
šim likumprojektam steidzamību un ari pieņemt, pēc
likumprojekta pieņemšanas, šeit minēto pārejas

formulu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

, „Likums _ par mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Par mēru un svaru pārbaudīšanu un apzīmogošanu ņemamas sekošas nodevas:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 1. punkts. (Balsis no vietām: „Nevajaga
lasīt!") Vai veļas izdalīta teksta nolasīšanu? Šāds
priekšlikums par teksta nolasīšanu neienāk. Nobalsošana nak 1. nodalījums:
(Par metriskiem tirdzniecības svariem:

1) Balanssvari līdz 2 kilogrami
2) Balanssvari no 2 līdz 10 kilogrami

Ls.

0,3
0,5
0,8

3) Balanssvari pāri par 10 kilogrami līdz 75 kilogrimiem
4) Balanssvari pāri par 75 kilogrami līdz 300 kilogramiem
1,5
5) Svari ar uzliekamiem kausiem līdz 2 kilogrami . . 0,6
6) Svari _ar uzliekamiem kausiem pāri par 2 kilogrami
1,5
7) Bezmēri
075
'
8) Svari ar nevienādiem pleciem līdz 75 kilogramiem
l,5
9) Svari ar nevienādiem pleciem pāri par 75 kilogramiem līdz 300 kilogramiem
4,5
10) Svari ar nevienādiem pleciem pāri par 300 kilogramiem līdz 1650 _ kilogramiem
6
11) Svari ar nevienādiem pleciem pāri par 1650 kilogramiem līdz 3000 kilogramiem
7,5
\2) Svari ar nevienādiem pleciem pāri par 3000 kilogramu, bez 11. pk. minētiem 7,5 latiem par
katriem nākošiem pilniem vai nepilniem 1000 kilogramiem
vēl
1
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0,8
nevienādu plecu svariem
14) Svari automātiski līdz 16,5 kilogramiem ieskaitot . 15
15) Svari automātiski no 16,5 līdz 165 kilogramiem . . 22,5
16) Svari automātiski pāri par 165 kilogramiem .... 22)
13) Skala

Vai vēlētos atsevišķu dalītu nobalsošanu par atsevišķiem punktiem? Tāds pieprasījums nav ienācis. Nobalsošana notiksies par 1. nodalījumu visa
visumā. Lūdzu» pacelties tos, kas būtu pret I. nodalījuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. I. nodalījums vienbalsīgi pieņemts. II. nodalījums.
Ls.

(Par metrisko tirdzniecības svaru atsvariem:
1) Atsvars 50 kilogramu
2)
„
20
„
3)
„
10
„
4)
„
5 un 2 kilogramu par katru
5)
„
1 kg., 500, 200 un 100 gramu, par katru

.

0,08

6)

„

50, 20,10, 5, 2 un

.

0,05

7)

„

nevienādu plecu svariem ar nominālu
svaru līdz 16 kilogramiem

8)

„

nevienādu plecu svariem ar nominālu svaru
pāri

par

0,6

0,45
0,25
0,15

1 gramu, par katru .

0,15

16 kilogramiem

Iebildumu nav?

0,45)

Pieņemts.

III. nodalījums.

(Par
metriskiem
tirdzniecības
gamma
mēriem:
1) Metrs ar iedalījumiem
2) Kede vai lente . . ;
3) 100 un 50 litru par katru
. .
4) 10 litru
5) Litrs, */s un '/« litrs, par katru

Iebildumu nav?

Pieņemts.

un

tilpuma
Ls.

0,45
2,5
1,5
1
.

.

0,25)

IV. nodalījums.

(Par metriskiem mazkļūdīgiem svariem un atsvariem:
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Ls.
0,8

Svari līdz 400 gramu
Svari pāri par 400 gramu līdz 4 kilogr.

1,5
2,5
0,8
5, 2, 1 kilogramu par katru
0,25
500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 gramu par katru 0,2
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 miligramu,

Svari pāri par 4 kilogrami līdz 32 kilogrami
Atsvars 20, 10 kilogramu, par katru

„
„
„

.

. . . .
....

par katru

0,2)

Iebildumu nav?

Nobalsošanā nāk

vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pārejm Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu

1924. gada

(Par

nemetrisko

Pieņemts.

tirdzniecības

V. nodalījums.

svaru atsvariem:

1) Par katru 3 pudi

2)
3)
4)
5)
6)

«
»
„
..
„

..
»
,,
,.
„

7"

.-

2 „
1 Pudu

0,7

,

o,3
0,2

o,5

20 mārciņas
10, 5 un 3 mārciņas
2 un 1 mārciņa
48, 24, 12, 6, 3, 2, 1 zolotņiki

Iebildumu nav?

0,15
0,1
0,05)

Pieņemts. VI. nodalījums.

(Par nemetriskiem tirdzniecības garuma un tilpuma
mēriem:
1) Ass ar iedalījumiem
2) Aršina un peda _ ar iedalījumiem
.......
3) Kede zemes mērīšanai, lente
l
'
4) Garnica, h garnica, par katru
...
. .
5) Spainis, V2 spainis, V« spainis, par katru
....
6) Stops, V» stops, V» stops, par katru

' ' . .

Iebildumu nav?

ls
0 05

0,2
*
25
0 25

o' ,35
0,25)

Pieņemts. VII. nodalījums.

, nemetr'sko mazkļudīgo svaru atsvariem:
Par katru 2 unl pudi
2)
„
„ 20 mārciņas
.
10> 5 > 3, 2 un 1 mārciņas
°A
"
"
jl
"
" 48 un 24 zolotņiki
» 12, 6, 3, 2 un 1 zolotņiki, 48, 24, 12, 6,
5"
3 2. 1. V»,/« un Vs daļas
t_
,j
'
1
,\
1)

Ls.

,

Ls.

t-J

. . .

1

0,6
0,25
02

Iebildumu nav? Pieņemts. VIII. nodalījums.

0 2)

(Nodevas

par mēru un aparātu pārbaudīšanu un
apzīSalām vaiadzībām -- mucām, naftas kubliem,
SsteS
ka? menem* .manometriem, termometriem, taksom/trt™

r

kTrfrevišķā - gadīTumtr"""

»»*">VaJadzIbaS

. Iebildumu nav? Pieņemts. Es lieku likumu visā
visuma uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu. Nav.
Kas atturas''-Nav
Likums vienbalsīgi pieņemts.
Pārejas formula
Ludzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeima nolemj: uzdot valdībai paātrināt
mēru un svaru
likuma izstrādāšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
Es lieku pārejas formulu uz balsošanu.

neveļas?
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Kas būtu pret tās pieņemšanu? Nav. Kas atturas?
Nav. Pārejas formula pieņemta vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par civilprocesa
likumu, 1923. gada
izdevuma, 117. panta
un
1914. gada
pārgrozījumu.
izdevuma, 372. panta
Referents Holcmanis.
Lūdzu referentu
sniegt
referātu.
Referents V. Holcmanis: Pagājušā gada vasarā
Saeima pieņēma likumu par dažiem pārlabojumiem
civilprocesa likumos, kriminālprocesa likumos un
tiesu iekārtas likumos un šeit tika grozīti noteikumi
kriminālprocesa likumos attiecībā uz bērnu nopratināšanas veidu, bet aiz pārpratuma attiecīgs pārgrozījums netika ievests civilprocesa likumos. Tagad,
lai saskaņotu kriminal- un civilprocesa likumus, ir
celta priekšā šī mazā novele, kuru lūdzu apstipri-

atbildīgā vadītāja vārdu, uzvārdu, dzīves vietu uzrādīšanu, vecumu, pavalstniecību un bez tam rakstisku paziņojumu, ka zināmā persona uzņemas atbildību par iestādes vadīšanu šī likuma nozīmē; tālāk,
iestādes atrašanās vieta, nosaukums, iestādes veids
un bez tam finansu ministrijas atļauja par rūpniecības uzņēmumu ievešanu un atvēršanu. Šinī ziņā poligrāfiskas iestādes ir padotas vispārīgiem noteikumiem par rūpniecības iestādēm un šeit likums regulē
tikai administrācijas iejaukšanos. Tas būtu par poligrāfisko iestāžu darbību no vispārējo valsts interešu
viedokļa. Kas zīmējas uz valsts saimnieciskām interesēm, tad tās garantē finansu ministrijas noteikumi par atļaujas izsniegšanu rūpniecības uzņēmumiem. Tāpat uz šī likuma pamata nevar tikt atvērta
neviena poligrāfiskā iestāde, kurai nav iepriekšējas
atļaujas no finansu ministrijas. Bez tam pie pieteikuma jāpievienovēl dažas apliecības. Šīs dažas aplienāt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek cības zīmējas uz poligrāfiskās iestādes atbildīgo vapriekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. dītāju Poligrāfiskās iestādes atbildīgajam vadītā^ šī likuma noteikumiem, ir pastāvīgi jādzīvo
Kas būtu pret steidzamību? Nav. Kas atturas? jam, pec
Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju Latvija1 jo būtu pilnīgi neloģiski uzlikt atbildību par
šīs iestādes darbību tādai personai, kura faktiski nevispārējas debates. Vārdu neviens nevēlās? Noatrastos Latvija un tapec nevarētu šo atbildību nest.
balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu
pret pāreju? Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz Otrs noteikums par atbildīgo vadītāju ir tas, ka vipantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt ņam jabut pilngadīgam un, treškārt, šī persona nevar but ar tiesas spriedumu aprobežota savās tie- '
virsrakstu.
sības. Uz pieteikuma prefektam vai apriņķa priekšSekretārs J. Vesmanis:
„Likums par civilprocesa likumu, 1923. gada izdevuma, niekam ir jāsniedz atbilde, tā sauktais paziņojums,
117. panta un 1914. gada izdevuma, 372. panta pārgrozījumu." kā tas pec preses likuma un
šī likuma terminoloģiPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
jas ir paredzēts. Komisijas domas dalījās zīmējoties
Nav. Pieņemts. Ievads.
tikai uz termiņu. Viena komisijas daļa aizstāvēja
Sekretārs J. Vesmanis:
ieskatu, ka paziņojums jāsniedz 7 dienu laikā, kamēr
Civilprocesa likumu, 1923. gada izdevumu, 117. pantu un
otra komisijas daļa bija tais ieskatos, ka paziņojumu
to pašu likumu, 1914. gada izdevuma, 372. pantu izteikt šādi."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav? var iesniegt 14 dienu laikā. Te nu Saeimai būtu jāizšķiras
Bet galvenais tomēr ir tas, ka komisija
Pieņemts/ Likuma teksts.
^ domas par to, ka apriņķa
bij vienas
priekšniekam
Sekretārs J. Vesmanis:
vai prefektam šī atļauja ir jāsniedz, lai poligrāfiskā
„Bernus vecumā no septiņi līdz četrpadsmit gadiem var
nopratināt, bet tikai bez zvēresta."
iestāde varētu savu darbību uzsākt, ja iestāde izoilPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iebildumu nav?
dījusi visus šinī likuma minētos noteikumus. Bet var
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. but gadījumi, kur poligrāfiskās iestādes nav pildījuLūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšas šinī likuma paredzētos noteikumus. Par to likušanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums piema paredzēts, ka ja šīs iestādes nav pildījušas vajaņemts vienbalsīgi.
dzīgos noteikumus, tad tam var neizsniegt paziņoNākošais dienas kārtības punkts ir Likums jumu. Tad otra gadījuma var neizsniegt paziņojumu,
par poligrāfiskām
iestādēm.
Referents ja šī likuma 2. panta prasītas ziņas ir izrādījušās par
nepatiesam, jo ja kāds ir uzdevis nepatiesas ziņas,
. Bruno Kalniņš.
, -?'' Referents Br. Kalniņš: Likums par poligratad, acīm redzot, tam ir bijis kāds nolūks, un tas jau
a *liekam iestādēm ir daļa no preses likuma. Ar, augstā pats parsevi ir noziegums — sniegt nepareizas ziņas, tāda gadījuma būtu nepareizi, ja šādai personai
nama piekrišanu publisko tiesību komisija visus jautājumus, kuri attiecas uz presi, sadalīja vairākos atpiešķirtu tiesības atvērt poligrāfisku iestādi. Likums
sevišķos likumos. Saeima ir pieņēmusi vienu no regulē ari, kādos gadījumos poligrāfiskās iestādes
šiem likumiem zem nosaukuma „preses likums". paziņojums zaudē savu spēku. Par to runā 5. pants,
Tagad nāk otra daļa. Tie ir jautājumi, kas attiecas kurš nosaka: ja poligrāfiskas iestādes darbība nav
~
uz dažādām drukātavām, kuras šeit sakopotas zem uzsākta gada laika, skaitot no tā izdošanas dienas,
nosaukuma „Iikums par poligrāfiskām iestādēm". vai ari ja darbības pārtraukums ilgst vairāk par
vienu gadu, ka tāda gadījumā pieteikuma paziņojums
Šis likums pēc satura ir uzbūvēts uz līdzīgiem principiem, uz kādiem uzbūvēts likums par presi. _ Lizaudē savu speķu. Likums nosaka ari to kārtību,
kādā ir izdarāma poligrāfiskas iestādes īpašnieka
kuma pamatā ir likta pieteikšanas kārtība. Pēc livai atbildīga_ vadītajā maiņa, tāpat ari pašas šīs iestākuma 1. panta nosacījumiem katru tipogrāfiju, litogrāfiju vai cinkogrāfiju, tāpat burtu lietuves var atdes atrašanas vietas maiņa. Šinī gadījumā maiņa
atkal ie_priekš jāpieteic prefektam vai apriņķa priekšvērt, iesniedzot iepriekš pieteikumu vietējam prefektam vai apriņķa priekšniekam. Šeit ir izvesta niekam. Protams, ka var būt _ vēl gadījumi, kur nodecentralizācija. Preses izdevumu pieteikšana jā- tiek pēkšņa poligrāfiskas iestādes īpašnieka vai atizdara caur iekšlietu*ministriju, bet, kas zīmējas uz bildīga vadītajā maiņa. Tie ir tie gadījumi, kad atpoligrāfiskām iestādēm, tad publisko tiesību komibildīgais vadītājs vaj īpašnieks ir nomiris, vai piesija bija tanīs uzskatos, ka nebūtu vēlams apgrūtināt peši atstājis savu vietu. 7. pants paredz šī jautāpoligrāfisko iestāžu īpašniekus ar ierašanos Rīgā un juma nokārtošanu. Gadījumā, ja atbildīgais vadītājs
ar pieteikšanas ievešanu centrā, bet ka iespējams to ir miris vai piepešiatstajis savu vietu, tad īpašnieks
izdarīt uz vietām. Kas attiecas uz pieteikuma saturu, var_ uzņemties iestādes vadību. Par to viņam tikai
ir jāpaziņo prefektam vai apriņķa priekšniekam. Ja
tad tas ir līdzīgs tam pieteikumam, kāds pastāv saskaņa ar preses likumu. Zīmējoties uz poligrāfiskām miris ir iestādes īpašnieks, un ja šis īpašnieks vienā
iestādēm, pieteikšana prasa iestādes īpašnieka un un tai paša laika ir bijis ari atbildīgais vadītājs liku-
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
ma priekšā, tad prefekts vai apriņķa priekšnieks
pielaiž kādu citu personu par tādu, bet tikai mēneša Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
laikā par to ir jāpaziņopec šī likuma 2. panta nosa„I. variants. Iestādi var atvērt pec tam, kad saņemts
cījumiem izdevēja tiesibu_ ņēmējiem, ka ari pašas
paziņojums par pieteikšanu. Paziņojums izsniedzams 7 dienu
poligrāfiskās iestādes jaunā atbildīga vadītajavardu. laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
Ja tas nenotiek, tad tāda gadījuma poligrāfiska iestāII. variants. Vārdu „7 dienu" vieta likt „14 dienu".*'
de tiek slēgta. Mēnesis ir tāds laiks, kuru publisko
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu pie 3. panta
tiesību komisija ieskatīja par pietiekoši ilgu, lai vaneviens nevēlas. Nobalsošanā nāk vispirms 11. varētu šo paziņojumu izdarīt, ka ari nokārtot visas jurianta priekšlikums:
ridiskās attiecības, kādas šinī gadījuma celtos. Bei„Vārdu „7 dienu" vietā likt „14 dienu"."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par II. variantā ietildzot likums ir gribējis ari radīt vajadzīgos nosacījumus, kuri attiektos uz poligrāfisko iestāžu pienā- pināto priekšlikumu vārdu „7 dienu" vieta likt „14
kumu pret saviem ražojumiem, kuri būtu lemti dienu". Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret II.
tirdzniecības, rūpniecības vai ari privātas dzīves varianta priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
vajadzībām. Te ir nosacījums, ka tādos gadījumos kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
tipogrāfija var pilnīgi bez ierobežojumiem šādus iz11. varianta priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to—
devumus izlaist. Bet kas attiecas uz visiem citiem 36 balsis, atturējušās 10 balsis. II. varianta priekšlipoligrāfisko iestāžu ražojumiem, tad uz tiem ir jāat- kums noraidīts. Es likšu tagad 3. pantu I. varianta
zīmē poligrāfiskās iestādes firma vai adrese. Ar to redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
ir gribēts panākt to, ka. ja iznāk kāds drukas darbs, pret 3. panta pieņemšanu 1. variantā. Nav. Kas attuun sakarā ar viņu vēlāk celtos kādas sūdzības, ka ras? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 3. panta
tad būtu iespējams vienkārši konstatēt, no kādas tipieņemšanu 1. varianta redakcijā. Balsošanas iznāpogrāfijas šis darbs ir izgājis, un gadījuma, ja nevakums: par 3. panta pieņemšanu 1. varianta redakcijā
rētu atrast citas atbildīgas personas, tad pec sodu nodotas 54 balsis, pret to nav neviena balss, atturējušies 29. 3. pants pieņemts I. varianta redakcija.
likuma par preses noziegumiem atbild vienā gadījumā ari drukātava resp. viņas atbildīgais vadītājs, 4. pants.
vai īpašnieks. 9. un pēdīgais pants šim likuma runa
Sekretārs J. Vesmanis:
„Trešā pantā minēto paziņojumu neizsniedz, ja_ pieteikupar tiem gadījumiem, kad poligrāfisko iestāžu vai ari
poligrāfisko iestāžu piederumu tirgotavu _ īpašnieki mam nav pievienotas 2. panta otrā nodalījumā minētas apliecības vai 2. pantā prasītās ziņas izrādās par nepatiesām.
vai atbildīgie vadītāji neievērotu un pārkāptu šī liĀrzemju pilsoņiem iekšlietu ministrs var liegt poligrākuma nosacījumus, kādā kārtā tad pret viņam valsts
fiskās iestādes atvēršanu vai vadīšanu."
varai būtu jāuzstājas. Ari šinī ziņā likums par poliPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
grāfiskām iestādēm ietur pilnīgu analoģijuar preses Pants pieņemts. 5. pants.
likuma nosacījumiem. 9. pants šinī likuma saka, ka
Sekretārs J. Vesmanis:
«Pieteikuma paziņojums zaudē savu speķu, ja iestādes
šī likuma pārkāpumi vajājami un sodāmi no tiesu
darbība nav uzsākta gada laikā, skaitot no tā izdošanas dienas,
iestādēm. Ar to budžeta komisija savā vairākuma
vai ari ja darbības pārtraukums ilgst vairāk par vienu gadu."
ir gribējusi pastrīpot, ka, tāpat kā preses lietas, ari liePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
tas par šī likuma pārkāpšanu, drukātavu vajāšanu un
Pieņemts.
6. pants.
sodīšanu, nav piešķiramas administratīvam iestāSekretārs J. Vesmanis:
dēm, nav izdarāmas administrativā kārtaka tas
«Poligrāfiskās iestādes īpašnieka vai atbildīgā vadītāja maiir noticis līdz šim, pastāvot izņēmuma stāvoklim. ņa vai iestādes atrašanās vietas maiņa var notikt tikai iepriekš
Tie ir galvenie norādījumi attiecībā uz likumu par pieteicot to prefektam vai apriņķa priekšniekam un pēc 3. pantā
minētā paziņojuma saņemšanas."
poligrāfiskām iestādēm un viņa saturu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Atklāju
vispārēPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis
Pieņemts.
7. pants.
^
nevēlas.
Nobalsošana
debates.
Vārdu
neviens
jas
Sekretārs J. Vesmanis:
nāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem.
„Ja poligrāfiskas iestādes atbildīgais vadītājs ir nomiris
Lūdzu pacelies tos, kas būtu pret_ pāreju uz likumvai piepeši atstājis vietu, tad īpašnieks var uzņemties tās vadīprojekta lasīšanu pa pantiem. Tādu nav. Kas atšanu, paziņojot par to attiecīgam prefektam vai apriņķa priekšturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi niekam. Ja ir nomiris poligrāfiskās iestādes īpašnieks, kurš
pats ir ari iestādes _ atbildīgais vadītājs, tad prefekts vai apriņķa
pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsraksu.
priekšnieks par tādu pielaiž citu personu, bet mēneša laikā
Vesmanis:
Sekretārs J.
jāpaziņo 2. panta kārtībā izdevēja tiesību ņēmējs vai viņa
„Likums par

poligrāfiskām

iestādēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1". pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Tipo-, lito- un cinkogrāfijas, burtu lietuves vai citas
poligrāfiskas iestādes, kā ari poligrāfisko iestāžu piederumu
tirgotavas un stempeļu izgatavošanas iestādes atvēršana
iepriekš jāpieteic attiecīgam prefektam vai apriņķa priekšniekam. Šis noteikums attiecas ari uz pašvaldības un valsts
iestādēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Pieteikumā jāuzrada: a) poligrāfiskas iestādes "īpašnieka,

ja tas ir fiziska persona, vārds, uzvārds, pastāvīga dzīves
vieta, vecums un pavalstniecība, bet ja tas ir juridiska persona, tad firmas nosaukums un atrašanās vieta; b) poligrāfiskās iestādes atbildīgā vadītāja vārds, uzvārds, pastāvīga
dzīves vieta Latvijā, vecums un pavalstniecība, līdz ar šīs personas rakstisku paziņojumu, ka viņa uzņemas atbildību par
iestādes vadīšanu šī likuma nozīmē; c) iestādes atrašanās vieta
un nosaukums
d) poligrāfiskās iestādes veids un e) finansu
ministrijas atļauja par rūpniecības uzņēmumu ierikošanu un

atvēršanu.
Pieteikumam jāpieliek apliecības, ka
atbildīgais vadītājs: a) dzīvo pastāvīgi Latvijā, b) sasniedzis 21 gada vecumu
un c) nav ar tiesas spriedumu aprobežots savās tiesībās. "

priekšstāvis, kā ari poligrāfiskās iestādes atbildīgais vadītājs.
Pretējā gadījumā iestādes darbība apturama."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Uz drukas darbiem jāatzīmē drukātavas firma un adrese,
izņemot poligrāfisko iestāžu ražojumus, kuri nolemti tirdznie-

cības, rūpniecības

un privātas dzīves vajadzībām, piemēram

formulāriem, cenu rādītājiem,

vizītkartēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Poligrāfiskās

Iebildumu nav?

iestādes vai to piederumu tirgotavas, ja to

īpašnieki vai atbildīgie vadītāji pārkāpj
vajājami un sodāmi no tiesas iestādēm."

likuma

t.
)

noteikumus,

\lr\

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenirn.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! 9. pants paredz, ka poligrāfisko iestāžu vajāšana, kuras pārkāpušas likuma noteikumus, notiek tikai tiesas ceļā, bet šeit nav pare-

dzēts tas stāvoklis, kad jautājums par vienas vai
otras poligrāfiskas iestādes slēgšanu ir iekustināts no
iekšlietu ministrijas, vai prokuratūras vai tiesu
iestādes vispārīgi un kad lieta vēl nav nonākusi līdz

/
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galīgai izšķiršanai tiesā, kā tad būt ar poligrāfiskās
iestādes slēgšanu. Man šķiet, ka nevar atļaut tādai
iestādei visu laiku, kamēr šis jautājums būs izšķirts
tiesā, darboties, jo tai laikā šī poligrāfiskā iestāde
var pārkāpt likuma noteikumus vēl simtkārtīgi. Man
šķiet, ka mēs nekādas pārestības neizdarītu poligrāfiskām iestādēm materiālā ziņā, ja mēs pieņemtu no
manis ienesto pārlabojumu, kurš jau ir pieņemts likumā par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām. Tur ir paredzēts, ka ja ir iekustināts
jautājums par kādas biedrības vai organizācijas
slēgšanu, tad līdz galīgai lietas izlemšanai tiesas
iestādē šīs organizācijas darbību, kā kaitīgu, var apturēt uz iekšlietu ministrijas vai prokurora ierosinājuma, vai neatkarīgi no tā. Tādu pat priekšlikumu
es gribētu ienest pie 9. panta — strīpot to līdzšinējā
redakcijā un ievest jaunā redakcijā pilnīgi identiskā
ar to, kāda ir pieņemta likumā par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām. Šis pants ska-

nētu sekosi: „Poligrafiskas iestādes, vai to piede-

rumu tirgotavas var slēgt uz tiesu spriedumu, ja to
īpašnieks vai atbildīgie vadītāji pārkāpj likuma noteikumus. Jautājumu par minēto iestāžu slēgšanu
tiesu iestādē ierosina iekšlietu ministrs vai prokuratūra. Līdz lietas izlemšanai tiesa var apturēt poligrāfiskās iestādes vai šo iestāžu piederumu tirgotavas darbību uz iekšlieau ministra vai prokuratūras
ierosinājumu, vai neatkarīgi no tā."

priekšsēdētājs Fr. Vesmanis- Vārds Cielenam.
i M **-* iFr. Cielēns (sociāldemokrāts): Tautas vietnieki!
Ls pāris vārdos gribētu atbildēt Dzeņa kungam.
Viņš ienesa priekšlikumu, kurā paredzēts par dažādiem eventueliem pārkāpumiem, vai likuma neievērošanu slēgt, tipogrāfiju. Es gribētu Dzeņa kungam
jautāt, no kāda vispārīga juridiska vaj civiltiesiska
principa viņš pie šī jautājuma atrisināšanas pieiet.
Kāpēc Dzeņa kungs neliek priekšā pie īres_ likuma,
ja namsaimnieks neievēro īres likumu, slēgt viņa
namu, kāpēc viņš neliek priekšā fabrikantam, ja. tas
neievēro likumu, slēgt viņa fabriku; tāpat, kapec
viņš neliek priekšā lauksaimniekam, ja tas neievēro
likumu, slēgt lauksaimniecības uzņēmumu. Kā juridiski, tā civiltiesiski šie gadījumi ir pilnīgi vienlīdzīgi, un tāpēc es nesaprotu un brīnos, ka Dzeņa
kungs kā pilsonisko frakciju priekšstāvis runā pretim civiltiesiskiem un juridiskiem principiem, _ uz
kuriem bāzējas visa pastāvošā sabiedriskā iekārta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Līdzīgs priekšlikums
publisko tiesību komisijā ir ticis apspriests un komisija izsacījās pret priekšlikumu. Motivi, kāpēc tas
darīts no komisijas vairākuma puses, ir tie, ka mums
jautājumi par presi sadalīti vairākos likumos. Bez
likuma pair presi, bez likuma v®r poligrāfiskam
iestādēm augstam namam nāksies visa drīzumā apspriest vēl divus likumprojektus: likumprojektu par
sodu likumu attiecībā uz preses likumu un preses
lietu tiesāšanas kārtību. Tas, ko ienesa Dzeņa kungs,
nepieder pie šī likuma, bet viņam pec sava satura ir
vieta likumā par preses lietu tiesāšanas kartību. Tur
būs paredzētas attiecīgas normas,_ kādā veidā rīkoties tādos gadījumos, ja kāds jautājums atrodas_ tie-

sas iestādes izspriešanā. Tāpēc pie šī likuma pārlabojumam nav īstā vieta un aiz tiem motiviem
'publisko tiesību komisija viņu noraidīja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dzeņa iesniegtais
priekšlikums skan:
„Lieku priekša 9. pantu strīpot un viņu jauna redakcijā
izteikt šādi:
Poligrāfiskas

..

iestādes vai to piederumu

tirgotavas var

slēgt uz tiesas spriedumu, ja to īpašnieks vai atbildīgie vadītāji pārkāpj likuma noteikumus.

Jautājumu par minēto iestāžu

7. sēde

1924. gada
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5. februārī.

slēgšanu tiesas iestādē ierosina iekšlietu ministrs vai prokuratūra. Līdz lietas izlemšanai tiesa var apturēt poligrāfiskas
Iestādes vai šo iestāžu piederumu tirgotavas darbību uz iekšlietu ministra
no tā."

vai

prokuratūras

ierosinājumu

vai

neatkarīgi

Referents izsakās pret Dzeņa priekšlikumu.
Lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dzeņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Dzeņa
priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret to — 47 balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.
Lieku tagad 49. pantu komisijas redakcija uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 10. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Iekšlietu ministrs izdod instrukcijas

šī likuma robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Lieku tagad likumu visa_ visuma uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums
vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums šim likumam
būs 26. februāri.

Nākamais dienas kartības punkts ir lēmums
padomes locei) a r valsts kontroles
Referents _ Petrevics.
apstiprināšanu.
kļu
Iepriekš referenta ziņojuma vardu lūdz valsts
kontroliers Roberts Ivanovs. Vārds Ivanovam.
Valsts kontroliers R. Ivanovs: Latvijas Republikas Satversmes 88. pants nosaka, ka valsts kontrolierus ieceļ un apstiprina amata tāda pat kārta, ka
tiesnešus. Izejot no tiem pašiem principiem, no kuriem augstais nams ir vadījies pļe tiesnešu apstiprināšanas, to iecelšanu izdarot slēgta _ s_ede, es lieku
priekšā ari valsts kontrolieru ievēlēšanu izdarīt
slēgtā sēdē. Es gribu piebilst, ka publisko tiesību
komisija, kura_ šo jautājumu ir apskatījusi, ari to
darīja slēgtā sēdē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Visnirms izlemjams valsts kontroliera iesniegtais priekšlikums:

..Pamatojoties uz kārtības ruļļa 73. pantu lieku priekša
valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšanu izdarīt slēgtā
sēdē

"Nobalsošanā nāk šis priekšlikums. Komisija
priekšlikumam ir piekritusi un izdarījusi apspriešanu
slēgtā sēdē. Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums
pieņemts vienbalsīgi. Šī dienas _ kartības punkta
caurskatīšana notiks slēgtā sēde. Ludzu publiku,
žurnālistus un kanclejas darbiniekus, izņemot stenografistus un balsu skaitītājus, atstāt sēdes telpas.
(Turpinājās slēgta sēde.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Nākamais dienas kārtības punkts ir UJ-luj^s.
par tautas skaitīšanu. Referents A. Petrevics.
Referents A. Petrevics: Augsti godātie_ deputātu kungi! Mūsu likums par Saeimas velēšanām^
jau nosaka, ka ik pēc pieciem gadiem Latvija ir jaiz- '?
dara tautas skaitīšana, lai uz šo datu pamata varētu
noteikt vēlētāju skaitu. Šis likums vien jau pierada
vajadzību pēc likuma par tautas skaitīšanu, kura
būtu izdarāma Latvijā ikpēc pieciem gadiem. Bet
tas ir tikai viens un, varētu sacīt, viens no mazāk
svarīgiem iemesliem, kādēļ Latvijā tautas skaitīšana
ir jāizdara. Citi iemesli par labu tautas skaitīšanai
ir daudz svarīgāki par nupat minēto. Tādi likumi
par tautas skaitīšanu pastāv visās kulturelās valstīs
un ari mūsu valsts statistiskā pārvalde caur ministru
kabinetu liek priekšā izdot likumu par tautas skaitīšanu Latvijā. Šī likuma 1. pants nosaka, ka Latvijas
iedzīvotāju skaitīšana izdarāma ik pēc pieciem gadiem, tajos gados, kuru skaitlis beidzas ar „pieci"
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vai „nulli". Un taisni skaitļi 5 un nulle dod iespēju
salīdzināt Latvijas tautas skaitīšanas rezultātus ar
tādiem pat rezultātiem daudzās citās zemēs, jo ari
citās zemēs pastāv likumi, pēc kuriem tautas skaitīšana jāizdara tajos gados, kuri bedzas ar „nulli"
vai ar „pieci". Tā tad salīdzināšana būs iespējama,
un šāda salīdzināšana ir ļoti no svara. Kas zīmējas
uz otru pantu, tad tas nosaka, ka skaitīšanas mēnesi
un dienu nosaka valsts statistiskā pārvalde. Valsts
statistiskās pārvaldes ir visās zemēs neatkarīgas,
pēc sava darba tīri neitrālas iestādes un ne ar ko
citu, kā ar savu tīri neitrālo statistisko ziņu ievākšanu, nenodarbojas. Šādām iestādēm bez bažām
var atstāt ari plašas tiesības tautas skaitīšanas likuma izvešanā. Tāpēc ari komisija piekrita tam,
ka datumu, kad būtu izdarāma tautas skaitīšana,
būtu jāatstāj noteikt valsts statistiskai pārvaldei.
Valdības projektā šinī pantā bij minēts, ka skaitīšanas datumu nosaka ministru kabinets uz valsts statistiskās pārvaldes priekšlikumu. Komisija atrada,
ka iejaukt šinī lietā ministru kabinetu būtu nevajadzīgi, jo tā ir gluži nepolitiska lieta. Ministru kabinets, bez šaubām, piekristu tam, ko liek priekšā statistiskā pārvalde. Tāpēc nebūtu nekāda iemesla apgrūtināt ministru kabinetu un aiz šiem motiviem komisija
bij par to, ka tiktu nostrīpots noteikums, ka ministru kabinets apstiprina dienu, kad izdarīt skaitīšanu. Tad 3. pants nosaka, ka tautas skaitīšanas
vada un organizē valsts statistiskā nārvalde, kura
izdod rīkojumus un instrukcijas par skaitīšanas darbiem. Tāpat statistiskā nārvalde pārauda, sakārto
un pēc vaiadzības izsludina iegūtos materiālus.
Viens no svarīgākiem pantiem ir 4., kur iet runa par
tām ziņām, kādas statistiskai pārvaldei pēc likuma
būtu jāievāc. Ir uzstādīti no statistiskās pārvaldes
10 jautājumi, kuri 4. pantā minēti. Šie jautājumļir
tādi, bez kuriem, pēc statistiskās pārvaldes domām,
nevienā tautas skaitīšanā nevarētu iztikt. Vēlākā
laikā varētu rasties ari citi svarīgi jautājumi, uz kuriem tautas skaitīšanā būtu jādabū atbildes, bet statistiskā pārvalde savā nrojektā neatrod par iespējamu visus jautājumus fiksēt likumā, bet atstāj tiesību statistiskai pārvaldei, jautājumu skaitu pēc
sava ieskata pavairot- ja vajadzība ras'O* . Tālākie
panti runā par techniskiem noteikumiem tautas skaitīšanas izvešanas lietā. Es pie viņiem sīkāki neapstāšos. Te ir tikai viens pants, kurš runā par pašvaldības iestādēm, ka tām ir jānāk palīgā statistiskai
pārvaldei izvest skaitīšanu un jāpilda visi statistiskās pārvaldes dotie rīkojumi. Citādi tas nav ari
iesiiējams, jo bez pašvaldības iestādēm tautas skaitīšana būtu ārkārtīgi angrūtinoša. Vēl tālāk ir norādīts, ka policijai ir jādod iepriekšējās zinas par andzīvoto vietu skaitu. Šis pants ir vajadzīgs tāpēc,
lai statistiskā pārvalde varētu, uzaicinot sev darbiniekus - skaitītājus, sadalīt viņus pa rajoniem un noteikt, cik katrā rajonā būtu vajadzīgs cilvēku, lai
izvestu skaitīšanu pēc iespējas ātrāk. Tad 9. pants
nosaka, ka iedzīvotāju ™'enākums ir dot uz skaitīšanas formulāros minētiem jautājumiem pareizas
atbildes.
Ja šī panta nebūtu, tad iedzīvotāji varētu
nedot ziņas, ia **'€ vi"iem statistiska ---^rvalde griežas. 9. nants nosaka, ka zinas ir o1-*1:n*atoriski iādod. Šī likuma otrā daļā paredzēta likuma sankcija,
kura draud iedzīvotājiem ar zināmu sodu, ja viņi
zinas nedod ieb dod nepareizas zinas. 6. j>antā ir
norādīts, ka šīs ziņas, kuras ievāktas tautas skaitīšanā, var izlietot tikai statistikas vajadzībām un
par atsevišķām personām ievāktas zinas nevar tikt
izlietotas citām privātām vajadzībām. Tā tad likums
garantē ziņu neizpaušanu nevietā un iedzīvotājiem
nevar būt bažas tās sniegt. Komisijā visi panti tika
pieņemti vienbalsīgi, izņemot 4. pantu, kur izcēlās
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domu starpības viena jautājuma. 4. panta 8. punkta,
kur iet runa par piederību pie ticības vai nepiedenbu
'
projekta,
ne pie vienas ticības, statistiskas pārvaldes
jautājums
kabinetu,
šis
ministru
kurš iesniegts caur
apzīmēts vienkārši ar vardu „_ticība". Komisija pārsprieda šo jautājumu un izteicas par to,_ ka 8 punktu
^
vajadzētu rediģēt citādi un _ proti ta, ka viņš ir šeit
ja
ari pieprojektā: „vai pieder pie kādas ticības un
divējādas
izteiktas
der, tad pie kādas ticības. Tika_
domas. Statistiskās pārvaldes pārstāvis, Skujenieka
kungs, aizstāvēja savu iesniegto projektu ar tādiem
motiviem, ka ar šo jautājumu statistiskaparvalde un
vispār statistika neprasa pec cilvēka pārliecības ticības jautājumā. Vai pilsonis ir tiešam ticīgs vai neticīgs, tas statistikā nav no svara, bet vajaga noskaidrot pilsoņu formelu piederību pie ticības, resp.
to, vai pilsonis, kas dod atbildi, ir kristīts kāda ticībā jeb nē. Ja tas tā būtu, tad_ viņš dod ziņas par
ticību saskaņā ar to, kāda ticība viņš kristīts. Atbilde statistikā par piederību pie zināmas ticības
nenozīmē pilsoņu pārliecību. Pec statistiskam zinām visās valstīs tas tiek saprasts ta, ka ta ir formelā piederība pie kādas ticības, kura neizšķir pārliecības jautājumu.
Komisija bija citādās domās, t. i., kajautājumu
ir vajadzīgs uzstādīt plašāki un dotjespeju pareizi
atbildēt ari tiem, kuri pašreiz neviena ticība ne faktiski ne juridiski nesastāv, kuri neskaitās par piederīgiem ne pie vienas draudzes. Pilsoņiem, kuri
kādreiz ir kristīti, bet _ acumirklī ne pie vienas ticības neskaitās, grūti būtu dot pareizu atbildi uz jautājumu „ticība". Tāpēc komisija liek priekša pantu
rediģēt tā, kā viņš jums ir stādīts priekša, proti, ka
vispirms jautā, vai pieder pie kādas ticības un, ja pieder, tad atzīmēt, pie kādas ticības pieder. Patiesība
tas bija vienīgais pants, kurš komisija izsauca dzīvākas debates. Pārējie panti dzīvākas debates neizsauca un tika pieņemti vienbalsīgi.Vel man ja vērš
jūsu uzmanība uz 9. pantu, kurš runa par to, ka statistiskai pārvaldei ir tiesība personām, kuras izdara
tautas skaitīšanu bez atlīdzības, izdalīt goda zīmes.
Ir jautājums vispāroar to, vai tautas skaitīšanu izdarīt ar algotu ierēdņu palīdzību, vai to izdarīt ar
tādu pilsoņu palīdzību, kuri šo darbu izpilda ka goda
amatu un nekādas atlīdzības neprasa._ Komisijas domas bija tās, ka pieņemams būtu pēdējais priekšlikums, jo statistika neiznāktu tad sliktāka. Ja_skaitīšanu izdarītu par maksu, tad jāsaka, ka maksāt skaitītājiem varēs tomēr ļoti maz; daudz maksāt nevarēs, patiesībā skaitītājs daudz neko nenopelnīs.
Skaitīšanas izvešanai nebūtu vispār vērts algot
ierēdņus; bet, lai tomēr saistītu pilsoņus pie bezmaksas darba, būtu jādod statistiskai pārvaldei tiesība tiem, kas tautas skaitīšanā piedalījušies bez
atlīdzības, izdot goda zīmes. Šīs goda zīmes daudz
neizmaksātu, bet tiem pilsoņiem, kas savu darbu bus
ziedojuši, tas būtu no svara. Daudzas valstis to ir
ievedušas un panākumi ir bijuši labi. Komisija lūdz
likumprojektu tādā veidā, kā viņš celts priekšā, pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā
nāk pāreja uz likumprojekta
lasīšanu pa pantiem.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt likuma *^

virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par tautas skaitīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.

Iebildumu nav?
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Latvijas

Republikas

Saeimas IV. sesijas

Sekretārs J. Vesmanis:

,.Latvijas iedzīvotāju skaitīšana izdarāma ik pēc pieciem
gadiem, gados, kuru skaitlis beidzas ar „pieci" vai nulli"."

..

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Skaitīšanas mēnesi
pārvalde."

un

dienu

nosaka

valsts

statistiska

,.Tautas skaitīšanas organizē un vada valsts statistiska
pārvalde, kura izdod rīkojumus un instrukcijas par skaitīšanas
darbiem.
Statistiskā pārvalde pārbauda, sakārto un pēc vajadzības izsludina iegūtos materiālus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Par katru cilvēku, kurš skaitīšanas diena atrodas Latvi-

jā, ievācamas sekošas ziņas:

1) vārds, 2) uzvārds, 3) dzīves

vieta, 4) dzimums, 5) vecums, 6) ģimenes stāvoklis, 7) tautība, 8) vai pieder pie kādas ticības un ļa pieder, tad pie kā-

das, 9) pavalstniecība un 10) nodarbošanās."

Priekšēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Skujeniekam.
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks):
\t uodātie kungi! Šis likumprojekts ir pieņemts komisijā vienbalsīgi, izņemot vienu jautājumu, proti,
jautājumu par to, kā formulēt skaitīšanas blanka jautājumu par piederību pie ticības. Vispirms paceļas
jautājums par to, vai vispārīgi ir ieteicams un vajadzīgs tautas skaitīšanā vai citur, jautāt, vai kāda
persona pieder pie zināmas ticības un pie kadasticības viņa pieder. Man šķiet, ka šis jautājums mušu
apstākļos ir nepieciešams aiz tā iemesla, ka ticības
moments ir atstājis uz iedzīvotāju grupēšano_s stipri
ievērojamu iespaidu. It sevišķi tas ir novērojams
mūsu valsts austrumos, kur nav vienalga, vai krievs
ir pareizticīgs, vecticībnieks vai katoļu ticības. Tas
moments, ka krievs pieder pie katoļu ticības, atšķir
šo cilvēku lielā mērā no krieviem-vecticībniekiem,
varbūt tuvina viņu Latgales latviešiem. Ir vēl ari citi
līdzīgi momenti. Ari pašā komisijā neviens neceļa
iebildumus pret to. ka šādu jautājumu skaitīšanas
loksnēs ieved, bet bija strīdi par to, ka šo jautājumu
formulēt. Komisija pieņēma šādu redakciju:_ .,Vai
pieder nie kādas ticības un ja pieder, tad pie kādas".
Ar šādu jautājuma formulēšanu būtu mēģināts noskaidrot cilvēka pārliecību. Man šķiet, ka statistika
vispārīgi negrib un nevar noskaidrot cilvēka pārliecību, bet mēģina tikai noskaidrot objektivas iezīmes. Es esmu nārliecināts, ka ja jautājums paliks
tādā veidā, kādā tas likts priekšā, mes iegūsim pavisam nepareizas zinas. Cilvēks ir pjeradis rakstīt
savu piederību pie ticības. Kā piemēru, še varbūt
varētu ņemt tās loksnītes, kuras tika izdalītas, kad
sanāca Satversmes Sapulce un Saeima. Sociāldemokrātu starnā laikam gan būs loti maz ticīgu cilvēku, tomēr daudzi no viņiem ir rakstījuši uz anketas
loksnītēm .ka viņi pieder pie ev.-lut. ticības. To
viņi ir darījuši nevis tāpēc, ka viņi piederētu pie šīs
ticības, bet tāpēc, ka formeli skaitās pie tas, ir paraduši to rakstīt un ari anketasjoksnīte ir ierakstījuši
šo vārdu. Mēs šinī ziņā iegūsim pilnīgi nepareizas
atbildes.
No otras puses mes centīsimies iemaisīties cilvēka pārliecībā, kas. _ka esjau teicu, nevar
būt statistikas uzdevums. Vēl vairāk, ja mes zinām,
ka viens cilvēks ir neticīgs, bet ieraksta, ka viņš ir
ticīgs, vai otrādi, tad viņš, nāk kolīzijā ar likuma
pēdējo pantu un sodu likumu attiecīgo pantu, kurš
nosaka, ka tā skaitāmā persona, kas dod nepareizas
zinas, ir sodāma par to. Es gribu aizrādīt, ka uz šo
jautājumi.viena un tā pati persona bieži vien dod
dažādas atbildes. Tā kāds no Saeimas deputātiem
savā skaitīšanas loksnē ir uzrakstījis, ka viņš ir bez
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ticības, turpretim pēc ievēlēšanas Saeimā ir ierakstījis anketā, ka viņš ir ev.-luteranis. Man šķiet, ka
mūsu uzdevums nevar būt noskaidrot cilvēka pārliecību, bet mums jāpiegriežas tīri objektīvām, formelām iezīmēm.
Tāpēc es liktu priekšā nejautāt, vai
kāds cilvēks pieder pie ticības vai nē, bet formulēt
šo jautājumu vienkārši „ticība", atļaujot instrukcija
noteikt sīkumus, kā tas ir attiecībā uz citiem pat
daudz svarīgākiem jautājumiem. Piemēram, mums
ir tāda lieta kā „nodarbošanās". Ar to taču mēs neapmierināsimies; mēs prasīsim vai kāds cilvēks
strādā patstāvīgi, kādu darbu ieņem, ar vārdu sakot,
mēs jautājumu detalizēsim un sadalīsim atsevišķas
sastāvdaļās. Tāpat vajaga zināmos anstaklos atstāt iespējamību grozīt šo jautājumu par ticību, un
tamdēļ es lieku priekšā strīpot šo jautājumu par ticību tā, kā tas šeit ir formulēts. Te ir teikts: _ „Vai
pieder pie kādas ticības un ja pieder, tad pie kādas".
Te vienkārši vajadzētu teikt ..ticība ". Ta ka pie
skaitīšanas ir paredzēta instrukcija, tad _ ta ari naskaidros pārējo. Tāpēc es lieku priekša strīpot 4.
panta 8. punktu: „vai pieder pie kādas ticības un ja
pieder, tad pie kādas" un tā vietā tejkt: „8. ticība".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas. Es lūdzu referentu izteikties.
Referents A. Petrevics: Komisija ir izteikusies
pret šādu rīcību un no savas puses ievietojusi tādu
redakciju, kāda ir projektā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekšlikums skan:
,.Likumā par tautas skaitīšanu 4. pantā strīpot 8,. punktu,
„vai pieder pie kādas ticības un ja pieder, tad pie kādas" un

uņ tai vietā teikt: „8) ticība"."

Referents izsakās pret Skujenieka priekšlikumu.
Es likšu tagad Skujenieka priekšlikumu uz balsošanu. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Skujenieka
priekšlikumu. Tagad lūdzu nacelties tos, kas ir pret
Skujenieka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: nar Skujenieka priekšlikumu nodotas 45
balsis, pret to — 21 balss, atturējies nav neviens.
Tagad _es likšu
Skujenieka priekšlikums pieneimts.
4. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts.
5. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Skaitīšanas formulārus sastāda statistiska pārvalde, ku-

rai ir tiesība papildināt skaitīšanas
kuri nav minēti 4. pantā."

loksnes

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

ar

jautājumiem,

Iebildumu nav?

Pieņemts. 6. pants.
Sekretārs ī. Vesmanis:
„Visas tautas skaitīšanā ievāktas ziņas izmantojamas vienīgi statistiskām vajadzībām. Par atsevišķām personām jevāktās ziņas valsts statistiskā pārvalde nedrīkst izsniegt citām
iestādēm vai privātpersonām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 7. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs T. Vesmanis:
jāizpilda
..Administrativām
un pašvaldības iestādēm
valsts statistiskās pārvaldes instrukcijas un rīkojumi, par kuru
neizpildīšanu
uz
statistiskās
pārvaldes priekšlikumu soda
iekšlietu ministrs administrativā kārtā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Policijas
un vietējās pašvaldības iestādēm uz statistiskās pārvaldes pieprasījumu bez atlīdzības jāievāc ziņas
par apdzīvoto vietu skaitu, nosaukumu un jāsniedz iepriekšējās
ziņas par iedzīvotāju skaitu tanīs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Iedzīvotāju pienākums ir dot uz skaitīšanas formulāros
minētiem jautājumiem pareizas atbildes."
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Republikas

Latvijas

Saeimas

sesijas

IV.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 10. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. II. nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,,1903. gada sodu likumu papildināt
139. pantu:"

ar

„Valsts statistiskai pārvaldei ir tiesība personām, kuras
bez atlīdzības izpilda kādu uzdevumu tautas skaitīšana, izsniegt goda zīmes."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 139. pants.

jaunu

sekošu

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

Kas atteicas tautas skaitīšanā dot skaitītajam prasītās
ziņas, vai apzināti dod nepareizas ziņas, sodāms ar arestu uz
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sodu, ne auglaiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas
latiem."
par
simts
stāku

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visa visuma.
pieņemLūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi
pieņemts. 3. lasījums šim likumam bus 26. februārī.
I 1XU
Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parastu priekšli,_ .„
kums
, _
slēgt.
„sēdi pēc 10. dienas kārtības punkta caurskatīšanas

Lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Nākama
sēde notiks 8. februārī pīkst. 5 pec pusdienas. Sēde
sltgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.30 vakara.)

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likuma ierosinājums.
klausības likumā:

IV. sesijas 8. sēde 1924. gada 8. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.
1.
2.
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Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
Fr. Trasuna u. c. iesniegtais ierosinājums par kara
klausības likuma 35. panta papildināšanu:
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku sa-
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3.

Fr. Trasuns

priekšlikums:
(Latgales kristīgo

zemnieku sa240

vienība

komisijas ziņojums:

4.

Redakcijas

5.

M. Vegesaks, referents
Pāgrozījums noteikumos par ienākuma

241
nodokli (vis-

pārējas debates):
242
.245

A. Alberings, referents
K. Ulmanis, referents
Rlngolds Kalnings (bezpartejiskais
lais centrs)
E.
Birkhāns

centrs)
J. Celms (sociāldemokrāts)

6

nacionā-

245
(bezpartejiskais

nacionālais

246, 274
247

...
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .
...
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku sa-
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vienība)
A Alberings (zemnieku savienība)
K. Pauluks (zemnieku savienība)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .
J. Purgals (kristīgi nacionālā savienība) ...

255

Nākamā sēde

,.Kara klausības likuma 35. pantu papildināt:
1) ar sekošu jaunu 5. punktu:
„5) skolotāju institūtu audzēkņiem līdz 5 gadiem .
2) panta 2. punktu ar sekošu piezīmi:
Uz attiecīgas fakultātes lūgumu ap„P iezīme:
sardzības ministrs var pagarināt šo laiku _ vēl par
2 gadiem audzēkņiem, kuri trūcīgu apstākļu pec
ir bijuši spiesti studiju laika strādāt ari vēl ārpus

augstskolas".

vienība) .

Juridiskās komisijas

Izdot sekošu papildinājumu kara

253

257
263

268
272
274

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojums un agrāk ziņoto, vēl neizspriesto
punktu caurskatīšana, papildināta ar: likuma ierosinājumu par apriņķu pašvaldību likvidēšanas apturēšanu, likumu par žūpības ankarošanu, ievedmuitas
tarifa 33. panta grozīšanu, likumu par dažu apriņķu
robežu pārgrozīšanu, likumu par bijušā Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā.
Bruno Kalniņš iesniedzis lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 8. februāra līdz 15. februārim braucienam uz Vāciju. Prezidijs kārtības ruļļa 12. panta
2. daļas kārtībā piešķīris šo atvaļinājumu.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts likuma
ierosinājums. Lūdzu to nolasīt.

Parakstījuši Fr. Trasuns, Kr. Bachmanis, V. Barkans, J.
Roškošs, A. Dzenis, G. Zemgals, O. Nonācs, P.
Koreckis, K. Skalbe, Arv._ Kalniņš."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku _savienība) : Necik sen atpakaļ augstais_ nams pieņēma līdzīgu likuma ierosinājumu, bet mes bijām spiesti to
papildināt aiz sekošiem motiviem._ Pie mums pastāv skolotāju institūti, kuros iestājas jauni cilvēki
no 17—18 gadiem. Ja viņi tiek iesaukti kara dienestā, tad viņiem nav iespējams _ nobeigt institūtu
un caur to ceļas divkāršs zaudeiumis. Pirmkārt,
iesaukti kara dienestā, viņi piemirst to, ko mācījušies institūtā un otrkārt, viņi tiek atrauti no skolas,
kur mums jau tā ir liels skolotāju trūkums. Bez tam
ari, kas zīmējas uz universitāti, jāsaka, ka ne visiem studentiem 5 gadu laikā ir iespējams nobeigt
universitāti. Daži studenti ir loti trūcīgi un ir spiesti
sev paši pelnīt uzturu, tā kā viņi nevar nodoties studijām ar visu sparu un tāpēc 5 gadu laika nespēj
to pabeigt. Tāpēc mūsu domas būtu, ka ja zināmas
fakultātes profesori atzītu, ka šie studenti pelnījuši,
lai viņiem tiktu pagarināta iesaukšana, lai šis pagarinājums uz 2 gadiem viņiem ari tiktu dots. Šis
ierosinājums, man liekas, ir loti svarīgs un es ceru,
ka augstais nams par to nobalsos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
nriekšā nodot ierosinājumu kara lietu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots kara lietu komisijai.
Tālāk ir iesniegts no juridiskas komisijas priekšlikums, kuru es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeima nolemj: atceļot savu š. g. 18. janvāra sēdes lēmumu, uzdot juridiskai un
agrarpolitikas komisijām caurskatīt steidzamības kārtā likuma projektu par īpašuma tiesību
noteikšanu uz piešķirtām šņoru zemēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Francim

Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Juridiskā komisija ir jau iesākusi apspriest
likumprojektu oar īpašuma tiesību noteikšanu uz
šņoru zemēm, bet tas likums, lai gan ir īss, aizskar
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dažus citus likumus, piemēram likumu par mantošanas tiesību noteikšanu, kā ari koroboraciju u.
t. t; viņš prasa ilgāku un nopietnāku darbu un tuvāku iepazīšanos ar senāko Krievijas likumu, tā kā
juridiskā komisija nepaguva šo likumu caurskatīt
līdz tam termiņam, kurš bija no augstā nama dots.
Juridiskā komisija nosprieda steidzamības kārtībā
. viņu skatīt cauri, bet viņai nav iespējams to termiņā
nebeigt, un tāpēc viņa lūdz šo termiņu pagarināt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums skan:

„Saeima nolemj, atceļot savu šī gada 18. janvāra sēdes
lēmumu, uzdot juridiskai un agrarpolitikas komisijām caurskatīt steidzamības kārtā likuma projektu par īpašuma tiesību
noteikšanu uz piešķirtām šņoru zemēm."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikuma
pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu.
Referents M. Vegezaks: Redakcijas komisijas
uzdevumā lieku priekšā sekošus pārlabojumus likumā par mēru un svaru pārbaudīšanas un apzīmogošanas nodevām. Pirmā nodalījuma pec vārda
„svariem" iespraust „;". 2. punktā tanī paša nodalījumā vārda
kilogrami" vieta lietot kilogramiem". 3. punktā tāpat „kilogrami"_ vieta likt „kilogramiem". 4. punktā tāds pats pārgrozījums —
..kilogrami" vietā likt vārdu «kilogramiem". 12.
punktā pēc „11." rakstīt saīsinājumu ar burtiem
„pkt.". 14. punktā pēc vārda „kilogramiem" likt „,".
2. nodalījumā 4. punktā pēc vārda ..kilogramu" iespraust ,„". 6. punktā _ «gramu" vieta likt vardu
„grama". Tad 3. nodalījuma pec varda_ „litru" iespraust „,". 4. nodalījumā «grami" vietā likt «gramiem". . Tāpat 2. punktā šinī pašā nodalījuma „gramu" vietā likt vārdu «gramiem" un «kilogr." izrakstīt ..kilogramiem" saīsinājuma vieta. Tad 3. punktā «kilogrami" vietā likt «kilogramiem", tāpat ari
otrā vietā pie tā paša vārda tanī paša nodalījuma.
Tad 5. punktā «kilogrami" vieto likt «kilograma".
Tāpat 6. punktā «gramu" vietā likt «grama". 7.
punktu iesākt ar pēdiņām un vārda «miligramu" vietā likt vārdu « miligrama". 5. nodalījuma strīpot
vārdus «par katru" un tanī vieta iespraust vārdus
«par svaru", «pudi" vieta likt vardu «pudu". 3 _.
punktā tāpat «pudi" vieta likt «pudu". 4. punkta
«mārciņas" vieta likt mārciņu*'. 5. punkta «mārciņas" vietā likt «mārciņu" un pec tam iespraust ,,.",
un papildināt ar vārdiem «par katru". 6. punkta
«mārciņa" vietā likt «mārciņas" un iespraust ..." un
papildināt ar vārdiem «par katru". 7. punkta «zolotņiki" vietā likt «zolotņika". 7. nodalījuma strīpot
vārdus «par katru" un to vieta likt «atsvara", vārda «pudi" vietā likt «puda", iespraust komatu un papildināt ar vārdiem ..nar katru". 2. punkta _ «mārciņas" vietā likt «mārciņu". 3. punkta «mārciņu"
vietā likt « mārciņas", iespraust komatu un papildināt
ar vārdiem «par katru". Tāpat 4. nodalījuma « zolotņiki" vietā likt «zolotņiku", iespraust komatu un
papildināt ar vārdiem «nar katru"5. punkta «zolotņiki" vietā „zolotņika",_ pēc vārda «daļas" iespraust komatu un papildināt ar vārdiem «par katru".

..

..

..

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi pret redakcijas komisijas priekša liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi pieņemti.
Referents M. Vegezaks: Likumā par civilprocesa likumu, 1923. gada izdevuma,_ 117. panta un
1914. gada izdevuma, 372. panta pārgrozījumu redakcijas komisija liek priekša vārda «septiņi" vieta
«septiņiem".
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi pret pārlabojumu? Iebildumu nav? Pārlabojums pieņemts.
Nākošais dienas kartības punkts _— p a r g r oz i j u m s note Ik u m o s par i e n a k u iri "a n oLudzu
Referenti — Alberings. Ulmanis.
doķliagrarpolitikas
koreferātus.
Vārds
rēlerentus sniegt
misijas referentam Alberingam.
Referents A. Alberings: Augsti godātie deputatu kungi! Šis pārgrozījums, kuru iesniegusi agrarpolitikas komisija pie progresīvā ienākuma nodokļa,
kas šodien stāv jūsu priekša, nenāk priekša pirmo
reizi šinī augstā namā. Jau agrāk Satversmes Sapulcē, tāpat ari Saeima šis jautājums ir kustināts un
plaši debatēts ne vienu reizi vien. _ Tomēr galīgs lēmums līdz šim vēl nav bijis. Ir nākuši priekšlikumi
r,o vienas, otras grupas atcelt progresīvo ienākuma
nodokli lauksaimniecībā, ir nākuši priekšlikumi grozīt šī nodokļa aprēķināšanas veidu, bet galīga lēmuma nav bijis, jo līdz šim ne no vienas komisijas
nebij nācis kaut kāds konkrēts priekšlikums. Tagad
iau vairāk kā gadu pēc tam, kad šis jautājums tika
iekustināts, notika debates agrarpolitikas komisija,
kamēr beidzot no dažam frakcijām nāca ierosinājums uzdot agrarpolitikas komisijai izstrādāt likumu
par progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā. Agrarpolitikas komisija, stājoties pie
šī likuma izstrādāšanas, uzaicināja priekšstāvjus no
visiem saimnieciskiem resorierm no visiem tiem resoriem, kas kaut kādi ir ņēmuši dalību pie šī
nodokļa aprēķināšanas un uzlikšanas. Agrarpolitikas komisija noturēja vairākas sēdes un plaMan
nebūs
ši jo plaši jautājumu apsprieda.
vajadzība šodien kā referentam visos sīkumos
tos
izskaidrot
apstāties
pie šī jautājuma un
komivadījās
agrarpoliitikas
motīvus, no kādiem
sija, lai šis nodoklis tiktu atcelts no lauksamniecības. Man liekas, pietiks ar to, ja es galvenos
vilcienos pateikšu tos motivus, kuri tika noskaidroti
Agrarpolitikas komisijas
agrarpolitikas komisija.
vairākums ne tik vien piekrita, bet jau agrāk bija
pārliecināts par to un ari tagad vienojas pieņemt so
Vispirms agrarpolitikas komisija tilikumprojektu.
ka konstatēts, kā no komisijas locekļiem, ta ari no
uzaicinātiem lietpratējiem un valdības priekšstāvjiem, ka progresīvā ienākuma nodokļa aprēķināšana
nav izvedama pie tagadējiem apstākļiem. Tika_ konstatēts, ka lauksaimniecība nav vajadzīgas grāmatvedības un nav ari izredzes, ka mes nākotne varētu
gaidīt, ka tiktu ievesta lauksaimniecība piemērota
grāmatvedība. Tā tad, ja nav gram_atvedības,_ tad
līdz ar to nav iespējams aprēķināt kārtējos ienākumus. Ja šo ienākumu sumu nevar konstatēt, tad nevar ari teikt, ka būtu aprēķināms nodoklis, kas būto
uzliekams uz šiem neiespējami aprēķināmiem ienākumiem. Tālāk tika konstatēts v_el _kāds cits fakts,
ka lauksaimniecība ir pavisam citādāka stāvoklī nekā citas tautsaimniecības nozares, neka tirdzniecība,
rūpniecība u. t. t. Progresīva ienākuma nodokļa uzlikšana lauksaimniecībai atturēs visplašākā mēra
lauksaimniekus no kapitāla ieguldīšanas lauksaimniecībā un no cenšanās padarīt savu saimniecību ienesīgāku, jo nav nekāda aprēķina ieguldīt kapitālu,
savu darba spēku un enerģiju, tāda kārta padarot
saimniecību ienesīgāku, ja tiek uzlikti tādi nodokļi.
Ar šāda nodokļa uzlikšanu mēs nevaram gaidīt, lai
lauksaimniecība progresētu, bet mes ar to ievedām
zināmā mērā regresu. Ls negribu te acumirklī ka
referents par šo jautājumu plašāk runāt, bet pateikšu,
ka komisijas vairākumam tika šie ieskati pieradīti,
ka komisijas vairākums bija tajos ieskatos, ka _ uzliekot ienākuma nodokli, mes lauciniekus atturēsim
no progresa, atturēsim no lauksaimniecības attīstības.
Komisijā tika konstatēts gan ar faktiem, gan ar spe-
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cialistu un lietpratēju norādījumiem no piedzīvojumiem, ka ievērojot to, ka nav iespējams aprēķināt
lauksaimniekiem ienākuma nodokli pareizi, ka nav
iespējams konstaēt lauksaimniecībā ienākumus, jo
tur grāmatvedības tikpat kā nemaz nav un šī nodokļa apreķinašanatāpēc ir ļoti pavirša, viņa ir patvarīga un pilna mēra atkarājas no tiem cilvēkiem,
kuriem ir pienākums šo nodokli uzlikt, šo nodokli
noteikt, t. i. ka šī nodokļa aprēķināšana ir atkarīga
no nodokļu inspektoriem un visādām daudzām nodokļu komisijām. Tāpēc, ka nav šo datu, ka nav
vajadzīgie materiāli, še ir ne tikai patvaļība un patvarība, bet pilnā mērā nenoteiktība. Ne nodokļu uz-

licejs, ne tas, no kā tiek uzliktais nodoklis ņemts,

nevar but pārliecināts par noteikti pareizu nodokļa

sumu, jo visa lieta var svārstīties atkarībā no nodokļu uzlicēja ieskatiem, pēc nodokļu uzlicēja labās
gribas, pēc viņa patikas. Šāds stāvoklis nebūtu pielaižams, jo pašos nodokļu maksātājos — lauksaimniekos šis apstāklis saceļ tikai īgnumu, neuzticību
pret valsts ierēdņiem, jo dzīve rāda, kā mēs esam
pārliecinājušies pēc daudziem faktiem, ka nodokļi
tiek uzlikti nepareizi. Tāpēc ari šinī gadījumā tādas
pat lietas var nākt priekšā un vienā gadījumā nodoklis var tikt uzlikts daudz lielāks, nekā tas faktiski
būtu uzliekams un citos gadījumos tas var būt divun trīs kārtīgi mazāks, nekā viņam vajadzētu būt.
Gadījumi, kad nodoklis uzlikts daudz lielāks, nekā
viņam vajadzētu būt, ir nākuši bieži priekšā. Ir nākuši priekšā pat tādi gadījumi, kur nodoklis uzlikts
tādos gadījumos, kur konstatēts, ka saimniecība nav
devusi nekādus ienākumus, bet zaudējumu, turpretim blakus stāvošā saimniecība, kura devusi prāvus
ienākumus, ar nodokli nav tikusi aplikta. Daudzi
lādi fakti ir konstatēti, un tos varēs celt priekšā, ja
augstam namam būs patika šos datus noklausīties.
Risumā jāsaka, ka komisijas vairākums atrada, ka
šis nodoklis būtu lauksaimniecības apstākļiem nepiemērots. Jāatzīmē, ka ari finansu ministrijas
priekšstāvis, finansu ministra biedrs, agrarpolitikas
komisijā atzina, -ka būtu labāki atsacīties no progresīva ienākuma nodokļa lauksaimniecībā un pievienot
to pie nekustama īpašuma nodokļa. Man te kā referentam jāatzīmē, ka no tiem materiāliem un datiem,
kuri agrarkomisija ienākuši, nebūt nebij redzams, ka
lauksaimnieki protestētu pret nodokļiem vispāri.
Viņi grib maksāt nodokļus, bet grib maksāt taisnīgus
nodokļus. Lauksaimnieku prasība ir tā, ka neatsacīties visā kopumā, varbūt, no tās pašas sumas, cik tagad tiek maksāta, bet viņi prasa, lai šis nodoklis tiek
uzlikts taisnīgā veidā; viņi atzīst, ka progresīvais
ienākuma nodoklis tagad taisnīgi nevar tikt uzlikts.
Tādēļ šis ienākuma nodoklis varētu tikt pievienots

nekustama īpašuma nodoklim un aprēķināts pēc zemes platības un viņas taksētās vērtības. Agrarpolitikas komisijai ir uzdots ari izstrādāt likumu par nekustama īpašuma nodokli, tad komisija ir tais domās,
ka viņa šo nodokli varēs grozīt attiecīgās vietās tā,
lai valstij neceltos nekādi zaudējumi, bet lai ari lauksaimniekiem tai pašā laikā netiktu izdarītas pārestības. Komisijā tika ari norādīts, ka ja atcelsim progresīvo ienākuma nodokli, tad līdz ar to mēs dosim
triecienu visai nodokļu sistēmai, — tai sistēmai, ko
saucam par progresīvo ienākuma nodokli, un kurš
esot tos pareizākais un ari visās valstīs kā pareizākais atzīts. Tomēr man ir jākonstatē, ka no materiāliem un datiem, kas ir bijuši pieejami, nevar sacīt, ka
visas valstīs progresīvais ienākuma nodoklis ir atzīts
par pareizāko. Tur, kur šis nodoklis pastāv, var
konstatēt, ka. tur jau agrāk lauksaimniecība ir nonākusi tāda stāvoklī, ka tur katrā lauksaimniecībā ievesta grāmatvedība, un tur ari ir iespējams nodokli
pareizi aprēķināt un iekasēt. Bet mums ir bijuši fakti.
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ka nodokļu inspektors ziņojis agrarpolitikas komisijā, ka pie viņa ieradies kāds students no vacaka
kursa un prasījis, kā lai aprēķinot progresīvo ienā-

kuma nodokli no lauksaimniecības, viņš sava saimniecībā to neprotot aprēķināt. Tad pats nodokļu
inspektors bijis spiests pateikt, ka ari viņš neprotot
to aprēķināt. Tā tad, kungi, _ tas ir pierādījums, ka ja
nav vajadzīgie dati, aprēķināt šo nodokli pareizi nav
iespējams. To mums rāda ari materiāli, ko mums
sniedz nodokļu komisijas un tie rīkojumi, ko ir devuši nodokļu_ inspektori savam pagastu komisijām,
kas viņām būtu jāievēro nodokļus uzliekot. Tur ir
pateikts, ka kur nav skaidra pierādījuma ar datiem,
tur nodoklis uzliekams pēc komisijas ieskata un jāpieturas pie zemes platības un ne tik daudz vel pie
zemes platības, kā pie attiecīgā lopu skaita lauksaimniecības. Tas jau jums rada šī nodokļa netaisnīgumu, ja ir teikts, katur, kur nav pierādījumu,
pamatotu ar datiem, tur jārīkojas pec komisijas ieskatiem. Tāds raksts man ir klāt un tas izlaists ne
Valmieras apriņķa nodokļu inspektora. Par to varēsim vēlāk sīkāki parunāt. Bet pamatotu datu nav
gandrīz nekur un tāpēc nodoklis nevien bieži, bet
gandrīz vienmēr jāuzliek bez kādiem pamatiem, jo
grāmatvedība mūsu lauksaimniecība netiek vesta.
Es ilgi negribu uzkavēt jūsu uzmanību, jo te vel uzstāsies finansu komisijas referents, bet gribu teikt,
ka ievērojot visu Šo, agrarpolitikas komisija nāca pie
slēdziena, ka lauksaimniecība ir nostādīta citāda stāvoklī nekā tirdzniecība un rūpniecība. Lauksaimnieki nesaka, ka viņi_ neveļas nodokļus maksāt, bet
vismaz tagad un tuvākā nākotnē šis nodoklis ir nevēlams. Tā ir ne tikai komisijas pārliecība, bet prasība bez izņēmuma no visiemjauksaimniekiem. Ta
ir prasība no pašiem maksātājiem. Viņi prasa, lai
nekustama īpašuma nodoklis tiktu uzlikts kārtīgi un
taisnīgi. Ņemot vērā izteikto, agrarpolitikas komisija ieveda dažus pārlabojumus. 3. panta ievests izteiciens, ka no ienākuma nodokļa atsvabināmi ienākumi no lauksaimniecības. Tālāk agrarpolitikas komisija atrada par vajadzīgu, ka valsts, pašvaldības
un slimo kasu darbinieku algas būtu atsvabināmas
no ienākuma nodokļa. Šis jautājumsneattiecas tieši
uz agrarpolitikas komisiju, bet ievērojot to, ka agrarpolitikas komisijai bija uzticēts no augstanama revidēt ienākuma nodokļa sistēmu, izstrādājot jaunu
attiecīgu likumu, agrarpolitikas komisija atrada par
iespējamu uzdot man celt augstam namam šo pārgrozījumu priekšā. Tālāk ir mazs pārgrozījums saskaņā ar piezīmi, ka nodarbošanās ar lauksaimniecību tiek atsvabināta no ienākuma nodokļa. Tie ir
visi tie pārgrozījumi, kurus agrarpolitikas komisija
izdarīja. Tanī pašā laikā, būdama pilnīgi pārliecināta, ka augstā namā neatradīsies deputātu kungi,
kuri nenāktu pretim šim priekšlikumam, kurš izsaukts no lauksaimnieku patiesām, nopietnām vajadzībām, ievērojot vēl to, ka viņi neatsakās nodokļus
maksāt, — viņi saka: «Mēs viņus maksāsim, tikai
uzliekat viņus taisnīgi. Ja valstīji nākas 50 miljoni no
mums,—mēs maksāsim, bet izstrādājat to kā nekustama īpašumanodokli." Tā tad laucinieki grib maksāt
tāpat kā līdz šim, bet viņi tikai prasa, lai nodokļus
sastāda tā, ka viņi zin cik maksāt. Jūs, kungi tirgotāji un rūpnieki, jūs zināt, kā sastādi budžetu nākošam gadam, bet sakāt, kādu budžetu lai sastāda lauksaimnieks, ja viņš nezin, kādi tam tiks uzlikti nodokļi. Ievērojot visu to, agrarpolitikas komisija,
pieņemot ar nospiedošu balsu vairākumu šo likumprojektu un atzīstot, ka ne tikai te, bet vispārīgi būtu
revidējama nodokļu sistēma, pieņēma ari sekošu
pārejas formulu: «Uzdot valdībai pārstrādāt noteikumus par ienākuma nodokli, revidējot tā progresiju
un samazinot likmes ienākuma nodoklim no algām.
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Agrarpolitikas komisija negribēja uzņemties uz sevis tik lielu atbildību, ka ņemtos uz sevi šī nodokļa
tālāku revidēšanu, bet atzina, ka zīmējoties uz lauksaimniecību, tā lieta ir ļoti steidzama. Tāpat agrarpolitikas komisijas vārdā man ir tas gods lūgt augsto
namu pieņemt šos agrarpolitikas komisijas pārlabojumus bez kādiem grozījumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu
komisijas referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Sauciens pa kreisi: «Vai
Ulmanis pret to?") Augstais nams! Kad te pārrunājamais likumprojekts ienāca finansu komisijā, tad
pa pārrunu laiku finansu komisijas 1ocekli izteicas
tikpat par, kā ari pret viņu. Pie balsošanas tie, kuri
bija izteikušies pret viņu, izrādījās vairākumā un kad
bija jābalso par pāreju uz pantu lasīšanu, tad šī pāreja uz pantu lasīšanu tika finansu komisijā atraidīta.
komisija iesniedz savu
Tāpēc ari tagad finansu
priekšlikumu, kurš skan:
« Saeima nolemj pārgrozījumu noteikumus par ienākuma nodokli noraidīt."
Tas ir finansu komisijas lēmums. Pārrunājot šo
jautājumu tālāk finansu _ komisija
ir pieņēmusi
pārejas formulu, kura pastāv no 5 atsevišķiem punktiem. Ja man atļauts nolasīt, tad tā būtu sekoša:
Saeima nolemj uzdot valdībai pārstrādāt
noteikumus par ienākuma nodokli uz sekošiem pamatiem:
1) ienākumi no zemkopības aprēķināmi uz zemes ienesīguma taksācijas pamata; citi
lauksaimnieku ienākumi apliekami uz vispārēja pamata;
2) ar ienākuma nodokli apliekami 60% no noteiktas darba algas. Valsts un pašvaldības
darbinieku ģimenes piemaksas atsvabināmas no ienākuma nodokļa. Tāpat no ienākuma nodokļa atsvabināmas izmaksas
slimo kasu dalībniekiem;
3) fundētie ienākumi (no tirdzniecības, rūpniecības, nekustamiem īpašumiem, kapitāliem un tml.) bez attiecīgiem reāliem nodokļiem apliekami ari ar progresīvo ienākuma nodokli;
4) eksistences minimums paaugstināms un
procentu samērs uz zemākiem ienākumiem
pamazināms;
5) ienākuma
nodokļa aplikšanas technika

vienkāršojama."
Tie ir finansu komisijas atzinumi un nriekšlikurni.
Atklāju vispārēPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
jas debates. Vārds Ringoldam Kalningam.
Ringolds Kalnines (bezpartejiskais nacionālais
/ centrs): Likumdevēiļ! Es atļaušos pavisam īsi aiz, j ^ rādīt uz skaitļiem, kādi paredzēti valsts ienākumos
no šī ieņēmuma avota. Tekošā 1923./24. gada budžetā bij paredzēti pavisam 2.000.000 latu. Ja tagad
pieņemtu šos ierosinājumus, kas te iesniegti un izslēgtu lauksaimniekus no progresīva ienākuma nodokļa maksāšanas, tad šī_ suma samazinātos par
514.483 latiem. Ja atsvabinātu ari ierēdņus pilna mērā no šī nodokļa maksāšanas, tad šī suma samazinātos vēl nar 583.359 latiem. Abas šīskategorijas kopa
dotu 1.097.842 lati. Ja mes šos nodokļu maksātājus atsvabinām no nodokļu maksāšanas, tad mums
paliek pāri mazāk kā puse. Nākama gada budžeta
paredzēts ieņemt no šī nodokļa 1.500.000 latu. Es nu
gribētu aizrādīt uz to, ka pašlaik, varbūt, nav īstais
moments debatēt par šiem pārlabojumiem Saeima,
tamdēļ nē, ka pie tiešo nodokļu sistēmas izbuvešanas krīt svarā 3 lieli reāli nodokļi: nodoklis no tirdzniecības un rūpniecības iestādēm, nodoklis no nekustamiem, īpašumiem uz laukiem un nodoklis no nekustamiem īpašumiem pilsētās. Likums par pirmo
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no šiem nodokļiem pašlaik atrodas Saeima, bet likumus par abiem pārējiem nodokļiem pašlaik pārstrādā
finansu ministrija, kura tos iesniegs kabinetam. Pec
tam, kad Saeima būs galīgi lēmusioar šiem trim fundamentāliem nodokļiem, tad varēs galig[ izlemt ari
ienākuma nodokli, kas savā ziņā uzskatams ka papildinājums, kā izlīdzinošs nodoklis. _ Tad ari, varbūt, ļoti labi varēs ievērot tos aizrādījumus, kas nāca
no zemnieku savienības puses. Tamdēļ es gribu
teikt, ka no savas puses varu pievienoties finansu
komisijas priekšlikumam šos pārgrozījumus šoreiz
atraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhanam.
_
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Godājamie deputātu kungi! Ka ienākuma nodoklī ir S «3
vajadzīga reforma, ka tas skatāms cauri, par _to nevar būt šaubas. Ir daudz likmes, kuras varbūt nav
taisnīgas, piemēram, darba alga aplikta ar samēra
augstu nodokli, salīdzinot to ar citiem ienākumiem.
Bet tas projekts, kas patlaban tiek celts augstam namam priekšā, ir stiprā mērā vienpusīgs. Viņš aizķer galvenā kārtā tikai lauksaimniekus un, tas nozīmētu, vienu ceturto daļu no ienākumu nodokļa sumas strīpot. Lai šis projekts būtu kaut cik populārāks, lauksaimniekiem piekabināti klāt ierēdņi un
slimo kases. Tā kā šo nodokļa maksātāju ir diezgan
daudz, tad skaita ziņā viņiem bez šaubām bus pārsvars. Ja nu mēs šādu reformu tomēr izvestu, tad
ienākuma nodokļa jēga līdz ar to sabruktu._ Šim nodoklim ir nozīme tikai tad, ja vinšir vispārīgs. Es
gribu aizrādīt, ka Itālijā un Belģiiā ari valsts galva
maksā ienākuma nodokli. Tā tad izņēmumus starp
nodokļa maksātājiem mēs absolūti nevaram taisīt.
Ja aplikšanas oamati izrādījušies par nepareiziemun
lauku anstākļiem nepiemērotiem, tad tie ir grozāmi
un skatāmi cauri, uz ko finansu komisijas pārejas
formula ari norāda. Bet nodokli_kā tādu viena[ lielai
maksātāju daļai atcelt nav iespējams. Man jāsaka,
ka šim nodoklim ir ari liela audzinoša nozīme. Ja nie
mums līdz šim tas nav ieviesies, tad ar to nav teikts,
ka tas mums ir jāatceļ. Ar laiku šis nodoklis tiks atzīts par vienu no taisnīgākiem un pareizākiem nodokļiem, kā tas jau ari teorijā konstatēts. Ja nu lieta
ir tāda. tad man šķiet, ka nekāda ziņa mes nevaram
šo oriekšlikumu pieņemt. Ko tad teiksprivatie ierēdņi? Ko teiks tie. kuri nav nodrošināti ar valsts
pensijām? Ja tādi slimo, tad viņiem nodokli netiek
atlaisti. Tad tika vēl aizrādīts kā uz vienu motivu,
ka uz laukiem neesot grāmatvedības. Uz to varu
teikt, ka ari daudziem ārstiem un juristiem nav grā,
matvedības. Šo motivu mēs_ nevaram uzskatīt par
jāatsvabina
teikt,
ka
tapec
vebūtu
tādu. lai varētu
sela šķira no ienākuma nodokļa, t. i. taisni tā zemes
sāls, kas ražo un kas, kā šeit daudzreiz aizrāda, esot
valsts pamats, kad grib izcelt lauksaimmecību attiecībā pret nilsētniekiem. Tāpēc mes nekādi nevaram
teikt, ka ia nav pareiza grāmatvedība, tad ienākuma
nodoklis ir jāatceļ. Alberinga kungs kā motivu pieveda to ka neesot konkrētu nriekšlikumu. Bet, kungi,
finansu komisijai taču ir konkrēts priekšlikums. Tika
aizrādīts, it kā šis nodoklis saceļot īgnumu uz laukiem, un ka tas radot regresu visa lauksaimniecības
kultūrā. Jāaizrāda, ka īgnumu sacel katrsienakuma
nodoklis, ja lielākas sumas jāmaksā (F. Cielens no vietas: ..Kurš katrs nodoklis saceļ īgnumu!"). Ja bez
^ nošaubām, tas tā ir, un katrs, kad viņam jāmaksā
doklis, skatās uz lietu ar zināmu īgnumu. Mes tomēr no tā atsacīties nevaram un mums nodokļi jāmaksā, un ja mēs šos miljonu latu atlaidīsim lauksaimniekiem un ierēdņiem, tad kur mēs vispār! ņemsim ienākumus. Jūs pastrīpojiet, ka šogad lauksaim-

niekiem ienākumi ir mazi. Tas nenozīmē, ka nodokli
jāatceļ pavisam. Tam lauksaimniekam, kuram iz-
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rādījušies vāji ienākumi, nodoklis nebūs jāmaksā.
Tādēļ vien likumprojekts tāds, kā viņš še iesniegts
un sevišķi tādā veidā, kā viņš celts priekša, nav pieņemams.
<

Vārds Celmam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Godājamie
depu(sociāldemokrāts):
J. Celms

tāti! Pareiza nodokļu sistēma valstī — tas ir viens
no valsts saimnieciskās politikas galveniem pamatiem. Un tāpēc nav brīnums, ka šādai pareizai nodokļu sistēmai parasti jālauž sev ceļš ar lielam grūtībām. Pēc nodokļu sistēmas valstī spriež par valsts
saimnieciskās kultūras pakāpi, spriež par pašu valsts
saimniecību. Pareiza nodokļu sistēma ir sevišķi no
svara tanīs valstīs, kur valsts ienākuma budžeta galveno posteni sastāda dažādie nodokļi. Modernas
valstīs jau to sen uzskaita par_ neapstrīdamu patiesību, ka netiešiem nodokļiem jānovirzās uz otro pakāpi un viņu vietā jānostāda tiešie nodokļi pec devīzes: kam vairāk dots, nota ari vairāk tiek prasīts.
Savā laikā es jau citēju mušu pirmā ministru prezidenta deklarācijas vietu, kur viņš ziņoja, ka Latvija
nodokli tiks virzīti taisnīgās sliedes, — tādas sliedes,
ka vairāk tiks ņemts no ta, kam vairāk dots. Bet
atskatoties uz nodokļu sistēmas izveidošanu Latvija
viņas sešos budžeta gados, mēs redzam, ka tendences nodokļu ņemšanā ir bijušas pilņīgļ pretējas tatn,
kuras kādreiz tika izteiktas deklarācija. Man priekša
ir Latvijas valsts budžeta izpildīšanas dati par 6 gadiem un tur procentos mēs redzam, ka tiešie nodokļi
valsts dibināšanas gadā, 1918./20. budžeta gada, ir
bijuši 3,9% no visa valsts budžeta, nākoša, 1920./21.
gadā — 2,9%, 1921./22. gadā — 4,1%, 1922./23. gada
— 4,1%, 1923J24. gadā — 4,4% _ un nākoša buTā tad var teikt,
džeta gadā paredzēts 4,5%.
apmēram
ir
stabilizējušies
ka tiešie nodokļi
uz 4,5% no visa mūsu valsts budžeta. Turpreti nodevas un netiešie nodokļi auguši. Pirmā budžeta gadā, t. i. 1918./20. gada, netiešie nodokļi sastādīja 7,6% no visa valsts budžeta; nākoša, 1920./21.
gadā — 11,3%; 1921./22. — 25,5% ; 1922,'23. —
27,9%; 1923./24. — 31.3% un nākoša, _ 1924./25. gada
ir paredzēts 33,4%. Tā tadvairak ka trešo daļuno
visa valsts budžeta, kārtējā un ārkārtēja, sastāda
mūsu netiešie nodokļi._ Te faktiski redzam, ka mušu
nodokļu sistēma virzās pilnīgi pretēja ceļa, neka
Japie šiem 33,4 % _ vel
tam jābūt modernā valstī.
paredzētos ienākugada
budžeta
pieliksim nākamā
mus no valsts zemēm un mežiem, kas iztaisa 13,4%
no visa valsts budžeta., _ tad 46,8% sastāda netiešie
nodokli un pastiprināta mežu izmantošana. Man
šķiet, kungi, ka man nevajadzēs daudz runāt, lai pierādītu, ka šī nodokļu sistēma ir slima, ka šī nodokļu
sistēma modernā valstī nevar pastāvēt un janu nak
ar priekšlikumu šo sistēmu padarīt vel slimāku, izņemt no nodokļu sistēmas to, ko moderna valstī atzīst kā koriģējošu pie visiem nodokļiem, ienākuma
nodokli, tad ir jautājums, cik tālu mes ar tādu nodokļu sistēmu aiziesim. Pagaidām ienākuma nodokļa nav vēl tikai Francijā un Turcija; visas citas
valstīs tas pastāv. Bet Francijālīdz ar to ari visa
nodokļu sistēma ir sabrukusi un šis dienas laikrakstu
telegramās jūs lasiet, ka Francijas parlaments ir uzdevis valdībai dekrēta kārtībā izveidot jaunu
nodokļu sistēmu. Tas nozīmē, ka Francijas nodokļu
sistēma ir galīgi sabrukusi un viņas vietā steidzīgi
rodama jauna. Turcija, tagadējā Turcija, ir samērā
jauna valsts un tāpēc mēs šeit to nevaram ņemt par
piemēru, ka viņai vēl nav šī nodokļa. Visās pārējās
valstīs šis nodoklis ir pazīstams, visās valstīs viņš ir
vajadzīgs un tagad nāk ar priekšlikumu Latvijā šo
nodokli atcelt, neprasa, lai viņa nomaksu pagarinātu,
lai viņu pārveidotu, padarītu saprotamāku, es gribētu
teikt — taisnīgāku, bet prasa viņa pilnīgu atcelšanu
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un šo atcelšanu attiecina ne tikai uz lauciniekiem,
bet ari uz dažām kategorijām pilsētas iedzīvotāju.
Kādi šeit tie motivi? Alberinga kungs saka, ka šis
nodoklis priekš lauciniekiem esot ārkārtīgi netaisns.
Cik viņš netaisns priekš lauciniekiem vispārīgi, es
atļaušos nolasīt dažus ciparu no tiešo nodokļu departamenta oficiāliem datiem. 1923. gada visa valstī
ar šo nodokli apliktas 109.012 personas, kopsumā
sumā gandrīz par 2% miljoni latuŠis aplikums sadalās, ja visus maksātājus sagrupē un to sumu, kura
viņiem uzlikta, sadala uz_ galviņām, sekosi: uz katru
brīvās profesijas maksātāju šis nodoklis iztaisa 68,94
lati; uz namīpašniekiem — 56,58 lati; tirgotajiem
un rūpniekiem — 53,25 latf; algas saņēmējiem —
28.93 lati un lauciniekiem — 8,00 lati. Ja nu pec tam
vēl saka, ka progresīvais ienākuma nodoklis ir ārkārtīgi netaisns un smags lauciniekiem, tad man jājautā Alberinga kungam, vai patiesi tie 8 lati ir tāda
suma, kuras dēļ būto vajadzīgs ienest piluīcui haosu
visā mūsu nodokļu sistēmā? Alberinga kungam taču
laikam ļoti labi zināms, ka šī suma — 8 lati iztaisa
caurmērā vienas vistas cenu uz laukiem. Man liekas,
ka Alberinga kungs nekad neaizliegs zemniekiem
tiest mācītājam «sieciņus" un dot viņam ne tikai
vienu, bet pāris vistas._ To viņš neuzskatapar netaisnīgu, bet ja valstij jādod vienas_vistas vērtība —
8 latu apmērā, tad viņš saka, ka mušu valstij pamati
sākot sabrukt, zemniecība ejot boja. Kungi, tas taču
nav nopietni ņemams. Vel vairāk, — var aizrādīt, ka
zemnieku savienība, sarīkodama savus bazārus, ļoti
labprāt ir ņēmusi pretim ne tikai pa vistiņai, bet pa
sivēnam, teļam un aitiņai, kuri sastāda daudz vairāk
nekā šie 8 lati uz ziedotāju. Vai jus sacīsat, ka ir
netaisni, ka šie laucinieki nes pa aitai vai vistai uz
bazāru? Tā tad runāt par netaisnību nodokļu lieta,
kā to Alberinga kungs dara, gan nenākas. Drīzāk
varētu runāt par netaisnību algas saņēmējiem, kuri
maksā vairāk kā trīs reiz tik daudz—gandrīz 3 un ous
reizes vairāk nekā laucinieki. Lauksaimniekiem, _kuriem ir nekustams īpašums uz laukiem, tas uzskatams
zināmā mērā kā fundēts ienākums, kamēr algas darbinieka stāvoklis ir tāds, ka viņš. varbūt, nākoša
gadā var atrasties uz ielas,, kamēr lauksaimnieks no
savas zemes nosviests netiek. Tapec, ja par netaisnību runā, tad var teikt, ka to nodara gan visiem
tiem ierēdņiem, kas saņem notektu darba algu. Sava
laikā, kad bija runa par to, ka šo likumu vajadzētu
nagaidāra mīkstināt, dodot pagarinājumu šīs nelielās sumas nomaksai, tika starp citu aizrādīts uz to,
ka budžetā varot šo sumu segt no veco rēķinu nokārtošanas fonda. Man pie rokas ir mazi skaitļi par
šiem veciem rēķiniem, kuri gulstas uz Latvijas valsts
budžetu. 1921J22. budžeta gadā ir palikuši nenokārtoti veci rēķini par 446.157.939 rubļiem, jeb 8.923.158
latiem. Nomaksāts tanī gada, _ parskaitot no veco'
rēķinu nokārtošanas fonda, ka budžeta paredzēts,
pavisam 5.300.000 latu. Tā tad palicies vēl uz
1922/23. gadu 3.623.158 latu_ jeb_ 181.157.990 rubļu.
Pie šīs sumas ir pienācis vēl klāt tekošā budžeta
gadā daudz veco nesamaksāto rēķinu, tā kā acuvecu nesamaksātu rēķinu ir par
mirklī
valstij
21.995.864 latu jeb apmēram 12,5_% no visa valsts
budžeta. Tie ir vecie valsts iekšējie paradi. Arejo
te nav. Šie parādi ir par dažādiem valsts darījumiem, kurus valsts savā laikā nav samaksājusi un
nar kuriem tagad no valsts tiek piedzīta samaksa.
Tie sastāda tā tad apmēram 12,5% no visa valsts
budžeta. Lai godātie deputātu kungi dabūtu ainu
par to, kas ir šie 12.5% no visa valsts budžeta, es
gribu aizrādīt, kā nākošā 1924J25. gada budžeta projekta ir paredzēti tikai 2 resori, kuri drusku pārsniedz procentuālā ziņā šo valsts veco parādu rēķina nokārtošanas sumu. Tikai 2 resoriem budžets
ir mazliet lielāks, t. i. apsardzības un zemkopības
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ministrijai. Visu citu resoru budžeti ir daudz mazāki
nekā šīs veco rēķinu nenokārtotās sumas. Tā piemēram es jums minēšu tikai dažus resorus. Viena
no dārgākām mūsu ministrijām ir ārlietu ministrija
ar mazliet vairāk kā 4 miljoni latiem, Tā tad vairāk
kā 5 reizes mazāka suma nekā valstij ir veco nenomaksāto rēķinu.
'Tieslietu ministrijai paredzēts_ 9
miljoni latu izdevumu, iekšlietu — 12 miljoni, izglītīKa
bas — 15 miljoni, finansu — 8 miljoni u. t. t.
redziet, tad valsts nenomaksāto parādu suma ir
stipri liela. Tagad zemnieku savienība vienā no pēdējām sēdēm nāca ar priekšlikumu šo parādu sumu
vēl palielināt, lai budžetā pierakstītu uz veco rēķinu
nokārtošanas fondu zināmu sumu un to dzēstu kā
atlaidumu no progresīvā ienākuma nodokļa, kas
nākas no lauciniekiem. Rīkojoties pēc tādas receptes, mēs varam ļoti drīzi atrasties pie sasistas siktes,
mēs varam drīzi atrasties nevien pie valsts saimnieciskā sabrukuma, bet ari pie pilnīga tinansiela sabrukuma. Ka mums acumirkli viss nav kārtība, ka visa
mūsu saimnieciskā dzīve ir vēl ļoti nevesela,_to starp
citu variet lasīt kauču šīs dienas «Latvijas Vēstnesi".
Ls nupat lasīju mazu rakstiņu no docenta Apsiša,
kur viņš runā par anarķistiskiem apstākļiem mušu
tirgū. Un bez šaubām tādus pilnīgi anarķistiskus
tirgus apstākļus jūs sastapsiet uz katra soļa. Minēta
rakstā aizrādīts, ka pilsētā zirga barības mārciņa
maksā 5 rubļi un mārciņa maizes 4, 5 rubļa. Ta tad
viena mārciņa kustoņa barības iznāk drusku dārgāka
par vienu mārciņu cilvēku barības. Vēl vairāk, jus
painteresējaties tirgū par dažu atsevišķu
presevišķi
par
to pireču cenu, kuras
ču cenu
tiek ražotas šepat vietējā rūpniecībā, un jūs
šādu anarķismu tirgus cenās atradīsiet uz katru soli.
Es pievedīšu tikai vēl vienu piemēru. Jus zināt. ka.
mārciņa cukura maksā apmēram 20 rubļu. Laikam
zemnieku savienība zinās ari, ka mārcto" striķa, pec
svara pārdodot, maksā 40 rubļu, tātad divreiz dārgāk nekā mārciņa cukura. Kungi, jus taču neatzisiet
šādu stāvokli par normālu. Mēs esam dzirdējuši no
labā spārna aizrādījumus, ka cukurs esot luksus lieta,
bet tad jāsaka, ka vienkāršs striķīts, kaut ari priekš
pakāršanās ir lielāka luksus lieta, neka cukurs. Ko
tas nozīmē? (Pauļuka starpsauciens). Pilnīgi pareizi,
Pauļuka kungs, bet še nav no svara tas, kas patere.
Es aizrādu uz šiem nenormāliem anstakļiern un_ šī
nenormalība pastāv iekš tam, ka vēl_ līdz šim mušu
nodokļu sistēma ir nepareiza, ka mūsu rūpniecības
uzņēmumi ir aplikti simtreiz smagāk _ar_ nodokļiem
nekā lauksaimniecības uzņēmumi. Tapec nebrīnāties, ka viņu ražotā prece ir tā sadārdzināta. Ja es
jums nolasītu lielu garu rindu skaitļu no tiešo nodokļu departamenta, tad jūs redzētu, ka jāvar runāt
par netaisnību nodokļu sistēmā, tad drīzāk to _ var
teikt attiecībā uz pilsētniekiem, bet nekāda ziņa ne
atiecībā uz lauciniekiem. Ir jau jums aļzrādits ne
vienu reizi vien, ka no visa lielā progresivajenakuma
nodokļa viena pati Rīga samaksā 57,5%, ta tad vairāk kā lielo pusi no šī ienākuma nodokļa. Protama
lieta, ka tas gulstas uz dažādiem uzņēmumiem, dažādiem pasākumiem, tas gulstas ariuz darba algām.
Līdz ar to tas gulstas ari uz preci, kuru šinīs uzņēmumos ražo. Tas pats laucinieks, pirkdams šo ražoto
preci, ir spiests pārmaksāt tāpēc, ka to, ko viņš domājas ietaupot izvairīdamies no valsts nodokļiem,
viņš samaksā privātam tirgotājam. Alberinga kungs
domāja, ka še nedrīkstētu pacelties neviena balss
pret agrarpolitikas komisijas priekšlikumu. Motivi,
kāpēc tam tā jābūt, bij sekošie. Vispirmām kārtam
laucinieks nevarot aprēķināt, kādi viņa ienākumi, jo
nekādu grāmatvešanu viņš nesaprotot, nekādas grāmatas nevedot. Aprēķināšana tāpēc neesot iespējama. Es saprastu, ja nāktu ar prasību padarīt šo
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nodokli taisnīgāku. Ari finansu komisija saka, ka
pastāvošais progresīvais ienākuma nodoklis ir kļuvis
netaisnīgs tai ziņā, ka viņš vairs nav piemērots tiem
apstākļiem, kādi ir acumirklī, jo 3 gadus atpakaļ, kad
šis likums tika izstrādāts, saimnieciskie apstākļi bija
citādāki nekā tagad. Līdz ar to ari tā skala, pec ka
apliek iedzīvotājus, ir kļuvusi netaisnīga pret atsevišķām iedzīvotāju grupām. Bet tāpēc taču nevar
teikt, ka ja kāds neprot grāmatas vest, tad pats nodoklis nav vajadzīgs. Grāmatas laikam ari neviens
no deputātiem neved; neved tās ari ļoti daudzi no
brīvās profesijas, kā tika jau aizrādīts. Tomēr uz šī
pamata neviens nedomā prasīt šī nodokļa atcelšanu.
Tālāk Alberinga kungs domā, — un tas priekš viņa
liekas būt izšķirošais moments, — ka nevarot laucinieku aplikt ar nodokli tadeļ, ka tāda kārtā centība
tiekot aplikta ar nodokli, jo lauksaimniekus, kuri
vairāk gūst ienākumus, apliekot ar smagākiem nodokļiem, tā kā patiesībā tiekot aplikta centība. Ja ta
domā, tad tikpat labi to varētu attiecināt ari uz kuru
katru pilsoni. Ierēdnis, kas lielāku algu saņem . ari
maksā lielākus nodokļus, jo tastaču ari ir centīgāks,
kas ieņem augstāku vietuneka tas, kas ieņem zemāku vietu. Vai tad no šejienes nevarētu taisīt slēdzienu, ka ierēdņiem vajaga censties, savas spējas
slīdēt uz leju, lai netiktu aplikti ar ienākuma nodokli.
Alberinga kungs domā, ka ta vajadzētu darīt lauksamniekiem. jo. viņa centība it ka tiekot aplikta ar
nodokli. Tā tad visi šie motivi, kurus Alberinga
kungs pieveda, nebūt nerunā par šī nodokļa atcelšanas vajadzību, bet viņi gan ļoti noteikti runa par
šī nodokļa revidešanas _ vajadzību. Finansu komisija
tāpēc nākusi ar zināmām tezem, nākusi ar priekšlikumu noraidīt agrarpolitikas komisijas likumprojektu
un pieņemt iesniegtās tēzes _ka _ aizrādījumus valdībai,
uz kādiem pamatiem pārstrādāt jaunu likumprojektu.
Tas sevišķi vajadzīgs tapec, ka mušu nodokļu sistēma ir vēl pagaidām jauna sistēma, mušu aizmugurē ir tikai pieci budžeta gadi un šie gadi mumsir
rādījuši ka mūsu nodokļu sistēma ievirzās ārkārtīgi
nenormālās sliedēs. Tāpēc nav vajadzīgs pielikt vel
pūles, lai jo drīzāki mušu nodokļu sistēmu ievirzītu
grāvī. Es tamdēļ kategoriski varētu izteikties — un
ne tikai ar bažām, kā Alberinga kungs doma — pret
agrarpolitikas komisijas likumprojektu un lūgt to
noraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti go-0
dātie deputātu kungi! Es domāju, . ka neviens no
tiem, kas uzstājās par progresiva_ ienākuma nodokļa
atcelšanu, kā lauksaimniecība, ta ari valsts ierēdņiem, negribēs aizstāvēt ideju, ka progresīvais ienākuma nodoklis kā tāds ir netaisnīgs vai nevajadzīgs.
Šādu domu neviens, kungu laikam neaizstāves un ari
neaizstāvēja, bet gan noradīja uz dažam konkrētam
un ļoti rupjām kļudam, kas piemīt šim likumam
mūsu apstākļos un mušu ļoti nepilnīgajā «izdevuma".
Visnetaisnāks mūsu ienākuma nodoklis ir taisni attiecībā pret lauksaimniekiem un tas ir ļoti žel, jo 1. šī
likumprojekta variants ir_ izstrādāts un izdots no
mūsu, zemniecības patentētiem priekšstāvjiem, kuri
^
pielaiduši. Labi,
šaī gadījumā ir tomēr rupjas kļūdas
paši
aizstāv
sava priekšlika viņi tagad to atzīst un
kuma revīziju.
Nevar nevienu likumu, lai cik labs un cik atzīts
Viņš nebūtu ārzemēs, paņemt un burtiski to pārnest
uz vienu citu vietu, nepadomājot par to, kādas tam
varētu būt sekas un nesalīdzinot apstākļus, kur likums ir labs, ar mūsu apstākļiem. Tur, kur likums
ir bijis lauksaimniecībā ne nu ideāls, vismaz kaut cik
piemērots, tur ir pavisam citi apstākļi. Negribētu
teikt, kā tur tiek vesta kārtīga gramatavedība katra
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dokļa noraidīšanu lauksaimniecībā. Valsts interesēm tas nekādus zaudējumus neatnesis, jo attiecīgi
jīgs noteikt vismaz vidējās, normālās, saimniecības tiks pavairots zemes nodoklis.
Tagad par otro koriģējumu, kurš ari tiekievests
iesniegumu zināmā rajonā, var konstatēt tās peļņu.
ar šo agrārās komisijas variantu progresīvā ienāBet ko mēs redzam pie mums? Pie mums nevar atrast pat pāris saimniecības visā Latvijā, kuras vestu kuma nodokli, t. i. par to, ka ari valstsun pašvaldības
kārtīgu grāmatvedību, lai varētu spriest pēc šīm atierēdņi tiek atsvabināti no progresīvā ienākuma nosevišķām saimniecībām par mūsu lauksaimnieku dokļa. Šinī gadījumā motivi, kuru pieveda Birkhāna
ienākumiem vispāri, nerunājot nemaz par tādu skaitu un Celma kungi, ir līdz zināmam mēram pamatotāki
saimniecību, kuras ved kārtīgu grāmatvedību, lai un viņus vairs nevarēs tik viegli apstrīdēt, ka tos,
kas attiecas uz lauksaimniecību. Man tomēr liekas,
varētu kaut cik noteikti runāt par mūsu dažāda lieluma un dažāda rakstura lauksaimniecību faktisko ka ari šis pārlabojums ir tiešām vietā un aiz sekoienesīgumu atsevišķos rajonos. Par to pie mums šiem motiviem. Pirmkārt, kad tika noteiktas valsts
nevar būt nemaz runas, kā tas ne vienu vien reizi ir ierēdņu algas un pilnīgi tam pieskaņotas pašvaldības
konstatēts. Reiz tas ir tā, reiz nevar būt runas par iestāžu ierēdņu algas, tad netika ņemts vērā tas, ka
lauksaimniecību ienesīguma noteikšanu vispāri, tad augstāko kategoriju ierēdņiem, sākot ar XV. kategoari nevar būt ienesīguma no lauksaimniecībām, kā riju-, būs jāmaksā progresīvais ienākuma nodoklis.
nezināmas vienības, uzlikt nodokli, bet gan var noTamdēļ jau tā ultrademokratiskā attiecība starp
dokli uzlikt attiecīgai saimniecībai tikai pēc ārējām zemākās kategorijas un augstākās kategorijas iepazīmēm, tas ari praksē notiek. Tam labākais pierēdņu algām tiek caur progresīvo ienākuma nodokli
rādījums ir agrarkomisijas varianta kritika avīzē padarīta tāda, kāda nav nevienā valstī visā pasaulē.
«Latvis" un ari pašā komisijā no nodokļa departaTā tad progresīvā ienākuma nodokļa atcelšana
menta vicedirektora Loskes kunga izteiktās domas. ierēdņiem sasniegtu tikai to, ka ari atbildīgāko un
Ari Loskes kungs atzīstas, ka tagadējā veidā ienāvidējo ierēdņu kategoriju algas būtu tiešām tādas,
kuma nodoklis lauksaimniecībā esot nepiemērots un kādas savā laikā bija domātas. Otrs motivs ir tas,
ieteic lietu labot caur to, ka turpmāk nevienam laukka pie valsts ierēdņiem šīs nodokļa sumas tikai tiek
saimniekam vairs grūti izpildāmā deklarācija par pārliktas no vienas kabatas otrā. Ar vienu roku
viņa ienākumiem nebūtu jāraksta, bet ka visi ienāierēdņiem tā nauda tiek dota, ar otru roku, divu mēkumi tiktu noteikti pēc ārējām pazīmēm. Kungi, ja nešu laikā, no viņa šīs diezgan lielās sumaSj tiek
mēs nerunājam par nodokli uz ienākumiem, bet uz prasītas atpakaļ. Lai attiecīgās sumas pieprasītu
saimniecībām, kā noteiktu saimniecisku objektu, par atpakaļ, vaktij jāuztur vesels štats ierēdņu, kas apkura ienākumiem mēs spiežam pēc ārējām pazīmēm, rēķina un kontrolē katras personas ienākuma koptad, kungi, vajaga būt konsekventiem un atļaut spriest sumu. Tiek izvesta veltīga rēķināšana, rodas lieki
pēc tādām ārējām pazīmēm, kuras paši lauksaimnieki izdevumi tikai priekš tā, lai valsts varētu pārlikt
un attiecīgi lietpratēji atzīst gandrīz vienbalsīgi par zināmas sumas no vienas savas kabatas otrā. Šai
pareizākām, jo kā te jau atkārtoti ir pastrīpots, paņēmienā mēs neredzam nekādas darba ekonomijas
neviens negrib,- ka tie 514,483 lati, ko te aizstāvēja un tur, kur tādai piegriež vērību, kā piemēram Amefinansu ministra kungs, ietu zudumā priekš valsts. rikā, tur valsts ierēdņi ir atsvabināti no progresīvā
Tiklīdz šis likums tiks pieņemts, finansu ministra ienākuma nodokļa maksāšanas. Tie, kas aizstāv
kungs paaugstinās nodokli uz lauku nekustamiem ienākuma nodokļa attiecināšanu ari uz ierēdņiem,
īpašumiem par to pašu sumu un tādā kārtā valsts saka, ka šim nodoklim esot ārkārtīgi liela audzinoša
neko nezaudēs. Lauksaimnieku interešu aizstāvji nozīme: ierēdnis pierodot pie tā, ka viņš saņemdams
aizrāda galvenā kārtā uz to, ka tās ārējās pazīmes, savu katra mēneša algu ir spiests no tās zināmu daļu
pēc kādām rīkojas mūsu nodokļu inspektori, ir kļūatlikt ienākuma nodokļa nomaksai, visu sumu glabāt
dainas un izsauc netaisnības, pēc kurām nav nekādas
līdz janvārim, vai februārim, lai pēc tam to atdotu
vajadzības. Lauksaimnieki paši vēlas, lai kā ārējās
valstij uz reizes atpakaļ. Par šo motivu man grūti
pazjmes būtu — zemes platība un zemes labums, pēc spriest, var jau būt, ka zināmos apstākļos neliela
zināmas taksācijas, kura viscauri izdarīta. Taisni audzinoša nozīme šim paņēmienam varētu būt, bet
izejot no tiem atzinumiem, kuri ir nākuši no visdegan tikai tai gadījumā, ja ierēdņi dzīvotu pārticībā!
dzīgāko ienākuma nodokļa likuma aizstāvju puses, Ņemot vērā mūsu ierēdņu vispārējo ārkārtīgi grūto
var nākt pie viena slēdziena, ka šis nodoklis mūsu stāvokli, katram objektīvam novērotajam jānāk pie
apstākļos lauksaimniecībai nav piemērots. Es gribu viena slēdziena, ka ja šim nodoklim ari mūsu apstāpiekrist Alberinga kungam, ka tas ir nodoklis uz kļos ir kāda. «audzinoša nozīme", tad tikai ne uz ko
lauksaimnieku centību. Celma kungs to apstrīdēja labu, bet drīzāk uz blēdībām, nelikumībām u. fe t, jo
un salīdzināja ierēdņus ar lauksaimniekiem, t. i. pēc
ja ierēdnis, paliek katru gadu apmēram pusmēnesi
manām domām, rīkojās ne pilnīgi konsekventi. Pabez algas, t .i. ari bez uztura, viņam tos kārdinājureizāki būtu, ja viņš būtu salīdzinājis galvenos nomus pārvarēt, kādi tam var nākt priekšā, būs grūdokļu maksātājus, tirgotājus un rūpniekus ar lauktāki nekā taī gadījumā, ja šādu nodokli no viņa nemaz
saimniekiem. Ja jūs salīdziniet tirgotāju un rūpnieku
neprasītu. Ja jau mēs to ierēdņu «audzināšanu" šī
ienākumus ar lauksaimnieku ienākumiem, tad tomēr vārda labākā nozīmē gribam izvest, tad ar šonodokli
viena starpība ir neapšaubāma. Tirgatāju un rūp- mēs to nepanāksim, to vajaga sasniegt ar citiem .līnieku ienākumi ird a u d z vairāk atkarīgi no dadzekļiem.
žādam konjuktūrām, no dažādiem atsevišķiem gadīAri zīmējoties uz citiem algas darbiniekiem, zijumiem, kuri tad ari neatļauj tirdzniecībā un rūpnienāmi korektivi progresīvā ienākuma nodokļi ir vacība rīkoties tikai pēc ārējām pazīmēm, kas tomēr jadzīgi. Te jau tika pareizi aizrādīts, ka nav pareizs
ir daudz vairāk pielaižams un dod daudz mazāk
tas princips, ka tā saucamie fundētie ienākumi tiek
kļūdu lauksaimniecībā. Lauksaimnieku ienākumi ir p aplikti tāda pat apmēra kā _ nefundētie ienākumi, kuri
daudz vairāk atkarīgi no centības, nekā tirdzniecībā I?'rodas tieši caur apliekamas personas darbu, jo tas,
un rūpniecība, un tādēļ priekš tirdzniecības un rūp-1r kas iztiek tikai nonefundetiem ienākumiem, no savas
>
niecības ir vajadzīgs šis koriģējošais, progresīvais 1|darba
algas, pastāvīgi atkarīgs ari no savām darba
ienākuma nodoklis daudz lielākā mērā nekā lauk-i |spejam un ja viņam kādu nejaušu iemeslu dēļ šīs
saimniecība. Šie motivi ari būtu tie izšķirošie, kurif ļdarba spējas zud, tad līdz ar to ari viņa ienākumi izvar atļaut katram balsot ar mierīgu sirdi par šī no-flbeidzas; bet tas, kura ienākumi sastādās no peļņas,

saimniecībā, bet tomēr to tur ved

lielais

vairums

lauksaimnieku un nodokļu inspektors tomēr ir spē-
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kuru tam dot drošs kapitāls, no fundetiem ienāku- nas katra gadījuma ir savāda. Ja ieguldām zināmu
kapitāla vienību rūpnieciskā uzņēmumā, tad tas, ja ir
miem, pret darba nespēju ir pilnīgi nodrošināts; vartirgus, nes zināmu procentu. Ja ari turpmāk šādu
bet
tikai
viņa
ienākumi
drusku
būt
samazināsies,_
kapitāla vienību ieguldām tanī pašā uzņēmumā, un
retos gadījumrjs tie pilnīgi izzudīs. Tapec ari funja tirgus nesašaurinājas, šis turpmāk ieguldītais kapidētie ienākumi citās valstīs tiek arvien aplikti ar
pēc
skalas,
nodokli
vai
nu
sevišķas
tarifu
tāls
var nestvel lielāku procentu, nekā pirmāk iegulaugstāku
vai ari izvedot kādas sevišķas piemaksas. Ari pie dītais. Ta rūpniecībā, ja ir tirgus un ja ir izejas vielas, var ieguldīt kapitālu bezgalīgi un beigu cēlienā
mums šādu kārtību vēlējās ievest agrarpolitikas kopēdēji ieguldītais kapitāls nesīs daudz lielāku procentu
misija un pieņēma attiecīgu pārejas formululai valneka pirmais. Tādēļ ari viegli saprotams progresīdība, revidējot šo likumu, ievestu tam zināmu korektivu ari šaī ziņā. Man liekas, ka labojumi pie šī vais ienākuma nodoklis uz rūpniecības uzņēmumiem.
likuma būtu vajadzīgi vēl ari citos prr***/*». Mūsu
Te attaisnojas lielāka procenta ņemšana no lielākas
likums vēl daudzos jautājumos nebūt nav tik mopelņas. Lauksaimniecībā, diemžēl, tas ir otrādi.
derns, kāds tas varētu būt. Tā piemēram jaunākos Lauksaimniecībā pirmais ieguldītais kapitāls atmaklikumos viscaur tiek ievests speciāls tarifs priekš sajaslabak, nākošais ieguldītais kapitāls jau sliktāk
sabiedrībām ar aprobežotu atbildību. Tiek ievestas
un vel nākošais ieguldītais kapitāls nes vēl mazāku
augstākas nodokļa likmes priekš tiem pilsoņiem, kuri
procentu. Ja nebūtu šīs starpības starp rūpniecību
msus ienākumus iztērē ārzemēs. Parasti noteikumi un lauksaimniecību, tad ari lauksaimniecībā varētu
ir tādi, ka ja viens no pilsoņiem, kas gūst zināmu ieguldīt kapitālu bezgalīgi un mēs varētu panākt to,
peļņu zināmā zemē, dzīvo no 4—6 mēnešiem vai vel ka atsevišķi lauksaimnieciski uzņēmumi varētu apilgāki katru gadu ārzemēs, tad tam nodoklis jāmaksā grozīt miljonus, miljardus u. t. t. Diemžēl, tas tā nav.
daudz augstākā apmērā. Šis korektivs, man liekas, Laniksaiinniecība var attīstīties tikai zināmās robežās:
būtu loti vietā ari pie mums, jo mēs jau esam garante pedeji ieguldītais kapitāls nes mazāku peļņu nekā
tējuši ar tirdzniecības līgumiem dažam valstīm, ka
iepriekš ieguldītais kapitāls. Tāpēc ari mēs varam
mēs ārzemniekus ar kaut kādiem izcilus nodokļiem izskaidrot zemes renti, kāda pastāv un kas pastāv
neaplīksim. Bet mums neviens nevar liegt ievest taisni aiz_ šī iemesla. Ja nu mēs tagad lauksaimnievairākkārtīgi lielāku nodokli, neatkarīgi no pavalstcība runājam par _ progresivo ienākuma nodokli, ko
niecības, visiem tiem uzņēmējiem, kurti savus ienāte sevišķi aizstāvēja Celma kungs, tad man liekas, ka
kumus notērē ārzemēs. Tādu korektivu ari mēs vatas ir rūgts pārpratums. Kā var lauksaimniecību,
rētu ievest un tāds noteikums pastāv ļoti daudzās kur pedeji ieguldītais kapitāls nes mazāk procentos,
valstīs. Tālāk varētu būt runa ari par korektivu, pēc aplikt ar progresivo ienākuma nodokli? Tas ir
kura ģimenes, kurās ir lielāks apgādājamo ģimenes ačgārni. Tapec_ ienākuma nodoklis uz lauksaimnielocekļu skaits, tiktu apliktas ar mazākiem nodokļiem. cību mums katra ziņā ir jākoriģē un jāpanāk tas, lai
Amerikas likumā ir, piemēram, pielaists atvilkums lauksaimniecība netiktu vis aplikta pēc ienākumiem,
no ar nodokli apliekamās ienākuma sumas uz katru
kuri ir vai nu grāmatoti vai šņorēti, vai nav grāmabērnu, kurš tiek skolots un uz katru apgādājamo ģi- toti un nav šņorēti, bet vajaga aplikt pēc zemes ienemenes locekli. Tādi korektivi būtu vietā, bet zināms
sīguma. Tai ziņa, tad nu ari mūsu tagad pastāvošais
tikai pie šī likuma radikālas pārstrādāšanas, kas ir ienākuma nodoklis ir jākoriģē, lai lauksaimniecība,
jāizdara valdībai. Tie divi korektivi, kuri ir likti zemkopība, tiktu aplikta pec zemes ienesīguma. Tad
priekšā no agrārās komisijas, tomēr ir tādi, ka viņu mes redzēsim sekošo Ir divas vienādas lauksaim^ vista ir jānes par nodokļiem
atlikšanu uz kādu vēlāku laiku mēs nevaram pielaist, niecības, viena, kur ta
prom, bet otra, kur ta vista gada sākumā ir nodzerta
un ar šiem korektiviem valdībai vajadzētu jau rēķināties pie pārējās mūsu nodokļu sistēmas izveidoša- kroga. Abas šīs lauksaimniecības tiks apliktas ar vienas. _ Varētu jau zināms iet pa otru ceļu, iepriekš nādiem nodokļiem. Tā lauksaimniecība, kura stāv
izstrādāt visu pārējo nodokļu sistēmu un tad, kā nouz vietas, kur zeme stāv atmatā un paliek neapstrāslēgumu, ievest progresivo ienākuma nodokli. Man dāta, tiks aplikta ar tādu pat nodokli, kā tā, kuru kārtomēr liekas, ka pareizāki būs, ja zināmus pamattīgi apsaimnieko. Es te sevišķi gribu uzsvērt to, ka
principus mēs noteiksim jau tagad, jo vairāk tādēļ,
laukstrādnieku un jaunsaimnieku redzes stāvoklis ir
ka ienākuma nodoklis jau pastāv, jaunās sistēmas iztāds, ka to jau_savos kongresos viņi ir izteikuši, ka
veidošana var ievilkties ļoti ilgi un var tikai radīt daudz zemes stāv veseliem gabaliem atmatā, netiek
apstrādātas un nodokļi netiek uz tām zemēm uzlikti.
vel tālākus sarežģījumus visā mūsu valsts saimnieciska dzīvē, kā tas tagad dažos gadījumos jau noTomēr tie cilvēki dzīvodaudz labāki nekā tie,kuri savu
vērojams. Tādēļ, visus šos apstākļus vērā ņemot, zemi apstrādā, kam ir jātur laukstrādnieki un kuri rademokrātiskā centra un jaunzemnieku apvienība balžo priekš mušu valsts graudus. Tas ir pavisam nesos par agrārās komisijas variantu.
pareizi, ka. mušu zeme paliek neapstrādāta, un tāpēc
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam. mums ir jārūpējas par to, lai šī zeme tiktu aplikta ar
nodokli, lai ņemtu šo nodokli no zemes ienesīguma,
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cievienalga, vai tā tiek apstrādāta vai nē. Tad katrs
'' nījamie deputāti! Bez šaubām, progresīvais ienākulauksaimnieks, kas _ tur zemi atmatā, būs spiests šo
ma nodoklis ir viens no taisnīgākiem un pareizākiem zemi apstrādāt tapec, ika bus jāmaksāienesīguma nonodokļiem. Mūsu nodokļu politikai ir jāiziet uz nedoklis. Ja mes tagad tādu koriģējumu ienesīsim pie
tiešo nodokļu pakāpenisku samazināšanu, uz tiešo progresīva ienākuma nodokļa attiecībā uz lauksaimnodokļu pakāpenisku palielināšanu, pie kam to starpā
niecību, tad man liekas, te vairs nebūs aplikts tā sauprogresīvam ienākuma nodoklim jāieņem pati galvecamais centīgums, nebūs vairs aplikta intensīvā zenā vieta. Tikai mūsu patreizējais progresīvā ienāmes izmantošana, bet bus aplikto visa zeme pēc savas
kuma nodokļa likums ir nepilnīgs un attiecībā uz laukvērtības, pec saviem iespējamiem ienākumiem.
saimniecību ir stiprā mērā koriģējams, labojams un Agrarkomisijas iesniegtais likumprojekts un tāpat no
grozāms. Tas, ko varam piemērot rūpniecībai un cifinansu komisijas priekša liktais paredz to, ka zinātam ražošanas nozarēm, ne vienmēr un visos laikos ma kategorija valsts algota darba strādnieku tiek atpiemērojams ari lauksaimniecībai. Te ir vesela rinda
svabināta no ienākuma nodokļa. Principā te jāpiespecifisku apstākļu, kuru nav citos uzņēmumos. Kakrīt, jo tiesām valsts ierēdņi tagad ir vieni no galvepitāls, kas ieguldīts lauksaimniecībā un kas ieguldīts niem progresīva ienākuma nodokļa maksātājiem.
rūpniecībā, tomēr izmantojas dažādi. Šī izmantoša- Valsts 12 mēnešu laikā no savas kases izmaksā valsts
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ierēdņiem algas, pēc tam sēdina savus ierēdņus, lai
aprēķina, cik algas izmaksāts un gada beigās daļa no
šis algas jāmaksā atpakaļ. Tas ir pilnīgi lieks darbs,
jo valsts iepriekš var aprēķināt, cik liels ir jāņem ienākuma nodoklis no katra ierēdņa un to var atvilkt
no algas. Tāds darbs nebūs dubults, šeit nebūs tā
dubultā grāmatvešana, kas tagad notiek. Katrs ierēdnis, saņēmis algu, zinās, ko viņš var izdot un ko
nevar izdot. Tagad turpretim notiek tas, ka ierēdnis,
saņēmis algu, visa gada laikā to iztērējis un ir spiests
maksāt nodokļus, kad viņam naudas vairs nav kabatā
un šādos gadījumos ir spiests griezties pie valdības
ar lūgumu termiņu pagarināt. Finansu komisija
liek priekšā, ka valsts ierēdņu algas nevar tikt apliktas ar nodokļiem vairāk par 60%. Man liekas, ka
tas, kaut gan ne visai pareizi, tomēr būtu pieņemams.
Valsts ierēdņi ir vienīgie, kas pareizi šo nodokli maksā, jo viņi nevar nekur noslēpt savus ienākumus, tāpēc no viņiem tai ziņā var aplikt 60% no ienākuma.
Kas atiecas uz diviem priekšlikumiem, kuri iesniegti
no finansu komisijas pārejas formulas veidā un no
agrarkomisijas kā likumprojekts, tad abi priekšlikumi
savā būtībā neatšķiras. Kā finansu komisijas priekšlikums, tā agrarpolitikas komisijas likumprojekts iziet uz to, ka lauksaimniekiem progresīvais ienākuma
nodoklis nav jāmaksā. . Finansu komisijas priekšlikumā ir skaidri teikts, ka ienākumi no zemkopības aprēķināmi no zemes ienesīguma. Ja jau aprēķinā nodokli no zemes ienesīguma, vienalga, vai no tās būs
saimniekam ienākums vai nē, tas jau nav vairs ienākuma nodoklis, tas ir nodoklis no zemes. Tas ir finansu un budžeta komisijas priekšlikums. Uz to pašu
iziet ari agrārās komisijas likumprojekts, kur arīdzan
tiek atcelts ienākumu nodoklis uz lauksaimniecībām,
Tā tad abas komisijas nāk savā ziņā ar vienādiem
priekšlikumiem, pēc būtības šie priekšlikumi neatšķiras. Viņiatšķiras tikai techniski. Agrarlietu komisija grib tūlīt atcelt ienākuma nodokli attiecībā uz
lauksaimniekiem nesacīdama, ' ko likt tai vietā.
Finansu un budžeta komisija tūliņ neatceļ nodokli, bet
gan uzdod valdībai pārstrādāt tagadējo likumu par

ienākumu nodokli tai ziņā, lai no lauksaimniekiem
progresīvais ienākumu nodoklis netiktu ņemts, bet
tiktu ņemts nodoklis no zemes. Gadījumā, ja Saeima
pieņem finansu komisijas priekšlikumu, kas, kā es jau
teicu, nerunā pretim agrarkomisijas priekšlikumam
pec būtības, es iesniegtu priekšlikumu labot finansu

un budžeta komisijas pārejas formulu tai ziņā, ka uzdotu valdībai laiku, kurā šis ienākuma nodokļa likums
ir jāizstrādā. Es lieku priekšā 3 mēnešus, t. i. ar tādu
aprēķinu, lai mēs jau maija mēnesī par šī nodokļa
^
pārstrādāšanu
varētu lemt un lauksaimniekiem nebūtu uz priekšu jāmaksā nodoklis tādā veidā, kā viņš
pašlaik pastāv.
Priekšsēdētājs Fr.
Trasunam.

Vesmanis:

Vārds Francim

Fr. Trasuns (Latgales kristtlgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Progresīvais ienākuma nodoklis nav bijis populārs pie lauciniekiem no pašas savas
dzimšanas dienas. To gan varētu sacīt ari par visiem citiem nodokļiem, jo kurš nodoklis gan ir bijis
populārs pie vienas vai otras šķiras. Bet te ir liela
starpība starp_ laucinieku un citu pilsoņu šķiru nodokļiem. Starpība pastāv iekš tam, ka piemēram tirgotāji un rūpnieki var aizvien noteikt, cik viņiem ražojumi maksa, kā viņiem ražojumi izdosies, cik procentu viņiem vajaga nopelnīt uz to ražojumu un par
kādu cenu viņi var to pārdot. To laucinieki nekad
nevar. Pie lauciniekiem ir viņu produktu ražošana
atkarīga, ne tikai no zemes auglības, ne tikai no zemes
apstrādāšanas, no zemes kultivēšanas un mēslošanas,
ne tikai no tirgus cenām u. t. t„ ne tikai no visa tā, ko
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viņš pats ieliek darbā, bet ir atkarīga vēl vairāk no
klimatiskiem apstākļiem. Ja mēs visu to ņemam vērā, tad gandrīz varu pateikt, ka pie tā kultūras stāvokļa, kādā mūsu zemnieki atrodas, *sevišķi, ja ņem
latgaliešus, mums nav nekādas iespējas konstatēt,
kāds ir bijis zemnieka ienākums. Tāpēc uz laukiem
aizvien bija mūžīgas sūdzības, ka ienākuma nodoklis
paņemts daudz lielāks no tā, kuram bija ļoti vāja raža, kurš navvarējis iztikt ar savu ražu, bet no tā, kuram bija lielāka raža, paņēma daudz mazāku ienākuma nodokli. Tā tas no paša sākuma bija. Varētu ari
konstatēt pie mums ienākumu lielumu, bet laucinieki
to vares _ konstatēt tikai tad, ja viņi vedīs sīkas aprēķinu grāmatas, cik viņiem izmaksājis darba spēks,
ne tikai algots, bet ari tas, kuru viņš pats ieguldījis
zeme, cik viņam izmaksājusi mākslīgā mēslošana, zemes apstrādāšana u. t t., u. t. t. Bet mēs zinām, ka
ari pie mums Kurzeme un Vidzemē tādi sīki aprēķini
uz laukiem netiek vesti. Ja ņemsim Latgali, tad ienākumi zemniekiem tur ir tādi, ka gandrīz lielākā daļa
ir spiesta pelnīties klāt, lai varētu sev iepirkt maizīti.
Caur to izskaidrojas tas, ka ienākuma nodoklis pie
laucinieikiem no paša sākuma nav bijis populārs un
simpātisks. Laucinieki arvien prasījuši, lai nodokli
uzliek uz zemi pec viņas auglības. Tad viņi samaksas, cik viņiem vajaga maksāt un varēs aprēķināt,
ka pārtikt, ja pietrūks līdzekļu no pašas zemes. Tie
kungi, kas uzstājas opozicijā pret progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā, pieveda
motivus, ka šim progresīvam ienākuma nodoklim esot
loti liela audzinoša nozīme1 Ja, kungi, tad man vajadzētu gan pateikt: ja šāda ir tā audzināšanas
skola, tad lai Dievs dod, _ka viņas pavisam nebūtu,
jo nekas cits ta nemaita ka šis progresīvais ienākuma
nodoklis. Paskatīsimies, kungi, kā tirgotāji sastāda
bilanci. Viņu sastādot, tie zin, kam viņa nāks rokās,
vai viņa nāks nodokļuinspektora rokās, vai viņa nāks
kādas bagātākas lielākas firmas rokās, kas kreditē
šo mazāko firmu. Vai ta ir ta audzinošā nozīme, kādu
te grib panākt? Bez tam Celma kungs pieveda kā
argumentu: kam esot vairāk dots, no tā ari vairāk
prasot. Ja, princips ir Joti pareizs: Kam Dievs ir
vairāk devis, kam ir lielāki kapitāli, no tā, saprotama
lietavar un_ vajaga ņemt lielāku nodokli un kam ir
mazak, no ta ari ņemams mazāks nodoklis; bet redzat, kungi, te tomēr ir maza starpība, te ir tāds mazs
«bet" un tas „bet" ir tas, ka vajaga konstatēt, kam
vairāk dots: vai tam lauciniekam, vai citām šķirām —
tirgotajiem un rūpniekiem. Celma kungs šeit gribēja ar tabeli pieradīt, ka laucinieki esot tādi cilvēki,
kas neko nemaksājot, ka no lauciniekiem esot tikai
apmēram 4% ienākuma nodoklis, kamēr no pilsētniekiem ņemot ja ne 100%, tad gandrīz 25%. Bija vēl
viens cits arguments, ka to prasot modernisms. Jā,
kungi, ja mes gribēsim uz modernismu vien dibināties, tad es nezinu, cik tālu mēs tad nobrauksim ar visu mušu valsti. Daudz kas var būt moderns, bet vai
tas ir ari lietderīgs; daudz kas ir moderns, bet vai to
modernismu spēs panest mūsu valsts un mūsu tauta?
Es domāju, modernisms pats par sevi neko neteic
un neko nepierāda, bet tātabele, uz kuru atsaucās
Celma kungs, gan ko pierada. Viņa gan nepierāda
to, ko viņš te gribēja pierādīt, ka laucinieki spētu
gan maksāt, bet_ viņi tikai nemaksa, bet es domāju,
ka šī tabele pieradīja, ka tie spējīgākie, kam ir vairāk
dots, ir tie cilvēki, kas dzīvo pilsētā — tirgotāji un
rūpnieki un ka uz laukiem ir tie nespējīgākie. Ka tas
ta ir, tad tur nav vajadzīga it.nekāda tabele. Mēs
zinām, kungi, taču ļoti labi, ka priekš tirgotāja dažreiz iestājas ļoti grūti laiki. Tirgotāji sūdzas, pat
daži slēdz savus yeikalus, _ daži pat nobankrotē, bet
paskatāties pec mēneša, pec otra, tas tirgotājs atkal,
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tā sakot, kā zutis ir izlīdis no maisa (smiekli), ir atkal
tapis dzīvs. Laucinieks, kungi, nodarbojas no pulksten 6 rīta, no saules lēkta līdz saules rietai, vasaru
staigā basām kājām, nosvīdis un noputējis, rudeni
un ziemas laikā strādā to pašu grūto darbu; ja iziet
kur viesībās, tad tikai paša taisītos svārciņos; ēd
ļoti vienkārši. Bet, kungi, paskatāties, kā dzīvo tie
kungi, kuri slēdz savus veikalus un saka, ka viņi nespēj vairāk .tirgoties. Kā viņi dzīvo? Viņiem ir ērti
skaisti dzīvokļi, ir skaistas drēbes, ir dažiem skaisti
zirgi, ne tādi kā lauciniekiem, tie nav priekš darba,
bet priekš pavizināšanās u. t. t. Ja mēs ņemsim vēl
citus lauciniekus, piemēram Latgalē, kur dažreiz vecākiem ir 6 un 7 bērni, kuri visu ziemu sēd bez apaviem uz lielās krievu krāsns, lai viņi pa ziemu nenosaltu, tad, kungi, es domāju,ka pie mumsbūs velti gan domāt, ka lauciniekiem ir vairāk dots un pilsētniekiem —
tirgotājiem un rūpniekiem—ir mazāk dots. Bez tam,
kungi, Celma kungs vēl aizrādīja, ka būtu gan cita
lieta, ja prasītu nodokļa pārveidošanu, bet te prasot
viņa atcelšanu. Bet, kungi, kas tad to teic? Pavisam
atsvabināt lauksaimniekus no nodokļiem neviens nedomā. Mēs runājām tikai par progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu, kurš nav populārs pie lauciniekiem,
kurš nav viņiem piemērots, kurš ir netaisns viņiem,
vislielākā mērā netaisns.

Šis nodoklis ir netaisns

pat Kurzemes un Vidzemes lauksaimniekiem — bagātākiem lauksaimniekiem, tādēļ par Latgali nav ko
runāt. Mēs pat nerunājam par progresīvā ienākuma
nodokļa atcelšanu, mēs runājam tikai par to, ka to
vajaga pārvest uz nekustamo īpašumu nodokli, uz
nodokli no zemes auglības, kā pareizi aizrādīja Lindiņa kungs. Lai maksā pēc zemes auglības visi vienādi, ir tas, kurš būs_ centīgi strādājis un kārtīgi dzīvojis, irjas, kurš būs strādājis ļoti maz, bet cauru
gadu dzēris un plītējis. Lai maksā visi vienādi, lai
progresīvais ienākuma nodoklis netiek uzlikts par
sodu tiem, kas patiesi ir gribējuši celt lauksaimniecības kultūru un gādāt par to. Es beigšu gandrīz ar
to pašu, ko teica Celma kungs. Celma kungs pēc
tām, kad viņš bij noskaitījis savu tabeli ar visiem procentiem u. t. t., pateica, ka no lauksaimnieka tiekot
prasīta tikai viena vista. Uz to, kuhgi, es varu pateikt: lūdzu izdodat tādu likumu, pēc kura no lauksaimnieka tiek prasīta — es neteikšu vienīgi no lauksaimnieka, bet ari no Latgales, tā saucamā, bobuļa,
kuram ir ļoti maz zemes — ka no viņa tiek prasīta
tikai viena vista. Viņš ar prieku jums atvedis tad divas vistas. Ja iesakām operēt ar tabelēm un nevis
arpiedzivojumiem no praktiskās dzīves, tad tiešām
mes varam nonākt nezin kur. Vienīgi finansu ministra

kunga aizrādījums bij nopietns un dibināts, ka caur
to samazināsies nodokļi. Bet jau pats Kalninga
kungs apradīja, ka mēs par samazināšanu nemaz nedomājam, ka jāatrod kaut kāds cits veids un šis pats
nodoklis pa daļai ir jāņem no nekustamiem īpašumiem un no zemes auglības. Ievērojot visu teikto, ka
progresīvais ienākuma nodoklis nav piemērots, nav
populārs pie lauciniekiem, ir netaisns — mēs balsosim par viņa atcelšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi _! Pēc mana referāta, noklausījies runātājus no dažādam frakcijām, es gaidīju, ka tomēr nāks
kāds ar Hetišķiem norādījumiem, kas varbūt ari mani
pārliecinās, ka agrarpolitikas komisija izdarījusi kļūdu, atzīdama šī nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā.
Mante jākonstatē, ka iznāca taisni otrādi. Es vēl
vairāk esmu nācis pie tās pārliecības, ka šī nodokļa
atcelšana ir nepieciešama. Es sākšu ar to, ar ko Celma kungs gandrīz nobeidza. Viņš teica starp citu, ka
mušu nodokļu sistēma ir nepareiza. Kā motivu pie,
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veda to, ka pilsētā maize esot tikai drusku lētāka
neka lopbarība. Ja, Celma kungs un citi Jūsu frakcijas biedri, es gribu sacīt, vai jūs zināt, kas to lēto maizi dod.

Vai tas nav tas pats lauksaimnieks?

Bez

šaubām tas ta ir. Redzat, cukurs maksā divreiz lētāk neka striķi. Cukura mārciņa maksā 20 rubļu,
betstriķi 40 rubļu. Bet sakāt, kurš tad nu vairāk patērē to cukuru un kurš tad nu vairāk patērē to striķi?
Jus, kungi, sociāldemokrāti, visvairāk te sēdēdami
noedat to cukuru. Latvijas lauksaimnieks cukuru patērē ļoti maz. Viņš pats mēģina saldumu izaudzināt sava dārza, no puķēm salasītu, no bitītēm salasītu saldumu. Bet jus ejat uz veikalu un pērkat cukuru pudiem. Lauksaimnieks, kas visvairāk patērē
striķi, maksa divreiz vairāk par to nekā jūs par cukura mārciņu, lai varētu sasiet savu vezumu. Kas
tad nu iznāk? Iznāk atkal tas, ka lauksaimniekam ir
divreiz lielāki izdevumi. Tie atkal, kas ražo striķi,
pērk parietu naudu kaņepājus un linus un uzliek
daudz dārgāku cenu savam ražojumam. Tas piemērs, ko Celma kungs pieveda, taisni pierāda to, ka
ta sistema_ ir nepareiza un tie piemēri, ko viņš pieveda, pierada, ka lauksaimnieku aplikšana ar progresivo ienākuma nodokli ir nepareiza. Tālāk Celma
kungs pateica, ka laucinieki tur prasot, lai šo nodokli
pavļsam atceltu, lai nekādas nodokļu maksas viņiem
nebūtu. Jau iepriekšējie runātāji un ari es savā referāta pateicu, ka lauksaimnieki neprasa nodokļu vispārēju atcelšanu, ka viņi negrib izvairīties no nodokļu
maksāšanas; viņi grib maksāt nodokļus, bet grib taisnīgus nodokļus maksat._ Jākonstatē šeit, un ari
agrarkomisija tas tika pārrunāts, ka atceļot progresivo ienakuma_ nodokli, nodokļu suma, ko valsts saņem sava kase, nepaliks mazāka, bet būs tādā pati.
Citāda bus tikai nodokļu sadalīšana, tā būs piemērota

mušu dzīvei. Man nav vajadzības visos sīkumos ielaisties debates šinī beta, jo uz tādiem jau norādīja
citi iepriekšējie runātāji. Varētu tikai aizrādīt uz to,
ka tas, ka šim nodoklim esot zināms audzināšanas
paņēmiens, par ko runāja bezpartejiskās nacionālās
partijas priekšstāvis un par ko ne vienreiz vien ir runājuši sociāldemokrāti, runā pretim īstenībai, uz ko
jau aizradīja_ ari Trasuna kungs. Te audzināšanas
absolūti nekādas nav. To ir pieradījuši ne tikai paši
nodokļu maksātāji, bet ari tie, kas šo nodokli uzliek.
Tādas nozīmes šim nodoklim nav un ne to var panākt
ar šī nodokļa sistēmas ievešanu mūsu lauksaimniecība. No šī redzes_ stāvokļa ir jāsaka, ka tie argumenti, ar kuriemnaca Birkhana kungs, neiztur pēc
manas dziļākas pārliecības ne mazākās kritikas. Bet,
kungi, nerunāsim daudz skaļu vārdu. Mums vajadzētu piegriezties tikai lietai tuvāk pēc kodola un paskatīties, vai šis nodoklis ir taisnīgs, vai tas ir lietderīgs. Ka šis nodoklis ir pilnīgi netaisnīgs, par to jau
īsuma tiku runājis pie sava referāta, par to runāja ari
Trasuna kungs. Tādu pat apgalvojumu mēs dzirdējām no Kalniņa kunga un pat Lindiņa kungs atzina,
ka šis nodoklis, lai gan ne pilnīgi netaisnīgs, tomēr
nederīgs u. t. t. Ja Jus, Lindiņa kungs, tagad izsakāties pret agrarkomisijas priekšlikumu, tad lai man
būtu atļauts Jums prasīt, kāpēc Jūs balsojāt par viņu
komisijā? (RLindiņš no vietas: „Es neizsakos
pret!") Ja Jus neizsakaties pavisam pret, tad tomēr Jūs ierunas celiet, un tāpēc atļaujiet tālāk man
konstatēt to, kas no toreizējās koalīcijas laika ir palicies pāri. Savā laikā Jūs, Lindiņa kungs, Salnājs,

Holcmanis, Trasuns, Rancans un citi kungi ar saviem

parakstiem bijāt iesnieguši priekšlikumu, nekavējoši
stāties pie likumprojekta izstrādāšanas par Šī nodokļa atcelšanu uz lauksaimniecību. Nevis viņu pārveidot, kā finansu komisija liek priekšā, bet atcelt.
Viena daļa no Jūsu biedriem ir palikuši pie agrākā
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ieskata, bet Jūs esiet savus ieskatus grozījuši. Jums
toreiz priekšā stāvēja laukstrādnieku sapulces, jums
vajadzēja atstāt iespaidu uz jaunsaimniekiem, tad
jums bija vajadība, lai gan agrārā komisija jau bija
stājusies pie tāda likuma izstrādāšanas, ziņot laikrakstos, ka mazinieki stāv par progresīvā ienākuma
nodokļa nekavējošu atcelšanu. Komisija jau bij stājusies pie šī likuma izstrādāšanas. Jūs likāt priekšā
toreiz progresīvā ienākuma nodokļa vietā ievest nekustama īpašuma nodokli uz zemi pēc viņas taksētas
vērtības un platības.

Tāpat agrārā komisijā esiet

balsojuši par to, pret ko jūs tagad uzstājaties. Tikai
viena daļa no jūsu toreizējiem biedriem, kā Trasuna
kungs pastrīpoja, turas pie tā paša ieskata, ko viņi
savā laikā ir aizstāvējuši. Tas ir loti patīkami
dzirdēt.
Vai šis nodoklis ir taisnīgs? Pirmīt mēs ari par
to runājām un negribētos pie tā uzskavēties, ka te
taisnības principa, nav nekāda. Atļaujat man tikai
atkārtot pāris vārdus, ko es jau teicu uņ atļaujiet pēc
tam tos pierādīt ar faktiem. Grāmatas netiek vestas, tā tad aprēķini notiek pēc nodokļu, inspektoru ieskatiem. Ka tas tā, to toēs redzam no kāda Valmieras apriņķa nodokļu, inspektora apkārtraksta, kurš
liek priekšā — es negribu to visu nolasīt, es viņu atceros no galvas — liek priekšā nodokļu komisijām
tur, kur trūkst vajadzīgie noteiktie dati —., un tā kā'
tie nekur neesot —, tad uzlikt nodokļus pēc ieskatiem.
Bet tā kā šie ieskati esot diezgan grūti piemērojami
un lai brīdinātu, ka tik neuzliek par maz, tad viņš dod
zināmu mājienu un norāda, kā vajadzētu rīkoties —
vajadzētu pieturēties pie lppu skaita un nevis skatīties cik to tiešām saimniecībā atrodas, bet aprēķināt
lopu skaitu, izejot no zemes platības. Ir saimniecības,
kuras stiprā mērā piekopj intensīvu graudu saimniecību. Lopus viņas tur tikai priekš mēsliem un piena
savām vajadzībām. Tādas saimniecības var ari dot
prāvus ienākumus. Ja nu tagad nodoklis tiek aprēķināts pēc lopu skaita, kuri viņam ir varbūt tikai 5—6,
tad caur inspektora priekšrakstu tiek uzlikts ļoti mazs
nodoklis. Turpretim cita saimniecība, kura galvenā
kārtā nodarbojas ar lopkopību, neskatoties uz to, ka
piens jāved 20 un vairāk verstes tālu, kas ļoti maz
atmaksājas, tādai saimniecībai nodoklis tiek uzlikts
pēc inspektora priekšraksta 2—3 un 10 reiz vairāk,
nekā tai saimniecībai, kura nodarbojas ar ienesīgo
graudkopību. Tā tad mēs redzam, ka nevar vērtēt
pēc lopu skaita. Ja inspektors ir bijis spiests izlaist
tādu apkārtrakstu, tad tas pierāda, ka viņam laikam
Citas izejas nav bijis. Tādu nodokļa izrēķināšanu
nav viņš viens pats izgudrojis, bet nodokļu inspektoru
apspriede. Ja tie gudrie vīri, kas sprieduši par nodokļiem, tikai tik daudz pratuši izgudrot, ka nodoklis
uzliekamas pēclopu skaita, tad es gribu prasīt, kur šie ir
tā taisnība. Es ceru, ka neviens te neuzstāsies un neteiks, ka tas ir taisnīgs princips. Mēs redzam, ka
saimniecība, kurai pēc aprēķina vajadzētu būt T6 lopu, bet pēc aramās zemes platības šī saimniecība nav
nemaz tik liela, ka tā maksā nevis kādus 8 latus, par
kuriem te runāja Celma kungs, bet 6510 rubļu. Caurmērā uz katru saimniecību varbūt neiznāk daudz,
bet ja ņemsim mūsu atsevišķās mazgruntnieclbas,
kuru platība ir apmēram 70, 80 vai 90 pūrvietas
aramzemes, tad tās maksā nodokli no 4000 līdz 6000
rubļu; ja saimniecība lielāka, tad maksā jau 11.000
rubļu. Neskatoties uz to, laucinieki ir ar mieru to nodokli maksāt, tikai prasa, lai nodokli aprēķina nevis
pēc lopu galviņām, bet pēc zemes labuma un platības.
Lai daudz par to nebūtu jārunā, es domāju, būs labāki, ja es celšu priekšā atsauksmes no pašiem nodokļu maksātājiem, kādas mums ir ienākušas. Savā
laikā mūsu frakcija bij griezusies ar pieprasījumu pie
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lauksiamniekiem, lai tie sniegtu vajadzīgas ziņas'* par
to, kā viņi skatās Uz nodokļiem. Mart jākonstatē,
ka ir ienākuši ap 1200 atsevišķi noteikti norādījumi
un neviens no viņiem neprasa nodokļu atlaišanu visā
visumā, neviens neprašā, lai nodoklis tiktu galīgi
strīpots. Visi viņi sakā: « Mesesam miera nodokļus
maksāt, bet mēs neesam miera ar progresivo ienākuma nodokli un atzīstam pār taisnīgu nekustama
īpašuma nodokli, kurš tiek aprēķināts pec saimniecībās platības un zemes dabiska labuma." šieiesniegumi
jums var raksturot, kāda ir tā audzinoša nozīme un
atsauksmes
kā uz nodokļiem skatās vispārīgi. Šis
sekošas: «Nav iespējams ievest grāmatvedību. Tāpat nav iespējams konstatēt patiesos ienakumus _ kā
pašam nodokļu maksātājam, tā piedzinējam." Talak
otrs: „lr izslēgta pati kontrole par iesniedzamo ziņu
pareizību. " Tā tad neviens nevar būt pārliecināts
par to, vai ziņas ir iesniegtas pareizi vai nē un nodokļu inspektoram atliek tikai skatīties vai nu uz kāda
ģīmi, vai ari paprasīt savam draugam: «Ko tu saki
pār to vīru, vai viņš ir spējīgs pareizi uzrakstīt vai
nē?" Ja tas pateiks: «Nezinu, vai viņš var pareizi
rakstīt", tad zemniekam uzliks 2—3 reizes vairāk
nodokļu, jo kontroles nav. Tālāk: «Nodokļu maksātāji ir spiesti melot pie listu izpildīšanas, jo patiesie
ienākumi un izdevumi viņiem T>āšiem nav zinami,!bet
listes ir jāizpilda." Tā tad, ja viņš raksta kaut ko no
galvas, tad bez šaubām, viņš. pats nevar, bņt drošs,
vai tas ir pareizi. Man jāsaka, ka es ļoti bieži esmu
dzirdējis nodokļu listes sastādot sakām: «Es labāk
uzstādīšu kaut ko vairāk, jo nevaru būt pārliecināts
par samēru." Cilvēki netic, jo nav iespējams konstatēt listes pieprasītās, 'ziņas. Tālāk: «Demoralizē
zemniekus, pavedina uz meliem un patiesības slēpšanu." Tālāk; «Pamudina uz neuzticību pret valsts
iestādēm." Viņi nevar uzticēties, jo dzīve rāda, ka
nodokļu inspektori uzliek nodokļus ļoti netaisni un
nepareizi. Tā tad viņi domā, ja apriņķa nodokļu in-

_

spektori acīm redzot dara nepareizības, tad ko var
zināt, kas notiek citur u. t. t. Tā rodas neuzticība
starp iedzīvotājiem un valsts ierēdņiem. Talak:
«Bremzē katru uzņēmību." Tie ir atsevišķi noteikti
izvilkumi, uz kuriem,katrs atsaucas. Tālāk; «Bremzē lauksaimniecības attīstību, nospiež centīgos, jo
centīgiem ir jāmaksā lielāki nodokļi kā mazāk centīgiem. Nomāc enerģiju un darba prieku. Nodokļu netaisna sadalīšana . ļoti sarūgtina pašus maksātājus,
kuri būtu mierā maksāt, ja, vajadzīgs, vēl vairāk, lai
tik vien nodoklis būto pareizs. Veicina nolaidību un
izdzīvi, jo nolaidīgais un uzdzīvot kārais, samaksa nodokļus mazāk nekā centīgais." Un tas patiešām tā
ir. Tālāk: «Progresīvais ienākuma nodoklis it ka
soda centīgos un apbalvo nolaidīgos zemniekus. Apvaino un,sarūgtina tādus saimniekus, kuri cenšas uzrādīt patiesos ienākumus, jo nodokļu komisijas un
inspektori uzdotiem datiem netie un groza to_s pecsaviem ieskatiem, ne uz ko nepamatojoties, tāda kārtā
netieši nosaukdami nodokļu maksātāju par meli."
Un tas tiešām tā notiek, jo ķad nodokļu maksātājs
aiznes savu listi pie nodokļu inspektora, pēdējam ir
tiesība viņam neticēt," jo nekādu grāmatu nodokļu
maksātājam nav un savu taisnību viņš nevar pierādīt. Pārgājis mājās, šis cilvēks domā, priekš kam
lai viņš cīnās, priekš kam lai viņš uzdod pareizas ziņas, ja viņam netic un saka, ka'viņš ir samelojis. Savu taisnību viņš pierādīt nevar, jo viņām nav nekādu
grāmatu. Jums, kungi, ir viegli smieties, bet tam cilvēkam, no kura sviedriem jūs dzīvojat, tam nav par
ko smieties. (Balsis pa kreisi: „Oho!") Jā, jūs dzīvojiet no viņu sviedriem. Tālāk: «Attur no labu
ēku celšanās, jo labas ēkas izpauž lauksaimnieka tuvību; attura no laba inventāra iegādāšanas, jo labs
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inventārs runā par lauksaimnieka turību; atbaida no
meliorācijas darbiem." Tas ir fakts, jo cilvēki baidās,
ka viss tas var liecināt, ka viņiem ir lieli ienākumi

un tādēļ var uzlikt viņiem lielus nodokļus. Ne vienreiz vien man ir bijusi izdevība redzēt, ka cilvēks.
aizņemoties naudu kādā bankā vai citur, izlietojot
savus pēdējos spēkus, uzceļ ēku, bet nodokļu uzlikšanas komisijā no tā spriež, ka viņš ir turīgs, jo var
būvēties,, tāpēc viņam var uzlikt lielākus nodokļus.
Zinu tādu gadījumu, kur kāds cilvēks ir uzsācis meliorācijas darbus, bet ir tos apturējis, gaidīdams, vai nenāks nodokļu sistēmā kādas pārgrozības, jo citādi
viņa saimniecība tiek pārāk apkrauta ar nodokļiem.
Jūs redzat, kungi, ka gandrīz 1200 atsauksmes izsakās pret progresivo ienākuma nodokli uz laukiem.
Tālāk gandrīz visi, vismaz lielākā daļa izsakās, ka
viņi nebūt nav pret nodokli uz lauku nekustamiem
īpašumiemun nav ari pret to, ka progresivo ienākuma
nodokli apvieno ar nekustama īpašuma nodokli, to
samērīgi sadalot, bet kategoriski un noteikti viņi jr
pret progresivo ienākuma nodokli. Man būtu iespējams nolasīt jums vēl lielu garu rindu dažādas atsauksmes. (Balsis pa kreisi: «Lūdzam, lūdzam!")
Ta.,, varbūt, pārliecinātu vēl vienu otru, kam vēl
trūkst pārliecības par šo lietu, bet es nezinu, vai tas
būtu vajadzīgs. Te ir ari tāds aizrādījums, ka nodokļi netiek pareizi izdalīti. Izliekas pat, ka dažām
personām nodoklis būtu uzlikts aiz atriebības, jo ne
reti cilvēkiem ar līdzīgu zemes platību un labumu
ir jāmaksā dažādi nodokļi. Tā kādā pagastā viens
šāda īpašuma īpašnieks maksā 6740 rubļu, kamēr
otrs ar tādu pat platību, ar tādu pat zemi maksā tikai
2000 rubļu. (Sauciens, pa kreisi: «Tam pirmām ir
gateri!") Ja jūs tik labi to zināt, tad varat par to runāt. Es zinu, ka tam nav nekāds gateris. Kāds raksta,
ka viņš absolūti nesaprotot, kā varot attiecināt progresivo ienākuma nodokli uz izpostītiem apgabaliem.
Viņš saka: «Mēs valsts parādos krītam aizvien dziļāki,'* un tāpēc nesaprot, kā varot no mūsu parādiem
prasīt progresivo ienākuma nodokli. Tā ir atsauksme
no vairākiem izpostītiem apgabaliem. Ir vēl tāds
aizrādījums, ka pie vienādiem apstākļiem maksā viena saimniecība 6660 rubļu; bet tur ir kāds tirgotājs,
kurš maksā 10.000 rubļu. Tas ir uzcēlis vairākus
namus viena gada laikā, tā tad ir ieguvis ļoti lielus
ienākumus. Bet lauksaimnieks, apstrādādams 65
pūrvietas, pats ar saviem spēkiem cīnīdamies, pats
ar saviem spēkiem, bez strādniekiem, maksā 6700
rubļu. Tā tad tikai 3300 rubļu mazāk nekā tas tirgotājs, kas nodarbina komijus, iepircis namus u. t. t.
Ta tad šis piemērs atkal pierāda to lielo netaisnību.
Ir vel ļoti daudztādu piemēru un atsauksmes. Bet
es nezinu, vai būtu tiešām vajadzība visus tos šeit
nolasīt. Mes taču varam runāt par citām lietām un
tapec nebūtu vajadzība viņus visus atsevišķi nolasīt.
Man tikai jāsaka tas, ka attiecībā uz šī nodokļa atcelšanu vai pārvēršanu citādā veidā, aizrādīja daži
kungi, ka.lauksaimnieki atsakoties no nodokļu maksāšanas, tad man jāaizrāda vēlreiz, ka tas tā nav. Ne
tikai_ lauksaimnieki, bet visas tās organizācijas, kas ir
skatījušas uz šo jautājumu nevis no personīgā redzes
stāvokļa, bet tieši no valsts redzes stāvokļa, neilgi
atpakaļ notikušā 1921.122. gada lauksaimnieku kongresa, uz kūju bij sanākuši priekšstāvji no visām
Latvijas malām, ir noteikti izsacījusies: «Mēs no nodokļiem negribam atsacīties, ja vajadzīgs mēs maksāsim vel vairāk, bet kategoriski lūdzam atcelt progresīvo ienākuma nodokli, mes to negribam maksāt,
jo atzīstam parļoti nepiemērotu un netaisnu." Te jau
pirmak es noradīju, ka tagad jau dažas frakcijas, kuras bija izlikušas reklāmu, ka ari viņas prasa šī nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā, izrādās, ka tās tagad
iet atpakaļ. Man tomēr vēl ir jāpastrīpo un jāsaka
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beigas, ka ja mes tagad nestāsimies pie šī tiešām
netaisna nodokļa atcelšanas vai pārvēršanas citādā
veidā, kā mēs to liekam priekšā, tad mēs atsakāmies nākt pretim mūsu valsts saimnieciskām prasībām. Lai nebrīnāmies tad tiešām, kad nonāksim tādā
stāvoklī, ka lauksaimnieki būs piespiesti būt nemierā
ar saviem priekšstāvjiem un varbūt nonāks līdz stāvoklim, kā nevarēs maksāt to, ko labprāt varētu
maksāt, kas viņiem būtu citādi pa spēkam. Ja mēs
būtu nākuši ar priekšlikumu nodokļus,pavisam atcelt,
tad varētu but Celma kunga iebildumiem vieta. Mēs
neesam prasījuši un ari agrarpolitikas komisija nē, lai
nodokļus pavisam atceltu. Tos maksāt lauksaimnieki
grib, un tapec pec šī likumprojekta pieņemšanas
agrarpolitikas komisija nekavējoši ķersies pie nekustama īpašuma nodokļa noteikšanas un mēģinās tur
ievest attiecīgus pārgrozījumus. Tāds ir agrarkomisijas viedoklis un viņas domas. Turpretim finansu komisija ar savam_ rezolūcijām, ar kurām viņa še
nak priekša, grib panākt kaut ko citu. Es, kungi, nevaru saprast, ka var nākt ar tādām rezolūcijām un tādam pārejas formulām priekšā. Es saprastu, ja jūs
pateiktu, ka jus gribat zināmas pārgrozības, bet negribat pielaist šī nodokļa pilnīgu atcelšanu, bet tāpēc
nevar nākt ar tādam rezolūcijām, kuras principā ir
nepieņemamas, kuras, ja varētu tā izsacīties, neko nedod, kuras nav ne ar ko attaisnojamas, kuras nav
pareizas, kuras ir kļūdainas un kuras nevar saprast
neviens. Te ne no Lindiņa kunga, ne no viena cita,
kas par tam_ runāja netika aizrādīts, kā tās kļūdas
abot. Pirmā rezolūcija saka, ka ienākumi no zemkopības apreķinamļ uz zemes ienesīguma taksācijas
pamata, ka citi ienākumi būtu apliekami uz vispārējiem pamatiem. No šīs rezolūcijas nepavisam nav
skaidrs, kāds varbūt ienākums no zemes. Mēs
skaidri zinām, ka ienākumi no zemes var būt pavisam
dažādi un, kungi, neaizmirstiet, ka ienākums no zemes ir pavisam kas cits nekā ienākums no lauksaimniecības. 1ie, kuriem bus ar zemi darīšana bijusi, tie
zinas, ka ienākumi no zemes ir viens un ienākumi no
lauksaimniecības, kur ietilpst ari lopkopība, dārzkopība u. t. _t., ir pavisam kas cits. Tā tad iznāk pēc
jūsu domam, ka tiklīdz viens lauksaimnieks
nodarbojas ar zemkopību, ražo rudzus, miežus,
zirņus vai
pupas, viņš maksā no zemes nodokli, bet tas, kas nodarbojas bez tam vel ar lopkopību, cūkkopību,
vai ar
citu ko, tamlīdzīgu, tas maksās bez tam vēl ari
šonodokli. Ka tad jus, kungi, izrēķināsiet? Tad aprēķins
bus vel sarežģītāks. Jūs sakāt, ka tas tiek
darīts,
lai aprēķinu padarītu vieglāku, bet ir
skaidrs ka tas
ta nebūs. Teiksim, ja lauksaimnieks vienu
daļu no
ievāktas ražas ir caur lopkopību izmantojis,
tad tā
daļa nepiederētu pie zemkopības ienākumiem
Piemēram, ja es savus zemes ražojumus izbaroju visus
lopiem un tad taisu tik un tik lielu
ienākumu, vai līdz
no
atsvabināts
zemes ienākuma no^i^o^"
dokļa? Pec si likuma nebūt ne. No zemes
ienākuma
nodokļaes nebūtu atsvabināts, tas būtu
jāsamaksā tāpat. Bez tam, ja es zemes ienākumus
būšu laidis
caur lopiem, man būs jāmaksā ari no lopiem.
Tas ir
tik skaidrs, ka skaidrāki nevar būt.
Ari ar finansu
komisijas locekļiem es aprunājos un tie teica,
ka esot
gan te kļūda un citādi saprast
nevarot. Lindiņa
kungs teica, ka lopkopība pieder pie
zemkopības
Zemkopība ir viens unlopkopība ir cits. Un zemkopība un lopkopība kopa saņemtas ir lauksaimniecība.
Ja tebutu teikts — lauksaimniecība, tad būtu labi, bet
tas ta nav. Tapec šī rezolūcija nav pieņemama un
es esmu dziļi pārliecināts, ka par viņu nebūs jābalso
un ka jus naksat pie pārliecības, ka progresīvais ienākuma nodoklis lauciniekiem ir atceļams. Es nemaldīšos, ja es teikšu, ka visa Latvijas zemniecība
šovakar skatās, cik tālu tautas izredzētie priekš9*
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stāvji izprot viņas nepieciešamas vajadzības un cik
tālu grib nākt tām pretim! Ja jus sakiet: «Mes stāvam par jums, zemnieki!" tad paradiet šovakar, ka
tas tā ir. Šovakar, kungi, deputātu jums jāliek eksāmens Latvijas zemniecības priekša un es gaidu» ka
jūs to izturēsiet. (Saucienspa kreisi: « Izkritīs cauri!")
Ja izkritīsim cauri, bus bēdīgi. Ja ir daži, kas saka,
ka viņi aizstāv zemniecību, tad paradiet, ka jus esiet
par to.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
K. Pauluks (zemniekusavienība): Godātie kungi!
Zināmos laikos pastāvzināmas modes lietas, pec kurām visi cenšas un tāda modes lieta man šķiet, ir
tagad ari ienākuma nodoklis. Nevar šinīs laikos neviena valsts būt bez ienākuma nodokļa, tapec ka tas
ir tā modē. Praktiskas nozīmes šim nodoklim _ sevišķi daudz nav, bet šim nodoklim vajaga but, tapec
ka tas ir modē. Runāt pret to ir nemoderni un nepopulāri, kaut ari, lai to atceltu lauksaimniecība un ierēdņiem. Ja nu tomēr frakcijas, kuram ir tuvu zemniecība un ierēdniecība, ir spiestas uzstāties, lai'šo
ienākuma nodokļa atcelšanu attiecinātu uz zemniecību un uz ierēdniecību, tad viņas to nedara ar vieglu
prātu, jo zin, cik tas nepopulāri, bet dara tapec, ka
zin cik netaisns un cik grūti ir izpildāms šis nodoklis.
Ir tikai viena izeja — viņu vajaga_ atcelt. Es negribu
daudz par ienākuma nodokli vispārīgi runāt. Teorētiski viņš ļoti labi attaisnojams un visitie, kas viņu
attaisno, iziet no teorētiskā redzes stāvokļa. Viņi
saka: «Visiem, kas valstī dzīvo, vajaga nest valsts
nastas samērā ar savām spējam un ta ka^ katra spējas vērtē pēc katra ienākumiem, tad visiem vajaga
nest valsts nodokli samērā ar saviem ienākumiem."
Teorētiski tas skan loti sausi, bet no praktiska redzes stāvokļa tam nereti jāuzstājas pretim, jo cik
skaisti tas ari teorētiski skan, tas tomēr* grūti izpildāms praktiskā dzīvē. Praktiska dzīve šī jauka
teorija bieži sabrūk un teorētiski taisnas runas iznāk praktiskā dzīvē nereti ļoti netaisnas, tāpēc, ka
bieži cenšas šo ienākuma nodokli ievest un uzturēt
tur, kur nemaz nav sagatavoti pamati priekš tā. Pirmā prasība, lai varētu teorētiski šo nodokli_ attaisnot,
ir tā, ka patiešām visi šo nodokli maksā, ka visi
tie, kuriem ir ienākumi, šo nodokli ari maksato_ samērā ar savām spējām, samērā ar saviem ienākumiem. Tur, kur visa valsts maksā, tur šis nodoklis
var tikt uzskatīts kā vistaisnīgākais. Bet jaapstākļi
ir tādi, ka visi to nevar maksāt un nemaksā, tad zūd
pats pamats šim nodoklim, tad atkrīt paši šā nodokļa teorētiskie pamati. Nodoklis pats par sevi teorētiski sabrūk, jo viņu maksā ne visi, kā to prasa
teorija,bet ļoti nedaudzi. Man liekas, ka Latvijā pašreiz apstākļi nav tādi, ka visi varētu šo nodokli maksāt; mūsu apstākļi vēl ir anormali — ne mūsu saimniecības ir tādā stāvoklī, ka viņas savus ienākumus
varētu pareizāki aprēķināt un viņām šie ienākumi
būtu nodrošināti, ne ari strādnieki var šo ienākuma
nodokli maksāt, jo mūsu strādniekiem ari vēl nav pilnīgi noteikti un nodrošināti ienākumi, kas pie ienākuma nodokļa Ir nepieciešams. Mūsu saimniecība, ir
valstī, ir privātā dzīvē, ir anormalā stāvoklī. Un ja
tas tā, tad ari šis nodoklis pie mūsu apstākļiem ir vēl
pāragrs. Mūsu saimnieciskā dzīve vēl nav sasniegusi
to stāvokli, lai varētu ievest un uzturēt šo nodokli,
un tāpēc mēs, zemnieku savienība, esam par to, ka
šimbrīžam ienākuma nodoklis, kā mums nepiemērots,
būtu atceļams. Bet, diemžēl, viņš ir tik moderns, ka
nākt ar propoziciju par šī nodokļa vispārīgu atcelšanu ir galīgi neiespējami. Tāpēc mums ir jāapmierinās ar to, ka mēs nākam ar šo propoziciju tikai attiecībā uz to šķiru, uz kuru šis nodoklis vissmagāk
gulstas, kurai viņš ir visvairāk sajūtams. Kāpēc tas
tā? Te saka, ka viņš nav liels, bet ne lielums še ir
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izšķirošs, bet tas, ka visa viņa forma, viss viņa aprēķins un viņa piedzīšanas kartība ir tik komplicēti un
tik nesaskanoši ar laucinieku apstākļiem, ka viņu
šimbrīžamnav iespējams attiecināt uz zemkopību. Te
jau tika aizrādīts, kamdēļ tas nav iespējams. Es gribu
to papildināt vēl ar vienu aizrādījumu, un proti, ka
pēc kara visgrūtākā stāvoklī atrodas un visvairāk izpostīti ir taisni mūsu zemkopji, mušu lauksaimnieki.
Lielum lielie apgabali mušu lauksaimniecība ir pilnīgi izpostīti. Mums ir tūkstošiem saimniecibas. kur
vēl nav ēkas. Tie visi ir anormali apstākļi. Tapec
ari tagad aprēķināt ienākumu teorijā pēc pūrvietu
skaita ir pilnīgi neiespējami. To nevar izdarīt. Kamēr mēs tiksim pie kaut cik normāliem apstākļiem
mūsu lauksaimniecībā, aizies vēl ilgāks laiks. Bez
tam mēs tagad dzīvojam savā valstī tikko 5. gadu un
izvedam lielo agrāro reformu. Visi centās, lai pavairotu graudkopību, bet tagad izrādās, ka graudkopība
neatmaksājas, ka viņa nedod ienākumus, bet dod pat
zaudējumus, ka mums jāpāriet uz lopkopību u. t. t.
Tas viss pierāda, ka te ir pilnīgi anormali apstākļi.
Kamēr mēs neesam sasnieguši to stāvokli, kur mūsu
lauksaimniecība būs normālos apstākļos, kur varēs
pateikt: «Man šogad ir tik daudz ienākumu un nākošo gadu bus tik pat daudz, tāpēc ka nav sagaidāmi

lielāki pārgrozījumi", kamēr mēs to neesam sasnieguši, tiķmer mēs nevaram spīdēt ar ienākumu nodokli ka ar luksus lietu, modi. Nevis tādēļ šo nodokli nevēlas, ka negrib nodokļus maksāt, bet gan
tadeļ, ka viņš ir nepopulārs, netaisnīgs un nav iespējams to praktiski pareizi izvest tā, kā tas būtu vajadzīgs. Vel jaņemvera tālāk tas, kas jau tika aizrādīts, ka zemkopība nevar ari teorētiski tik viegli aprēķināt ienākumus ka citur. Tirdzniecībā ar ienākuma nodokli var aplikt pēc apgrozījuma. Kā to lai
izdara lauksaimniecība?
Absolūti neiespējami,
grāmatvedības mums nav it nekādas un ari paredzamos gados nebūs. Ja grib pareizi aprēķināt tagad
ienākumus no zemkopības, tad jāņem ari vēl vērā,
cik jāmaksā viņai vel citi nodokļi, pašvaldības nodoklis, milzīgas nastas, klaušas u. t. t. Tas ir tas, kas
zemkopjiem jānes un no kā viņi nevar tikt vaļā. Tas
viņu ienākumus ne tik vien pamazina, bet pataisa
pilnīgi par_ nulli. Lauksaimniekam nav ienākumu, ja
viņam jāpārtiek no graudkopības un no citiem primitīviem ienākumiem. Ari nevaram aizmirst, ka mēs
izvedam tik ārkārtīgi svarīgo reformu mūsu lauksaimniecība. Mes izvedam lielo agrāro reformu un
pa to laiku teikt, ka mušu lauksaimniecība ir normālos apstākļos, nevar. Lielgruntniecība ir pilnīgi iznīcināta, mušu mazgruntniecība ir izpostīta no kara,
jaunas saimniecības sak tikai nodibināties. Kad tas
bus, kad mes tiksim pie normālas dzīves? Bez šaubām, līdz tam laikam aizies vēl daudz gadu, bet pa
šo laiku progresīvais ienākuma nodoklis mums jāpārvērš par īpašuma nodokļi. Ka lauksaimnieki nav
pret nodokļu maksāšanu, tāpat kā nav pret to ari
zemnieku savienība, kurai vienmēr pārmet, ka tā aizstāvot tikai lauciniekus un gādājot tikai par to, lai
tiem nekas nebūtu jāmaksā, to pierāda agrākie gadi.
Gan saka, ka nevajagot pieminēt pagājušos 1919.,
1920. un 1921. gadu, bet mums šie gadi ir jāpiemin, jo
tie ir tie, kad nodokļu sistēma vel nebij nekādas kārtības. Valsti tomēr_ vajadzēja dibināt, vajadzēja to
celt, nokārtot, uzturēt. Kas tad bij toreiz tie, kas deva vajadzīgos ienākumus?

Taču vienīgi laucinieki.

Toreiz ņēma no lauciniekiem rudzus par lētu naudu
— labību par 8 rubļi pudā, kur tirgū varēja dabūt
200—300 rubļi puda, ņēma linus par 10% no vērtības, kamēr valsts paņēma 90%. Toreiz no lauciniekiem ienāca milzīgas sumas. Toreiz to atbalstīja visi
ur, ari zemnieku savienība, kas tagad tik briesmīgi
tiek ienīsta, kas izejot vienīgi uz to, lai pabalstītu sa-
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vus bagātos lauciniekus. Viņa taču bij tā, kas šosnodokļus ieveda, kas pabalstīja šonodokļu ievešanu, pabalstīja tikmēr, kamēr tas bij vajadzīgs. Viss tas toreiz maksāja un iztaisīja miljonus, varbūt pat tūkstošus miljonus un tomēr toreiz par šiem tūkstošiem,
par lētiem pudiem, par lētiem liniem un citām smagām nodevām nekurnēja tā, kā tagad pret šo progresivo ienākuma nodokli. Šis nodoklis tiešām daudz
neprasa; tas iztaisa tikai dažus desmitus miljonus, tā
tad samērā niecīgu sumu. Un tomēr pret šo nodokli tagad kurn vairāk nekā toreiz pret simtiem miljonu. Tas
pierāda, ka te ir kādi citi apstākļi, kas nav pietiekošā
mērā ievēroti, ka ir nepieciešami šonodokli atcelt, ka
ir nepieciešami grozīt viņa ņemšanas veidu, pievienojot to vai nu nodoklim no nekustamiem īpašumiem
vai citam. Celma kungs aizrādīja, ka suma, kura tiekot prasīta šinī gadījumā no lauciniekiem, esot maza
un tāpēc neesot saprotami, kāpēc laucinieki tik
briesmīgi bļaujot. Laucinieki tiešām nebļauj tik daudz
par to, ka šis nodoklis ir vispārīgi liels, bet par to,
ka tas tiek nepareizi un netaisni aprēķināts. Šī nodokļa atcelšanu mēs motivējam taisni ar to, ka viņš
ir mazs, ka valsts no viņa nedabū gandrīz neko. Viņš
caurmērā nav liels, bet ir cits iemesls, kamdēļ viņš ir

jāatceļ. Bet ari tas mazums kādreiz var būt tas,
kurš liek svariem svērties'uz to pusi, ko mēs saucām par negatīvu. Ja mēs vispār gribam apspriest
jautājumu, vai zemnieku maksas ir mazas vai lielas,
tad to nevar aprēķināt no tā vien, cik zemnieks maksā
ienākuma nodokli. Tas ir nepareizi, jo tad būtu jā-

saka, ka. strādniecība, kura nekādu ienākuma nodokli
nemaksa, ka tā it neko valstij nemaksā. Vispār
eksistences minimums ar nodokli netiek aplikts un jūs
taču visi zināt, ka cenšas pierādīt, ka strādnieku algas
nepārsniedz eksistences minimumu. Tāpēc itin dabīgi, spriežot pēc ienākuma nodokļa, varētu sacīt, ka
strādnieks valstij neko nedod, bet zemnieks ļoti maz.
Man šķiet, ka ja grib runāt par to, cik katrs maksā
valstij, tad jāņem visas nastas un nodokļi kopā. Ja
mes ņemsim un apskatīsim, cik lauksaimnieks maksā
nodokļus, tad, kungi, domāsim taču vispirms par mūsu pašvaldības nodokļiem. Tie taču ir tie vissmagākie. Es esmu ne vienreiz vien dzirdējis no mūsu
finansu ministra, ka ne ienākuma nodoklis uz lauksaimniecību ir tas smagais, bet gan pašvaldības nodokli ir loti smagi. Tas ir pareizi, ka pašvaldību nodokli ir loti lieli. Bet mēs nevaram taču tādēļ viņus
atcelt. Lai samazinātu šos nodokļus, mēs pūlamies
pec iespējas ļerobežot apriņķu pašvaldības, bet diezin kā vēl mūsu pūles izbeigsies. Zemkopju spēkos
nestāv samazināt pašvaldību nodokļus. Ja nu pašvaldības nodoklis ir smags, tad tādēļ taču nevar teikt,
ka tam var pievienot klāt ari šo ne visai grūto ienākuma nodokli. Kungi, neaizmirsīsim, ka mūsu zemkopis un lauku māju īpašnieks nes ari visas nastas,
kuras ir lielākas nekā visi nodokļi kopā. Ņemsim
tikaitās pašas ceļu nastas. Tagad gan propagandē
un pūlas, lai šīs ceļu nastas uzņemtos pati valsts. Bet
vai kāds var domāt, ka mēs visas ceļu nastas nākošos gados varēsim pārnest uz valsti. Varbūt tas pēc'
gadu desmitiem būs iespējams. Bet tagad naturālās
ceļu klaušas katrā zinā jānes lauksaimniekiem. Bez
naturālām ceļu klaušām mēs mūsu ceļus nedabūsim
kārtība. Gribot negribot
zemkopjiem būs jāved
grants uz ceļiem. Kungi, apdomāsim vien, cik liels
ceļa gabals iznāk katram lauku māju īpašniekam.
Tas vis nav desmit asis, bet ieiet vairākos simtos.
Vispārīgi pieņemtā norma ir, ka uz vienu asi jāved
viens vezums grants un ja nu vienam īpašniekam ir
vairāk simtu tekošas asis ceļa un uz katru asi jāved
viens vezums, tad skaidrs, ka jāuzved vairāk simti
vezumi. Ja tālāk ņemam vērā, ka dažos apvidos.
i

8. sēde

1924. ga d a 8. februārī.

266

piemēram Kurzemē, ir jābrauc desmit, divdesmit
verstis pēc grants, jo Kurzemē un Zemgale lielos apgabalos grants nemaz nav, un ka dienā cilvēks nevar
vairāk kā vienu reizi izbraukt un vienu vezumu atvest, tad sapratīsim, ko šī nasta nozīmē. (V. Bastjānis no vietas: «Visur nelabo ceļus!") Diemžēl tos
vajaga labot un ja Jūs sakiet, ka visur nelabo ceļus,
tad tas varbūt ir kādā pagastā, kur to nedara, bet
mums ir 10un 100 pagastu to vietā, kuri ceļus labo un
kur tos vajaga labot. Kungi, padomājiet, cik daudz laika vajaga, lai atvestu visu šo granti, un neaizmirstiet,
ka cilvēka dienaar zirgu jārēķinavismaz 200—300 rbļ.
dienā, un sarēķiniet tad visus vezumus kopā, tad
jums iznāks tā milzīgā nasta, kuru nes zemes īpašnieks. Tāpēc nevar teikt, ka zemnieku nastas un
nodokļi ir mazi, un ka viņiem tādēļ var pielikt vel
vienu otru nodokli klāt. No šīs naturālās nodokļu nastas nevar nevienu lauksaimnieku atsvabināt, jo ceļi
ir jālabo, tādēļ ka nevar pa neizlabotiem ceļiem
braukt. Tos vajaga izlabot. Tālāk, cik maksā lauciniekam milzīgie pašvaldību nodokļi. Ari tie uzvel
lauciniekam lielu smagu nastu. Nav jāaizmirst, ka
zināma norma ir katram vezumam, un ja mums ir vezums piekrauts ar akmeņiem pilns, tik pilns, ka vairāk nevar uz tā uzlikt, ja negrib to padarīt par nepavelkamu, tad, ja uzliks tikai 5 mārciņu auzu maisu,
vezumu nevarēs pavilkt. Tāpat tas ir ar nodokļiem.
Ja viņi iet pāri par normu, tad zemnieks tos vairs nevarnest, nav spējīgs tos samaksāt. Tā tas var būt ari
ar ienākuma nodokli, kurš pats par sevi varbūt nav
sevišķi liels, bet sakarā ar citiem var iet pāri par zemnieka spēkiem, un bez tam sacel īgnumu, caur to, ka
nav ari piemērots tagadējiem lauksaimnieku apstākļiem. Kad būs lauku dzīve normālā gaitā un kad
varēsim kārtīgi aprēķināt lauksaimniecības ienākumus, tad varbūt varēsim ari ienākuma nodokli ievest,
bet tagad, tas ir netaisnīgs un nepiemērots, no kura
zemnieks tādēļ grib tikt vaļā* Man še vēl jāaizrāda
uz to milzīgo starpību, kas ir starp lauku zemes īpašnieku un starp tirgotāju un rūpnieku pilsētā. Tie neviens nenes tādas nastas kā zemkopis un ari neviens
neaprēķina, cik vajadzētu maksāt tirgotājam un rūpniekam, ja gribētu aprēķināt to smago nastu, kāda
viņiem pienāktos proporcionāli ar zemniekiem. Neviens tirgotājs, neviens rūpnieks, maksādams tikai nodokļus, neaprēķina, cik zemes īpašniekam patiesi ir
izdevumu sakarā ar smagafjām nastām, kuras tirgotājiem un rūpniekiem nav jānes. Man tāpēc šķiet,
kungi, ka apskatot lietu no šī redzes stāvokļa, nevar
tik vienkārši teikt — ienākuma nodoklis nav par
smagu, viņš nav liels, viņš samērā ar citām maksātāju grupām ir niecīgs, un tāpēc viņš ir paturams.
Mēs sakām otrādi — viņš ir visnepopulārākais nodoklis, viņš ari neko nedod un nav zemkopībai piemērots, un tāpēc viņš būtu atceļams. Bez tam valsts ari
neko nezaudēs, jo viņa saņems to pašu sumu citādā
veidā un pie tam bez liekas kurnēšanas. Līdz ar to
panākts tas, pēc ka visi cenšas, būs radīts miers. Es
vēl vienu momentu gribētu uzsvērt, ko te ari Birkhāna kungs minēja, t. i., ka zemkopis ir ražotājs un
tirgotājs nav ražotājs. Pareizi, tirgotājs neko neražo,
viņš maksā nodokli, bet maksā to no savas peļņas,
kuru tas dabū no tā, ka viņš no ražotāja pēc iespējas
lēti nopērk un patērētājam pēc iespējas dārgi pārdod. Zemnieks turpretī ražo labību, dažādus produktus un citu, un vienu daļu no tā viņš atdod nodokļos
u. t. t. No kā tirgotājs taisa peļņu? Tirgotāja peļņa
ir lielāka par tik, par cik viņš var dabūt lētāki iepirkt
un par cik viņš var dārgāki pārdot. Viņa peļņu sanes
ražotājs un patērētājs. Jo spējīgāks ir patērētājs, jo
vairāk viņš pērk, jo tirgotājs vairāk pelna. Kas tad
nu galu galā faktiski maksā visus nodokļus? Tos
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nāks no nekustama īpašuma nodokļa. Finansu mimaksā ražotājs un patērētājs, un ja mes pārdomāteica, ka vajaga šī nodokļa apspriešanu atlikt,
nistrs
jam, ka mums 80% no visiem valsts iedzīvotajiem ir
kamēr tiks izstrādāts likums attiecībā uz rūpniecības
laucinieku, tad kas tad nu ir lielākais ražotājs un paiestādēm un uz nekustamiem īpašumiem. Man šķiet,
tērētājs? Taču laucinieki. Viņi ir tie_ ražotāji un
ka vispirms gan jāizšķir jautājums par ienākuma noviņi ir tie patērētāji. Ejam tālāk un jautājam, kas no
dokli, jo tad būs vieglāki saskaņot valsts kases intemaksātāji.
Taču
ne
laukvisiem lauciniekiem ir tie
reses ar nodokli no nekustamiem īpašumiem, lai caur
strādnieki, bet saimnieki dod visu vajadzīgo saviem
to dabūtu atpakaļ iztrūkumu, kasvaretu rasties, piekalpiem, viņi dod uzturu, viņi pērk produktus pilsētu.
ņemot
šo pārgrozījumu attiecība uz ienākuma nopircējs
un
caur
Tā tad lauksaimnieks ir tas direktais
dokļa atcelšanu lauciniekiem. Tapec, es saku ari no
viņu pelna tirgotājs. Nevar citādi šo lietu saprast, ja
šī redzes stāvokļa šis likumprojekts ir pieņemams
Dem viņu praktiski, t. i. kā tas patiesībā notiek. Ta
tagad, un pēc tam apspriežami pārējie likumprojekti
i.
lauku
ražotājs,
tad maksā faktiski patērētājs un
_t._ _
par nekustamo īpašumu nodokli u. c. Man paliek pāri
īoašnieks. Ka ne strādnieki ir lielie patērētāji, kā
tikai viens, pilnīgi pabalstot šo likumu, kas tagad ieto daži apgalvo, bet lauku īpašnieki, to var vislabāk
rosināts
un no agrarkomisijas pieņemts, lūgt augsto
saprast šogad, kad mūsu lauksaimniekiem ir uznācis
namu pieņemt šo likumu tā, kā viņš te ir, bez kaut
uz
laukiem
katastrofāls stāvoklis.
Strādnieks
caur slikto laiku pelnījis nevis mazāk, bet vairāk, kādiem pārgrozījumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim
divas reizes tik daudz kā citos gados. Pircēju skaits
V.
Bastjānis (sociāldemokrāts): Augsta sapulce!
Pigā
to
mazāk
bet
mana,
turpretim veikalos, varbūt
Ša
vakara
debates ir sevišķi raksturīgas. Zemnieku'
Rīgā
zināmas
kur
ar
lauciniekiem
ir
savietas,
ir ari
savienība
un
ari centra partijas suta katedrī vienurukari, šogad tirdzniecībā un rūpniecībā ir uz pusi mapakaļ
otram un visi viņi cenšas mums tēlot
uatāju
zāks kā citus gadus. Tas pierāda, ka, nevis, strādgleznu, šausmīgas lietas, kas
kaut
kādu
šausmīgu
patērē,
un
tas
šogad
nesaimnieks,
nieks pērk un
bet
draud.
Tiekot
nodarīta ārkārtīga netaisnība,
Latvijai
var patērēt, tāpēc ka viņam nav ienākumu. Tas pieinciative,
tiekot
apspiesta
taisoties izjaukt ražošarāda, ka pircējs un ražotājs ir
zemnieks un
apturēt
lauksaimnieku
darbību, no ka
nas
sistēmu,
viņš
makpelna, ko tirgotājs dod un no kā
darbs. Tirgotajiem sabruķšot valsts finanses, ar vienu vārdu sakot Latsā, ir ražotāja, patērētāja
vijai draudot visvisādas nelaimes. Kāpēc tas viss tā
nebūtu jānoskumst, kad lauciniekiem būtu vienotikšot?
Atbilde vienkārša: tāpēc, ka negribot atviņu
pirkšanas
glāka dzīve nekā tagad, jo caur to
pēc pilnīgi noteiktiem un skailaist
lauksaimniekiem,
viņš
pavairotos.
Peļņa
nāks
tirgotājam
un
vasoējas
driem
datiem
aprēķinātos
8 latus progresīvā ienākiJh
rēs maksāt nodokļus. Valsts caur šo tirgotāja noma
nodokļa.
dokli iekasēs indirekti to pašu. ko tagad dabu no lauSavu runu beidzot mums Pauļuka kungs sacīja,
ciniekiem caur ienākumu nodokli direkti. Tika vel
aizrādīts, ka esot nenormāli laiki, un ka tādēļ neesot ka lauksaimniekiem nekur nenākot pretim, ka lauksaimnieks vēl būtu spiedies., vēl būtu maksājis, ceniemesla nodokli atlaist pavisam, bet vaiagot viņu tikai
ties, ja viņš kaut psieholoģiski būtu redzējis, ka
runa.
Papagarināt. Par pagarināšanu nevar būt
valsts kaut kur viņam nāk pretim. Ja nu ari tagad
garināšana varētu būt tad, ja mēs būtu pārliecināti,
pretim nenākšot, tad tas nozīmēšot, ka eksāmenu neka nēc gada vai pusgada aostākli uz laukiem būs noriztur tās zemnieku partijas, uz kurām zemnieki liek
māli. Apstākli nevar tik ātrā laikā mainīties. Mums
savas cerības, tad viss būšot pagalam un viss iznīkPriekš
tā
visa lauksaimniecība jāoārgrunē. jāatjauno.
šot. Sakāt, Pauļuka kungs, vai tā nav pretimnākvaiaga daudz laika. Ja nu reiz tā nārgrunēšana un
šana, ja valsts dod līdzekļus sēklas fondam un aizdeatiaunošana būs izdarīta, tad -runāsim ari r*af to. vai
vumiem, ja tiek atcelta izvedmuita uz sviestu un cinevar laucinieki maksāt ienākuma nod^'<'i Beigās
tiem
produktiem? Vai tā, Pauļuka kungs, nav pregribu
psiclīoloeisko
-"nmentn.
Še
es
anskatīt ari vēl
timnākšana, ka lauksaimniekiem tiek pagarināti nonav no tik liela svara tos materiālais nodoklis, kā tas
dokļu termiņi, bet netiek pagarināti citem nodokļu
nsicholoģiskais moments. Mani priekšruuātāji jau
maksātāiiem,
sevišķi strādniecībai? Šī paša progregrib
šo nodokli maksāt un makUrsvēra, ka laucinieki
sīvā ienākuma nodokļa termiņu valdība pagarina i i
sās, bet citādā veidā. Laucinieks lasa avizēs. ka uz
lauksaimniekiem no decembra uz 1.februāri un tagad
laukiem grūti anstākli, ienākumu nav. katastrofāls
stāvoklis, bet neredz sev pretimnākšanu. Visur, kur Saeimas'komisija vēl pagarināja to termiņu līdz 15.
martam. Vai kādai citai progresīvā ienākuma noviņš nāk ar savām prasībām, tam atbild, ka saprot
dokļa maksātāju grupai termiņš ir pagarināts. Nesran, ka viņam vajaga palīdzēt, bet nav līdzekļu.
vienai. Te ir nākts pretim tikai lauksaimniekiem.
Mums gan ir līdzekļi priekš visādām labierīcībām,
Vai
pēc tam var nākt un runāt par pretimnenākšan'*
kuras jau pašas par sevi ir labas lietas, bet ar kurām
lauksaimniekiem? Jūs, kungi, taču neesiet objektīvi.
vēl varētu pagaidīt tāpēc, ka lauksaimniekam, tam
Tā nevar runāt, un nevar jautājumu tā nostādīt.
nopostītam zemniekam ir vajadzīgas nevis labierīAlberinga kungs ar paceltu balsi un tīri draudoši
cības, bet visnepieciešamākais pabalsts. Šis laucivērsās pret kreiso spārnu un iesaucās: «Kas jūs uznieks redz, ka viņu pastāvīgi noraida. Pašlaik ir
tur, no kā jūs dzīvojiet? No lauksaimniecības!"
tāds pat moments, kur laucinieks prasa no mums zināmu pretimnākšanu un te mums šī pretimnākšana (K. Ulmanis no vietas: « Pilnīgi pareizi!") Ulmaņa
kungs, Jūs ari sakiet — pilnīgi pareizi, bet es Jums
nenes nekādus materiālus zaudējumus, jo finansu
jautāšu, vai Jūs ticiet šiem saviem vārdiem? (Ulmaņa
ministrs pārskatās, ja domā, ka caur to celsies zaudējumi valsts kasei. Valsts kasei caur to zaudējumu
starpsauciens.) Ulmaņa kungs, man nebij jātic tāpēc,
nebūs, jo tie ienākumi būs citādākā veidā. Te faktiski ka tie dati, kurus es toreiz citēju, bija Meierovica valmateriālu pabalstu neprasa, te prasa morālisku padības dati. Es tikai nevaru saprast, kāpēc Klīves
balstu un šis morāliskais pabalsts ir daudzreiz no
kungs tiem neticēja. Varbūt Klīves kungs to izskaidaudz lielāka svara nekā materiālais pabalsts. Tādros. (Starpsauciens pa labi.) Jūs taču zināt, ka tas
pēc man šķiet, ka mūsu pienākums ir pierādīt šoreiz nelļelais lauksaimnieku skaits, samērā ar lielo lauk- .
zemniekam, ka mēs viņu pabalstīsim, ja mēs viņu nestrādnieku skaitu, tos nevar uzturēt un neuztur. Gluži otrādi: laukstrādnieki ir tie, kas uztur lauksaimpabalstām materiāli, tad vismaz morāliski, atceļot
neieredzēto un netaisno nodokli attiecībā uz viņu un
niekus. Pec visa tā nākt un teikt, ka mēs dzīvojot
atstājot finansu ministrim to segt ar ienākumiem, kuri
no lauksaimnieku sviedriem, ir retorika, ir tukši
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vardi, kuriem nav nekāda reāla satura ne priekš
viena.
Bet pieiesim pie tās lietas tuvāk. Man jāsaka, ka
mušu iedzīvotāju vairums, par nožēlošanu, nepazīst
mūsu budžetu daudz maz sīkāk, nepazīst varbūt
tamdēļ, ka mūsu valsts budžets ir sastādīts pārāk
vispārīgos skaitļos. Tur ir paragrāfi un cipari, tur ir
vispārīgi ienākumu un izdevumu nosaukumi, bet kas
tiem par saturu, tas patiesībā zināms tikai budžeta
komisijas locekļiem. Pat visi Saeimas, locekļi lāga
nezin, kas tie ir par punktiem, par ko iet runa. Ja
mēs šos paragrāfus varētu atklāt visām iedzīvotāju
šķirām, kā jūsējiem, tā mūsējiem, uz visām pusēm,
tad jūs redzētu, ka visas runas no viņu puses pēc tam
būtu citādas. Mūsu budžeta glezna, ja atsegsim visus daudzos paragrāfus, ir tāda, ka garā rindā velkas
nodokļu maksātāji, Latvijas mazturīgo iedzīvotāju
vairākums, lai netiešo un citu nodokļu veidā pa valsts
kases iemaksas lodziņu iemaksātu valstij milzīgas
sumas, bet tiem pretim pie izmaksas lodziņa stāv
pirmā vietā lauku saimnieki, laucinieki, un gaida izmaksas viņiem. (K. Ulmanis no vietas: «Ko tad viri
tur tā saņem?") Ko viņi saņem? Viņi saņem miljonus. Tāda ir mūsu valsts bmdžeta patiesā glezna.
Tāpēc es nesaprotu, kā pēc visa tā var nākt un ar
sevišķu dedzību aizstāvēt to, ka vajaga un vajaga
atcelt lauciniekiem nrogresivo ienākuma nodokli.
Kādi ir tie motivi. kānēc tas jādara? Mums saka.
ka šis nodoklis ir ļoti netaisns; tāpēc «nost ar to".
Bet ari Pauļuka kungs atzīst, ka šis nodoklis ir mazs
un niecīgs. Šo nodokli aprēķinot tikai pēc ārējām
pazīmēm. Kungi, nav tās lietas tādas. Vispirms jāsaka, ka progresīvā ienākuma nodokļa aprēķināšana*
uz laukiem nebūt nav citādāka kā pilsētā tirgotājiem
un rūpniekiem. Ja jūs nākat un apgalvojat, ka neviens lauku saimnieks neko nevar aprēķināt, neko
nezin, ir nostādīts pavisam neiespējamā stāvoklī caur
to, ka viņam jāraksta anketas liste, ka pat students,
pat nodokļu inspektors nav sapratis, kā to lietu izvest cauri, tad es teikšu, ka tās lietas tādas nav.
Es saprotu, ka var būt sarežģīts stāvoklis tad, ja
viens lauksaimnieks ir reizē ari pilsētā namu īpašnieks, banku direktors un vēl dažādu citu uzņēmumu
vadītājs vai īpašnieks. Tad patiešām viņam ir grūti
Bet?ne tā vienkāršā gadījumā, ja jādod
aprēķināt.
paskaidrojumi par savu mājas saimniecību. Mēs ari
esam redzējuši lauksaimniekus un pazīstam lauku
apstākļus. Mēs zinām, ka katrs kārtīgs lauksaimnieks atzīmē, cik" viņš ir iekūlis no vienas labības, no
otras, kā ari to, cik viņš ir pārdevis un ieņēmis. Tā
tad galu rezultāts ir savilkts kopā un tas viņam ir.
Tās ari ir viss, kas vajadzīgs nodokļa aprēķināšanai.
Citu neko vairāk nav vajadzīgs.
y
šeit saka, ka neesot grāmatvedība lauksaimniecībā. Bet paskatīsimies*, kungi, tirdzniecībā un rūp-

niecībā, vai tur vienmēr ir tā dubultā grāmatvedība?
Jūs zināt, ka tā nav. Ja šeit uzkāptu tirgotāju priekšstāvis. tad viņš pateiktu, ka grāmatvedība iespējama
tikai lieliem uzņēmumiem, akciju sabiedrībām. Vidējos un mazākos tirdznieciskos uzņēmumos grāmatvedība nav iespējama. Kad tika pacelts jautājums par zvērinātiem grāmatvežiem, tad tika aizrādīts, ka tie būtu iespējami tikai lielākos uzņēmumos,
bet ne mazākos veikalos. Kā pilsētās, tā uz laukiem
tomēr atzīmes tiek taisītas un ar tām jāiztiek. Tādēļ,
ka nav grāmatvedības lauksaimniecībā, nevar taču
prasīt, lai atcelto progresivo ienākuma nodokli. Tas
taču neiztur nekādas kritikas. Protams, pie ierēdņiem un algas strādniekiem tā lieta ir vienkāršāka: Par tiem ir ziņas inspektoriem un uz šo ziņu
pamata apliek tos ar nodokļiem. Bet pie pārējiem
pilsoņiem tā lieta ir daudz sarežģītāka. Tur ir vajadzīga atsevišķa nodokļu aplikšanas komisija, kurā
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ieiet priekšstāvi no nodokļu maksātājem. Šī komisija novērtē katra ienākumu. Tāpat tas ir ari uz laukiem. Uz laukiem ari ir šādas nodokļu komisijas,
kurās ieiet ari jūsu saimnieku priekšstāvji un ir pat
par priekšsēdētājiem. Šīskomisijas tad nu vērtē un
taksē. Man šķiet, kungi, ka tā lieta nav tāda, ka uz
laukiem viens saimnieks nezinātu, cik viņa kaimiņš
ieņem. Viņš ļoti labi zin, ko kaimiņš pārdod un cik
ieņem. Protams, kā argumentu to var izlietot, bet
patiesībā Jietas ir citādas.
Tālāk Alberinga kungs nāca ar priekšlikumu apvienot šo nodokli ar nekustama īpašuma nodokli. Tādā gadījumā lauksaimnieki būšot maksāt pat vairāk.
Laucinieki neesot pret nodokļiem. Labi, Alberinga
kungs! Ja Jūs varat atrast citu veidu, atstājot tos
pašus ienākumus valstij, tad nākat ar izstrādātu
priekšlikumu. Tad mēs varēsim par to runāt un ja
tas tjks ? pieņemts, tad atcels progresīvo ienākuma
nodokli. Bet ko Jūs tagad gribiet darīt? Jūs gribiet bez
kādas nodokļu reformas tūliņ atcelt progresivo ienākuma nodokli vienai šķirai — lauksaimniekiem, taisni
tai šķirai, ko Jūs sauciet par pamatšķiru.
Jūs gribļet, lai pārējie to nodokli maksā, bet šī viena šķira
nē. Sakiet, vai tā ir tā valstiskā politika, ko jūs vediet? Jūs sakiet, ka jūs ievedīsiet citu nodokli, ka
jūs stāsaties pie nodokļu reformēšanas, ka jūs nāksiet ar citāda veida nodokļu izgudrošanu. Labi, ja
mēs pie tā likuma nonāksim, tad mēs varēsim vispār
runāt, varēsim runāt ari par šī nodokļa atcelšanu,
bet kāpēc jūs gribiet darīt to tagad, kur vēl nekādas
citas reformas nav. (K. Ulmanis no vietas: «Vai
jus balsosiet par to pārejas formulu, kas atceļ progresīvā ienākuma nodokli un ieved nekustama īpašuma nodokli?). Jūs, Ulmaņa kungs, laikam pavisam citu ko runāsiet tad, kad vajadzēs šo nodokli uz
lauku īpašumiem ievest. Tad Jūs būsiet pret to un
gan jau atradīsiet ceļus, kā no tā tikt vaļā. Bet ja
šāds likumprojekts tiks iesniegts, tad mēs varēsim
par to runāt. Kamēr tas vēl nav, lai paliek spēkā
esošais .
Tālākais motivs bij tas, ka progresīvais ienākuma nodoklis apspiežot centību uz laukiem. Kā nu
iznāk? Kad mēs runājām par strādnieku apstākļiern. par darba laiku, tad bieži vien esam no jums
dzirdējuši citādus argumentus un iebildumus. Tad
jūs sakiet, ka lauksaimniecībai neder tas, kas der pilsētai, ka lauki nav pielīdzināmi pilsētai, ka uzņēmībai
uz laukiem nav tā nozīme, kas pilsētā, ka tur viss atkarājas no dabas apstākļiem. Tagad jūs sakiet, ka
uz laukiem ienākuma nodoklis apspiež centību. Vai ,

tad pilsētā pie veikaliem un uzņēmumiem šī centība ,
nemaz nekrīt svarā? Vai pilsētā tā netiek apspiesta?
(Starpsaucieni.).
Lai visu šo netaisno un nepamatoto lietu padarītu
par pieņemamāku, lai to proklamētu, tad jūs esiet
tai piekāruši klāt ari mazu dāvanu ierēdņiem. Jūs
sakiet, ka gribot atsvabināt ari ierēdņus tādā ziņā,
ka uz priekšu ar ienākuma nodokli apliktu tikai 60%
no ierēdņu algas. Tāpēc šis likumprojekts tad nu
esot visiem pieņemams. Bet jūs taču runājiet tikai
par tiem ierēdņiem, kas strādā valsts un pašvaldības
iestādēs. Kur tad nu paliek visi tie strādnieki un tie
darbinieki, kas nestrādā valsts un pašvaldības iestādēs? Vai tos jūs aizmirstiet? Viņu dzīve nav vieglāka, bet'gan daudz grūtāka nekā to lauksaimnieku,
par kuriem jūs te rūpējaties. Viņi ir izsviesti no šī
likuma laukā un tāpēc nevar būt ar šo reformu mierā.
Alberinga kungs ari žēlojās, ka progresīvais ienākuma nodoklis esot gaužām liels un smags priekš lauciniekiem, liekot pa 10—11 tūkstošus virsū. Bet kad
Alberinga kungs sāka citēt tās daudzās sūdzības, tad
tur tā lielākā suma, tā šausmīgākā un briesmīgākā
bija 6000 rubļu. Otra suma bija tikai 2000 rubļu. Bez
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šāda divkārša viena un tā paša ienākuma aplikšana
ar nodokļiem ir pret tirdzniecību un rūpniecību liela
netaisnība, un gribētu aizrādīt, ka ienākuma nodoklis
ir vienīgi taisnīgais aplikšanas veids, jo viņš progresīvi aizķer visu iedzīvotāju ienākumus. Ka viena iedzīvotāju grupa tiek atsvabināta no šī nodokļa, Biržas komiteja atrod par netaisnību." Jus redzat, ka te
ir vesela kategorija, kuru reprezentē biržas komiteja: visi tirgotāji, visi rupnie_, tie ir pret jūsu
priekšlikumu, tie ir pret to tāpēc, ka viņi atzīst to
lietu par netaisnu. Un ko tad panāks ar progresīva
ienākuma nodokļa atcelšanu? Neko citu, ka tikai
sacels naidu pie visiem pārējiem nodokļu_ maksātajiem. Gluži dabīgi, ka ja nodokļu maksātājs zin, ka
lauku saimnieki maksa_ nodokli caurmēra 400 rubļu
un ka viņam ir jāmaksā 3_ un 4 reizes vairāk, pat algas darbiniekiem, tad nebūs neviena,kas paliktu mierīgs un teiktu, ka tā ir taisnīgi. Ta politika no zemnieku savienības puses ir ļoti netaisna un sacels naidu
pie pārējām Latvijas iedzīvotāju šķiram. Ja jus tagad,
aizstāvot šo priekšlikumu, domājat ievest ko valstisku,
tad jūs maldāties. Jūs panāksat taisni pretējo, tapec
ka jūs izejat uz pilnīgi neiespējamam lietam. Runāt
par kaut kādiem eksāmeniem, par ko te runāja Alberinga kungs, man liekas ir pilnīgi nedibināti un es pie
tā nemaz neuzkavēšos. Man šķiet, ka šoreiz jūsu
priekšlikumu augstais nams nepieņems, bet to noraidīs.
PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Augsta sapulce! Daži iepriekšējie runātāji apgalvoja, ka
ienākuma nodoklis esot visnepopulārākais. Man jāsaka, ka īstenībā neviens nodoklis nav populārs.
(Saucieni pa kreisi: «Pareizi!" A. Veckalns no vietas: «Sevišķi labi teikts!") Neviens nodoklis nav
populārs un nav ari visnepopulārākais. Bet bija ari
runātāji, kuri teica, ka šis nodoklis ne tik vien esot
netaisnīgs, bet pat nemoralisks (smiekli pa kreisi).
Tā to apgalvoja prelats Francis Trasuna kungs. Nemoraliski! Jo tas taču piesniežot ja nu ne zemniekus, tad taču tirgotājus un citus slēpt kaut kādu ienākumu daļu. izdarīt viltojumus. Pēc visa tā nu varētu domāt, ka ienākuma nodoklis ir tāds, no kura
jāatsvabina visi godīgi ļaudis. (Jautrība. Sauciens
na kreisi: «Turīgie!") To'varēja sagaidīt, ka tādas
būs tās konsekvences. Bet ko' nu mēs redzam šinī
agrarpolitikas projektā? Še ir mēģinājums no ienākuma nodokļa kauču ari uz īsu laiku atsvabināt tikai
ari visi sīkie saimnieki. Protams, ka tie, kas aizstāv nedaudzas maksātāju grupas. Un kā šis likumprojekts cēlies, to jus, kungi, variet uzminēt paši, ja jūs
ari lauku intereses, kas renrezentē šīs sīkās laukņemiet vērā, kādas grupas te ir atsvabināmas. Pirmsaimnieku grupas, nevar balsot par progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu, jo līdz ar to viņi balsos par kārt, tā grupa,kuru aizstāv, vai domā, ka ir vienīgā
iauna nodokļa uzlikšanu šiem sīkiem saimniekiem uz aizstāve—zemnieku savienība. Tālāk, otrā grupa ir
laukiem. Otrkārt, tagadējais stāvoklis ir tāds. ka tā, ko demokrātiskais centrs uzskata par saviem ļaulielākiem rentniekiem ari jāmaksā progresīvā ienādīm — tie Ir valsts un pašvaldības ierēdņi. Tad,
kuma nodoklis, bet ja būs tikai nekustamā īpašuma kam nu ir atvēlēti slimo kasu darbinieki? (Jautrība.)
nodoklis, tad viņiem nebūs nekas jāmaksā. TrešNu, to es labi nezinu (smiekli). Te ir bijis kaut kāds
kārt, jāievēro tas, ka progresīvais ienākuma nokompromiss. Ir turējušies pie tādas politikas: ..dod
doklis ir bez šaubām tikai papildu nodoklis. Ir no man. es tev ari došu", t. i., dodiet zemnieku savienīsvara, kn visiem tiem lauku sīkiem īpašniekiem un bai, tā dos valsts un pašvaldības ierēdņiem kā vēlēsaimniekiem, kuriem ir daudz tādu sīku saimniecību
tājiem un vēl varbūt tiem, kurus grib tā quasi par
uz laukiem ieb pilsētā, par kurām atsevišķi viņi atsvasabiedriskiem darbiniekiem uzskatīt. — slimo kasu
bināti no šī nodokļa, būtu jāmaksā progresīvais ienādarbiniekus. Vairāk nekas netiek dots. Un ko nu
kuma nodoklis. Tālāk saka, ka pilsētnieki-tirgotāji dara? (Starpsauciens pa labi: ..Ko teic nacionālā
varot maksāt, jo tiem veikali zeļot un tikai uz laukiem zemnieku savienība?") Viņi runās, kad nāks šurp;
slikts stāvoklis. Es jums nolasīšu biržas komitejas nar to jums stāstīs citi ļaudis. Ko nu dara agrarlietu
rakstu, kura protestē pret to. ka jūs gribat atcelt komisijakura liek priekšā attiecībā uz minētām gruprogresivo ienākuma nodokli tikai lauciniekiem. Ko
parn ienākuma nodokli atcelt? Ko viņa liek priekšā
viņa raksta? Viņa saka: ..Tirgotāji un rūnnieki patsavā Pārejas formulā? Viņa _saka: «uzdot valdībai
laban anlikti ar divkāršu ienākuma nodokli: 1) uzpārstrādāt noteikumus par ienākuma nodokli, revidēņēmuma procentuālo pelņas nodokli un 2) nrogresivo
jot ta progresļju un samazinot likmes ienākuma noienākuma nodokli no uzņēmuma pelņas. Biržas kodoklim no algām." Neviena vārda nav par to, ko te
miteja vienmēr pieturējusies pie redzes stāvokļa, ka
ar lielu bravūru apgalvoja Alberinga kungs, ka lati-

tam šīs sumas minot, es dzirdēju piezīmes no vietas,
ka tam esot gaters un citas labas lietas. (Sauciens:
«To jau teica Radziņš!"). _
Pavisam savada ir ta teorija, ar kuru te nāca,
it kā taisnodams savu pozīciju, Lindiņš. Viņš te saka
attīstīt kādu teoriju par kapitāla ieguldīšanu. Lauksaimnieku ieguldītais kapitāls, ja to pavairo, nedodot tik lielu ienākuma procentu, ka rupniecībā._ Tur
tas varot nest tikpat lielus procentus un pat vel lielākus. Tāpēc vajagot darīt izšķirību un lauksaimniekus atsvabināt no šī nodokļa. Bet es gribētu jautāt, vai tad mēs apliekam lauksaimniekus_ ar nodokli pēc viņu ieguldītā kapitāla? Taču ne. Mes
apliekam viņu ar nodokli ne pec kanitala, bet pec
peļņas, kādu viņa zemes gabals ienes._ Ja mums būtu
priekšā kāds likums, kurš apliek uzņēmumus ar nodokli pēc viņos ieguldītā kapitāla, tad mes ari teiktu,
ka nevar visos apstākļos ņemt vienādu nodokli.
Viens uzņēmums atnes lielāku pelnās procentu, otrs
mazāk. Bet ir cita lieta, kas spiedusi Lindiņa kungu
un mazinieku partiju grozīt savu stāvokli šinī lieta un
atkāpties no viņu agrākā ieskata. Tas ir slikti. (A.
Klīve no vietas: «Priekš viņiem!") Pilnīgi pareizi,
Klīves kungs, priekš viņiem. Toreiz pro^esiva ienākuma nodokļa atcelšana bij populāra lieta, un tāpēc viņi to ļoti aizstāvēja. Bet tagad, kad jaunsaimnieki, kuri pa daļai aiz viņieim stāv. ir atšifrējuši, ko
nozīmē progresīvā ienākuma nodokļa atcelšana, un
jāmaina stāvoklis. Tagad viņi grib meklēt izeju ar
to, ka cenšas iestāstīt, ka agrārās komisijas priekšV
likums un finansu komisijas priekšlikums esot viens
un tas pats. Paprasiet zemnieku savienībai vai tas
ir viens un tas pats. (A. Klīve no vietas: «Nekas
tamlīdzīgs!")
Tā tad mums ir jānāk pie slēdziena, ka tie motivi,
ar kuriem šeit uzstājas par progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu, nav dibināti. Turpretim mums ir gan
citas lietas, kuras stāv sakarā ar šo jautājumu un
kuras runā pret atcelšanu. Vispirms mazie lauku
īpašnieki, jaunsaimnieki, etc. Tagad visi tie no progresīvā ienākuma nodokļa maksāšanas atsvabināti.
Par 25—30 pūrvietām tagad neko nemaksā un maksāšana sākas tikai pie turīgākiem lauksaimniekiem
ar lielāku pūrvietu skaitu. Tas mums iājevēro pie
jautājuma izlemšanas, lai jaunsaimnieku likteni nepadarītu grūtāku. Ja progresīvā ienākuma nodokli
atceltu, kā liek priekšā Alberinga kungs, un pārietu
uz nekustama īpašuma nodokli, tad to maksās līdz
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cinieki gribot maksāt vēl vairāk nodokļu, ja tikai tas
esot vajadzīgs. Es ticu, ka viņi grib maksāt, bet jūs
taču neko nesakāt šinī pārejas formulā, ko jūs liksat
atceltā nodokļa vietā. Tie kungi, kas šo projektu
aizstāv, mēģināja to vis visādi motivēt. Vissvarīgākais motivs bij Pauļuka kunga psicholoģiskais moments. (Jautrība pa kreisi.) Vajagot taču rādīt, ka
lauciniekiem ko dodot. Es nerunāšu par to, kas viņiem ir jau dots, bet tikai jautāšuPauļuka kungu, kā
viņš domā rīkoties, stingri turoties pie šī likumprojekta. Ja jūs tagad lauciniekus atsvabināsiet no
ienākuma nodokļa maksāšanas un gribēsiet to realizēt pēc zināma laika, kā Alberinga kungs teica, pieliekot klāt pie nodokļa no lauku nekustamiem īpašumiem, kāda tad būs tā psicholoģija pie lauksaimniekiem, kad jūs palielināsiet viņiem nodokli, kuru
viņi jau tā uzskata par pārāk lielu, ņemot vērā pašvaldībai maksājamos nodokļus. Tas Pauļuka kunga
minētais vezums, kurā tie smagie akmeņi iekšā, ir
jau pilns, bet jūs gribat padarīt to vēl smagāku. Jāsaka, ka arguments ar psicholoģisko momentu jums
neizdevās. Gluži otrādi. Pēc tam, kad jūs būsiet
atcēluši vienu nodokli, kad cilvēks jutīsies brīvs kā
zīvs ūdenī, kas ir pasprukusi vaļā, jums būs ārkārtīgi
grūti uzlikt vienu jaunu apgrūtinājumu, kaut ari tikai
paaugstinot nodokli no lauku nekustamiem īpašumiem. Šis arguments neder. Nepavisam neder. Vēl
es pakavēšos pie godājamā deputāta Arveda Kalniņa
runas. Viņš saka. ka aizstāvot ierēdņus. Apžēlojaties, viņš saka, nedējos divos mēnešos — tas laikam
iznāk an oktobri vai vēlāk, es to tik smalki nezinu —
kad jādomā par ienākuma nodokļa samaksu, tad
citas izejas neesot ierēdnim, lai varētu samaksāt nodokli, ka jāpaliek par negodīgu. Nu būtu jādomā, ka
tanīs divos mēnešos notiek visi pārkāpumi un noziegumi pie visiem tiem ierēdņiem, kurus Arveds Kalniņa kungs aizstāvēja. Bet man jāsaka, ka ja ierēdnis ir godīgs, tad viņš ir godīgs visu cauru gadu un ja
ir negodīgs, tad viņš būs negodīgs janvārī, maijā u.
t. t. Es gan ierēdņu noziegumu un pārkāpumu statistiku tā nenārvaldu. bet jādomā, ka Kalniņa kungam
ir kāda statistika par to ka taisni tanīs divos mēnešos ierēdni top negodīgi. Redzat, kungi, ar tādiem
argumentiem mēs nedrīkstam operēt. Mēs, ļoti labi
zinām, ka parlamenta deputātiem ir jāaizstāv savi
vēlētāji, bet ar šādām operācijām, kā jūs gribat šo
lietu izvest, tikai demoralizē nodokļu maksātājus.
Tad iau neviens negribēs vairs maksāt. Aožēlojaties.
kāpēc tad lai citi maksā, kad ir viena daļa, kurai
.Saeimā ir labi aizstāvi! un kura tādēļ tiek atsvabināta no nodokļu maksāšanas. Jūs demoralizējat nodokļu maksātājus. Nodoklim ir jābūt vispārējam,
tad tik tas ir taisnīgs. Citādi tas nemaz nevar būt.
Visas tās netaisnības, nar kurām te runāja Pauļuka
kungs un citi, ir tikai ļoti liels pārpratums. Jus domājiet, ka nie citiem nodokļiem tās netaisnības nebūs. Apgaismojiet šīs netaisnības! Liekat ko citu
?priekšā! Tāpēc mums gribot negribot, augstā sapulce,
ir šis agrarnolitikas komisijas projekts jeb mēģinājums atsvabināt kaut uz īsu laiku _dažas nodokļu
maksātāiu grupas no nodokļu maksāšanas, neliekot
tai vietā neko citu kā ekvivalentu, jāatraida un jāstājas nie to tezu apspriešanas, kura liek priekša finansu komisija. Varbūt šīs tēzes ir trūcīgas un tas
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būs jāpapildina un jāpārgroza, bet citas izejas mums
nav. Es paziņoju, ka kristīgā nacionālā savienība
balsos pret agrarpolitikas komisijas projekta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhānam.
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
t
man
tā, ko Purgaļa kungs nupat cēla priekšā,
Pēc
5
atliktos patiesībā ļoti maz ko piezīmēt. Es gribēju
ja
Kalniņa
kungam
ienākuma
noArveda
teikt, ka
dokli uz laukiem atcel un pieliek to pie nekustama
īpašuma nodokļa, tad tas vairs nav ienākuma nodoklis. Te vispārējais princips būs lauzts. Šo gan
laikam mēs nevarētu darīt un mana pārliecība ir, ka
nekādos apstākļos mēs nevaram to kā ienākuma

nodokli uzlikt uz nekustama īpašuma, un iekams jautājums nav izlemts par jaunu nodokli, nevar ari atteikties no ienākuma nodokļa. Gribētu aizrādīt uz
audzināšanas momentu, tas nav saprotams tā, it kā
divos mēnešos vajadzētu nodarboties ar krāšanu, ar
«viltotu" bilanču sastādīšanu u. t. t. Nezinu, kur
Trasuna kungs tās lietas ņēmis; man jāaizrāda, ka
godīgs cilvēks savus nodokļus aizvien taisnīgi samaksās un visiem pilsoņiem jādeklarē savi pareizie
ienākumi un par to jāparedz sods, ja notiek kādas

ļaunprātības pie ienākumu uzdošanas. Nevar radīt
privileģētu šķiru un atsvabināt to no, šāda nodokļa.
Agrarpolitikas komisija ar savu likumprojektu tagad
grib radīt tādu privileģētu laucinieku šķiru. Tikai lai
šo likumu padarītu visnāri pieņemamāku, lai šis likums varbūt balsošanā izietu cauri, ir pievilkti klāt
ierēdņi, jo citādi varbūt tas cauri neietu. Šī lieta ir
pārāk skaidri redzama. Ja tagad visa sabiedrība ir
ļoti nemierā par dažādu nodokļu aplikšanas veidu,
ja vēl tādas privilēģijas vienai šķirai tiks dotas, tad
tas sacels pilsoņos vēl jo lielāku rūgtumu. Jau tagad
nodokļus it kā grib atlaist kooperativiem, vai kādiem
tur citiem. Es saprotu, ja Pauļuka kungs jautājumu
nostāda tā, ka šis nodoklis būtu pavisam atceļams.
Pauļuka kungs teica, ka pie mums ienākuma nodoklis
esot bijis modes lieta. Ja valsts kase varētu atteikties no diviem miljoniem ienākuma, tad tas būtu citādi: tad mēs varētu runāt par šī nodokļa atcelšanu
priekš visiem. Bet valsts kase, laikam gan nevarēs
no šīs sumas atteikties un tāpēc šo nodokli nevar atcelt. Ar šī nodokļa atcelšanu zināmai šķirai mēs nedrīkstam sajaukt visu viņa struktūru, nedrīkstam to
izpostīt. Mums pamazām pilsoņi jāpieradina deklarēt savus pareizos ienākumus, jāpieradina tie pie pareizas nodokļu deklarācijas. Alberinga kungs it kā
brīdinādams norādīja, ka tagad nu redzēšot, kurš
drīkstēšot uzstāties pret agrarpolitikas komisijas
priekšlikumu. Es varu teikt, ja man šis eksāmens
būtu jāiztur, tad es skaidri varu pateikt, ka projekts,
kā tas no agrārās politikas komisijas ir iesniegts, nav
pieņemams: nedrīkst radīt plaisu pilsoņu starpa,
nedz ari radīt kādas privileģētas šķiras, kuras bauda
priekšrocības priekš citiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieteikušies vēl
vairāki runātāji. Lai dotu iespēju noturēt vēl dažas
komisiju sēdes un frakciju biroja sēdi, prezidijs liek
priekšā šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākamā sēde otrdien, 12. februārī, pīkst. 5 pēc
pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.40 vakara.)
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deputātu saukšanai pie tiesas atbildības
Kļūdas izlabojums likumā par cietušo karavīru un vii.m
ģimenes locekļu pensijām
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Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība
287, 288
.1. Rūdzis (sociāldemokrāts)
288
Salnāja u. c. jautājums ministru prezidentam

kara ministra biedra lietā:

8.
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K. Skalbe, referents . ."
Likums par 1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
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K. Skalbe, referents
K. Lorencs, referents
Nākamā sēde
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dināta ar likumu par valsts kontroles pārskatiem par
1918./1920. un 1920J1921. gadu budžetu izpildīšanu.
Prezidijam iesniedzis lūgumu Meierovics piešķirt atvaļinājumu uz diviem mēnešiem, skaitot no
Prezidijs niekrīt šim atvaļināju19. februāra š. g.
mam. Iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts.
Ministru prezidents iesniedzis likumprojektu par
1869. gada 10. marta likuma attiecināšanu uz Vidzemes bijušām kroņa mežsargu mājam. Prezidijs
liek priekšā nodot likumprojektu agrarpolitikas un
juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām. Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par vietējo civillikumu III. daļas 992. panta
piezīmes pārgrozīšanu un 995. panta atcelšanu. Prezidijs liek priekšā nodot Iikumnrojektu juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par
Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būvi un izmantošanu. Prezidijs liek priekšā nodot likumprojektu tirdzniecības ?
un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots
šai komisijai.
Ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Paula Kalniņa saukšanai pie tiesas
atbildības uz sodu likumu 532. panta 3. punkta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot pieprasījumu de-

putātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
Nodots deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.

Sociālās likumdošanas komisija iesūtījusi rakstu,'
kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:

„Saeima nolemj Saeimas š. g. 1. februāra plenārsēde
pieņemtā „liktrmā par cietušo karavīru un viņu ģimenes lo-

cekļu

pensijām", 44. pantā

izlabot ieviesušos kļūdu

sekosi:

skaitļa „36" vietā likt skaitli „42"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sociālās likumdošanas komisijas referents ir Nikolajs Kalniņš. Vārds .
Nikolajam Kalniņam.
Referents Nik. Kalniņš: Godātie deputātu kungi!
Izrādās, ka 1. februārī pieņemtā likumā par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām 44. pantā
ir ieviesusies redakcijas kļūda. Šajā 44. pantā ir atsaukšanās uz kādu no iepriekšējiem pantiem, kurā ir
noteikts termiņš, pēc kura Latvijas armijas cietušo
karavīru ģimenes locekļi zaudē tiesības saņemt pensiju; bet šī atsaukšanās ir nepareiza: tur Ir noteikts
36. pants, bet jābūt 42., tā kā „36." vietā jāliek„42.".
Šī ir tīri i edakcionelas dabas kļūda un sociālās likumdošanas komisija ir tais ieskatos, ka šo kļūdu, ir
iespējams izlabot ar Saeimas lēmumu. Likumprojekts ir jau bijis piesūtīts Valsts Prezidentam, bet
viņš . to vēl nav
publicējis un ir bijis tais
domās, ka šādu kļūdu ir iespējams izlabot bez atsevišķa papildu likuma, ar vienkāršu Saeimas lēmumu
par kļūdas izlabošanu. Valsts Prezidents atsaucas
uz precedentiem Francijā, kur tādā pat kārtā tiek
izlabotas acīm redzamas redakcionelas kļūdas, kas ir
ieviesušās pieņemtos likumos. Tāpēc lieku priekšā
pieņemt šādu lēmumu:
„Saeima nolemj Saeimas šī gada 1. februāra plenārsēdē

pieņemtā „likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes lo326
328
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-

klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, pārgrozījums noteikumos par ienākuma nodokli; likums par
Rīgas pilsētas administratīvām robežām, 3. lasījums;
likums par 1920. gada 17. augusta likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināšanu, 3. lasījums. Tālāk
agrāk izziņota, vel neizspriestā dienas kārtība papil-

cekļu pensijām", 44. pantā izlabot
skaitļa „36" vietā likt „42"." '

ieviesušos kļūdu

sekosi:

.Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens neveļas? Iesniegtais sociālās likumdošanas komisijas
priekšlikums skan:
„Saeima nolemj Saeimas šī gada 1. februāra plenārsēdē
pieņemta „likuma par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām", 44. panta izlabot ieviesušos kļūdu sekosi:
skaitļa "36" vietā likt „42"."

Ls likšu tagad nolasīto sociālās likumdošanas
komisijas priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu izcelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Ministru prezidents piesūtījis rakstu, kuru es

ludzu nolasīt.

—Latvijas
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Sekretārs J. Vesmanis:

„Saeimas priekšsēdētaja kungam!
Uz Satversmes 62. panta pamata pagodinos paziņot Jums,
augsti godāts priekšsēdētaja kungs, ka ministru
kabinets šīs
dienas sēde pieņēma sekošu lēmumu:
„Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā
pastiprinātas apsardzības stāvoklis, kurš izbeidzās S. g 15.
februārī, pagarināts visa valstī už 3 mēnešiem, t i līdz 15
maijam 1924. g."
Še klāt iekšlietu ministra ziņojuma Nr. 302. noraksts ministru kabinetam par pastiprinātas apsardzības stāvokļa pa-

garināšanas nepieciešamību.

Ministru prezidents
Valsts kanclejas direktors

V. Zamuels.
D. Rudzīts."

Otrs-raksts.
„Ministru kabinetam.
Ziņojums.
Ar ministru kabineta 1923. g. 1.3. novembra
lēmumu
valsts _drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā pastiprinātas apsardzības stāvokli, kurš izbeidzās 1923. g. 15.
novembrī, pagarināja visa valstī uz 3 mēnešiem, t. i līdz 15
februārim.
Toreiz iekšlietu ministrs norādīja un kabinets necēla ierunas, ka valsts iekšējais stāvoklis tik tālu nokārtots,
ka izņēmuma stāvokļa talaka paturēšana vairs nav nepieciešama,
bet to izsauc vienīgi preses un politiskās apsardzes likumu
trūkums. Pa šo laiku preses likums ir izdots un ir izdodami
vel trūkstošie un no jauna, preses likuma izsauktie grozījumi
un papildinājumi civ. procesa un sodu likumos. Tomēr ari
šiem trūkstot notekošo pastiprinātās apsardzības stāvokli varētu atce _lt,_ ja būtu izdots otrs likums, kura trūkums bija par
cēloni pēdējam pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarinājumam, t. i. likums par politisko apsardzi. No valdības gan
šis projekts bijjzstradats un Saeimai iesniegts, bet pēdējā dažādu motivu deļ to noraidījusi.
Iekšlietu ministrija, lai tuvākā nākotnē pastiprinātas apsardzības stāvokļa atcelšanu padarītu iespējamu un ievērojot
Saeima izsacītas _ domas par politisku noziegumu apkarošanas
kartību, ir izstrādājusi citu likumu, atsakoties no. likuma par
politisko apsardzi, kuras funkcijas paredzēts nodot politiskai
pārvaldei centralizēta kriminālpolicija.
Reizē ar to iekšlietu
ministrija iesniedz kabinetam šo likuma projektu pār centralizēto kriminālpoliciju, kurš nokārtos ari jautājumu par to noziedzīgo nodarījumu apkarošanu, kuri vērsti pret valsts . demokrātisko iekārtu un drošību.
Ievērojot, ka _ likuma projekta caurskatīšana un pieņemšana Saeima paģer garāku termiņu, vismaz 3 mēnešus, tad
līdz minēta likuma pieņemšanai nepieciešami pagarināms pastiprinātas apsardzības stāvoklis
Tapec lūdzu ministru kabinetu pieņemt sekošu lēmumu:
„Vajsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā,
p astiprinātas apsardzības stāvokļi, kurš
izbeidzas š. g. 15.
februārī, pagarināt vls^TaTštTliz 3 mēnešiem, t. i. līdz 15.
maijam 1924: ?j*»'""»

Iekšlietu ministrs A. Birznieks."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
-"V Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Loti godātie detļ^utatu kungi ! Kad pagājušā gada novembra mēnesī
iekšlietu ministrs griezās pie kabineta ar lūgumu paS
garināt pastiprinātās apsardzības stāvokli, tad savu
lūgumu viņš motivēja sekosi: lai gan valsts iekšējie apstākļi tik tāļu nokārtojušies, ka pastiprinātās
apsardzības stāvokļa tālākā uzturēšana vairs nebūtu
nepieciešama, viņš tomēr esot piespiests griezties
pie kabineta ar šādu lūgumu dēļ pastiprinātās apsardzības stāvokļa pagarināšanas, jo nav iekšlietu ministrijas rīcībā to likumu, kuriem ir vajadzīgs regulēt
mušu dzīves dažādās nozares pēc tam. kad būs krituši noteikumi par pastiprinātās apsardzības stāvokli resp. nav preses likuma un nav ari likuma
par kriminālo noziegumu vajāšanu, par iepriekšēju
izziņu tajās lietās, kuras agrāk regulēja atsevišķa nodala kriminālprocesa likumos, nav likuma par politisko apsardzi. Toreiz bij strīdus un domu starpības
par to, kāds laiks būs nepieciešams, lai šos divus likumus izvestu dzīvē. Bij paredzams, ka triju mēnešu
laiks būs pilnīgi pietiekošs, lai pieņemtu abus likumus, un tādēļ ari pastiprinātās apsardzības stāvokli
pagarināja uz 3 mēnešiem.
Ja tagad mēs palūkojamies, kāds ir tagadējais
stāvoklis, tad mums jākonstatē sekošais: valsts savā
iekšējā dzīvē, zīmējoties uz to drošību, kāda ir valstī,
zīmējoties uz to kārtību, kādu ir mēģināts ievest pa
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šo laiku, ir stipri progresējuši. Ari sabiedriskais
gara stāvoklis, varbūt izņemot politiskos strīdus, ir
tāds, ka mušu zeme atrodas ļoti normālos apstākļos
(Sauciens pa kreisi: «Liepāja!") Ir bez šaubām viens
otrs ļoti ass tīri kriminālas dabas noziegums, ir dažādi politiskļ ekscesi, bet tas nav tas, pret ko ir jākaro ar izņēmuma stāvokļa noteikumiem. Pret to
ir jākaro ar normāla laika likumiem, ar sodu likumiem un attiecīgiem rīkojumiem, bet priekš tam nav
vajadzīgs uzturēt zemē izņēmuma stāvokļa noteikumus. Bet ja ari šinī zinā mēs esam progresējuši,
salīdzinot ar to, kur mēs atradāmies pagājušā gada
novembrī, tad tomēr tie divi argumenti, kuri bij par
iemeslu pastiprinātās apsardzības pagarināšanai, nav
atkrituši, vismaz .pilna mērā. Ir pieņemts preses likums, bet nav pieņemti attiecīgie korespondējošie
grozījumicivilprocesa likumā un sodu likumos. Šo
likumu trūkums nekādā ziņā tomēr nevarētu izsaukt
pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu, jo
viņu vietā ir kaut ari ne pareizi korespondējoši, tomēr attiecīgi civilprocesa likuma un ari sodu likumu
panti, kurus, pielietojot jauno preses likumu, administratīvas iestādes, tāpat tiesu iestādes, vismaz pagaidām varētu izlietot, kaut ari ar zināmiem šķēršļiem un grūtībām. Kas zīmējas uz likumu par politisko apsardzi, kuru savā laikā atrada nar nepieciešamu izdot pirms pastiprinātas apsardzības stāvokļa
atcelšanas, tad. kā godātiem deputātu kungiem zināms. Saeima šo likumu aiz dažādiem iemesliem atraidīja. Še iekšlietu ministrija gribētu konstatēt tos
motivus, kuru dēl Saeimā šis likums ir atraidīts. Šie
motivi ir divējādas un pilnīgi pretējas dabas. Pirmais motivs. kurš bij par iemeslu šī likuma atraidīšanai no kreisā spārna puses, kā man to nācās novērot, bij tas. ka sociāldemokrāti uzskatīja par nepa-:
reižu politiskās apsardzes kā atsevišķa institūta uzturēšanu. Jau publisko tiesību komisijā sociāldemokrāti aizrādīja uz nepieciešamību centralizēt kriminālpoliciju, kura līdz pat pēdējam laikam bij decentralizēta. Es jau toreiz publisko tiesību komisijā
nevarēju neniekrist šīm domām. No tīri techniska
redzes viedokļa ņemot, kriminālo noziedzību apkarošanas labā. bez.šaubām, ir pareizi, ka kriminālpolicijai ir jābūt centralizētai. Es tikai aizrādīju uz to,
ka tas, varbūt, nav izdarāms tik ātrā laikā, bet nar
pašu principu mums domu starpību nebij. Sociāldemokrāti, vai mūsu Saeimas kreisais spārns pēc mana
novērtēiūma, ir balsojis pret likumu par politisko
apsardzi, starp citu vadoties no šī motiva. ka politiskā apsardze, kā viens policijas veids,, kas apkaro
kriminali-nolitiskos noziegumus būtu centralizējama
ar visnārējo kriminālo policiju, neizslēdzot ka šīs
centralizētās kriminālpolicijas darbībā rastos atsevišķas nodaļas, kuras apkarotu dažādus pēc savas
būtības noziedzības veidus. Kas turpretim zīmējas
uz tiem motiviem, kādēļ šis likums par politisko apsardzi ir ticis atraidīts ari no Saeimas labā spārna.
tad man liekas, ka to izsaukuši tie pārlabojumi, kuri
ienesti jau šinī likumā pie viņa 3. lasījuma. Pret
principu par visas kriminālpolicijas centralizēšanu un
reizē ar to nar politiskās apsardzes kā atsevišķa
policijas veida pievienošanu centrālai kriminālpolicijai, gan Saeimas labais spārns, vismaz man liekas,
nav izteicies. Tādēļ tagad iekšlietu ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi ministru kabinetā jaunu likumprojektu par centrālo
kriminālpoliciju.
Šis
centrālās kriminālpolicijas likumprojekts dod pēc
manas pārliecības pietiekošas garantijas tam, ka
iekšlietu ministrija, cik tāļu viņai pieder noziedzību
apkarošana, varēs pret visiem noziedzības veidiem
pietiekoši sekmīgi cīnīties ari nākotnē. Izejot no sacītā, es atradu par nepieciešamu griezties ari šoreiz
pie ministru kabineta ar lūgumu pagarināt pastiprinātās apsardzības stāvokli uz trīs mēnešiem, pie kam
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nāšanai ir tīri formelā daba, bet nevis jautājuma nepareiza novērtēšana par valsts iekšējo drošību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godāta sapulce!
/
Pēc tam, kad iekšlietu ministra_ kungs ir izteicis
Ieskatus, ka faktiski izņēmuma stāvoklis nav mums
vajadzīgs, pēc tam, kad viņš ne tikai šo ieskatu izteicis, bet ari ir apsolījis spert soļus, lai atceltu pastiprinātas apsardzības faktiskos noteikumus un
ievestu dzīvē tos likumus un noteikumus, kuriem ir
jāstājas pastiprinātas apsardzības vieta, mums vairs
nebūtu gandrīz domu starpības par izņēmuma stāvokļa vajadzību vai nevajadzību. Nav domu starpījekts par politisko apsardzi nav atradis Saeimas piebas
vismaz starp mums un iekšlietu ministra kungu.
pie
Saeimas
krišanu, tad es, saprotams, nevaru nākt
Atliek tikai viens motivs izņēmuma stāvoklim un tas
ar to pašu likumprojektu, bet man ir jāievēro tie pretir likums par politisko apsardzi, kurš vel nav pieargumenti, kādus Saeima ir cēlusi pret iekšlietu miņemts.
Mūsu frakcija šo motivu par pietiekošu neun
nākt
nistrijas un valdības iesniegto likumprojektu
ar tādu likumprojektu, kurš Saeimai būtu pieņemams, atrod priekš izņēmuma stāvokļa pagarināšanas vai
spriežot pēc tiem argumentiem, kādļ tikuši attiecināti nu uz trim mēnešiem, vai uz divi vai uz vienu mēnesi,
un tāpēc šinī ziņā valdība^ nevaram piekrist, ka izpret agrāko likumu. Tai pašā laika no iekšlietu resora viedokļa es varētu apgalvot, ka šis izstrādātais ņēmuma stāvoklis tādēļ būtu pagarināms, ka mums
vēl nav izdots likums par politisko apsardzi. To
likumprojekts būs piemērots tam, ka ari bez izņēmujau agrāk uzsvērām. Tagad nak klāt vel viens
mēs
ministrija
varēs
stāvokļa
noteikumiem
iekšlietu
ma
motivs par labu izņēmuma stāvokļa atcelšanai _bez
pietiekoši sekmīgi karot pret katra veida noziešī likuma, un tas ir taska Saeimas vairākums, ka no
gumiem.
kreisā, tā no labā spārna, pagājušo _ reiz noraidīja
uzskats
tāds
ir
bijis
iekšlietu
ministrijas
Reiz
šinī jautājumā, tad gluži loģiska konsekvence no ta likumu par politisko apsardzi, labi zinādams, ka jauna
likuma izstrādāšana līdz 15. Jebruarim vairs nebūs
ir, ka kaut gan pastiprinātas apsardzības stāvoklis
iespējama.
Konsekventais slēdziens no ta ir,_ka ari
agrāk,
mēnešiem,
tas
tiks
atcelts
pagarināts
uz
i
ir
ja likums, kura projektu iekšlietu ministrija ir jau labais spārns ir domājis, ka var iztikt bez izņēmuma
stāvokļa, sevišķi tāpēc, ka ari no zemnļeku savieiesniegusi kabinetam un kurš tuvākās dienas no kanības
tika dots vismaz solījums, ka izņēmuma stāJa
pieņemts,
atradīs
Saeimas
piekrišanu.
bineta tiks
tomēr likumprojekta caurskatīšana _ un pieņemšana vokļa pagarināšana notiek pedejo reizi un ka viņu
atcels, tiklīdz termiņš būs notecējis. Ja nu noraidīja
Saeimā dažādu apstākļu dēļ nokavētos un ta caurlikumu, kurš it kā pēc viņu domam bija vajadzīgs
skatīšana varēto notikties tikai pēc vairākām nedēļām vai, varbūt, pēc pāris mēnešiem, tad ievērojot izņēmuma stāvokļa atcelšanai, viņabija devusi valdībai brīvas rokas atcelt ari izņēmuma stāvokli.
to, ka faktiskas vajadzības pēc pastiprinātas apsardzības stāvokļa paturēšanas nav, cik tālu tas formeli Tāpēc mēs, dzirdot valdības paziņojumu par izņēun juridiski iespējams, es skaitīšu par nepieciešamu muma stāvokļa pagarināšanu aiz tiem motiviem, ka
jau nekavējoši dot rīkojumu man padotām adminilikums par politisko apsardzi nav izstrādāts, nevaram viņam piekrist. Nav noliedzams tas, ka vajdība,
stratīvām iestādēm un personām_ pāriet no to noteišinī gadījumā iekšlietu ministrs, spēris loti ievērojakumu praktizēšanas, kuri dibināti uz pastiprinātas
uz
to
likuma
mus soļus uz priekšu izņēmuma stāvokļa likvidēšaapsardzības stāvokļa noteikumu pamata
noteikumu praktizēšanu, kuri stātos pastiprinātās nas un politiskās apsardzes jautājuma izšķiršanas
apsardzības stāvokļa noteikumu vietā. Kā minēju, ziņā. To mēs negribam noliegt. Viens no šiem somums ir izdots jauns preses likums, mums ir likums ļiem ir faktiska izņēmuma stāvokļa noteikumu atcelpar sapulcēm, biedrībām, politiskām organizācijām šana. Bez šaubām, tas izņēmuma stāvokli padara
u. t. t, un es neredzu nekādus šķēršļus, kādēļ šie daudz mīkstāku. Otrām kārtām — politiskās apsardzes pievienošana kriminālpolicijai un policijas
likumi nevar tikt ievesti dzīvē nekavējoši. Ir zināmas grūtības, kuras nedod iespēju pāriet uz pilnīgu centralizēšana. To mēs varam tikai apsveikt un izpastiprinātas apsardzības stāvokļa noteikumu atmeteikt savu gandarījumu par zemnieku savienības balsošanu. Viņa kopā ar mums nobalsoja oretpolišanu. Tas. ir tīri formelās dabas. Man piemēram
tiskās apsardzes likumu, reizē ar to nostādāmās uz
nav iespējams tās lietos, kuras, kā pastiprinātas apsardzības stāvoklis paredz, izšķiramas administrativā tā viedokļa, kādu mēs sen centāmies pieradīt, proti,
kārtā, nodot tiesu iestādēm izšķiršanai, jo tiesu iestā- ka politiskā apsardze kā atsevišķa iestāde mums nav ,
vajadzīga. Mēs to darām tāpēc, ka mes gribam iedes, kamēr formeli pastiprinātas apsardzības stāvoklis nav atcelts, šīs lietas savā izšķiršanā nepierobežot politiskās apsardzes lielo patstāvību, kāda
ņems. Bet tā ir mazākā dala un ari nesvarīgākā viņai līdz šim bijusi. Ar Saeimas vairākuma balsodaļa no visām lietām, turpretī visas pārējās lietas, šanu nret politiskās apsardzes likumu, mēs šo soli
par kurām es minēju, kā sapulču, biedrību un preses zināmā mērā esam panākuši un tas ir solis uz priekšu.
lietas u. t. t., tās dod pilnīgu iespēju jau pāriet no paIzteiksim nu to pārliecību, ka šī valdība, par kuru zistiprinātas apsardzības noteikumu praktizēšanas uz
nāma kontrole piekrīt ari kreisajam soārnam, neizto likumu un rīkojumu praktizēšanu, kuriem ir jā- lietos šos noteikumus tā, kā viņus izlietoja agrākā
stājas pastiprinātas apsardzības noteikumu vietā. valdība. Katrā ziņā mēs stingri raudzīsimies uz to,
Ar to pašu ir gribēts sacīt vai apliecināt, ka te patiesi lai tie vēl atlikušie formelie un tā sauktie juridiskie
netiek vesta kāda 'nebūt politika mākslīgi pagarināt noteikumi netiktu vērsti ļaunā nozīmē pret demokrāpastiprinātas apsardzības stāvokli, jo izsakot gatatiju un strādniecību.

šai gadījumā es vadījos no tiem pašiem motiviem,
ar kādiem man nācās griezties piekabineta jau pagājušāgadā novembra mēnesī, ka mušu zemes iekšējais
stāvoklis ir pietiekoši nokārtots,_ lai mums nebūtu
mūsu valsts iekšējā dzīve jāregulējar izņēmuma stāvokļa noteikumiem, bet ja tai paša laika man ir jālūdz pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu, tad vienkārši tādēļ, ka vel nav pieņemts
likums par politisko apsardzi, kura pieņemšanu mes
savā laikā uzskatījām kā vienu iepriekšnoteikumu
pastiprinātās apsardzības stāvokļa atcelšanai. Bet
reiz šis no iekšlietu ministrijas iesūtītais likumpro-

vību ari tuvākās dienās dot attiecīgus rīkojumus par
to, lai administratīvās iestādes un personas pārietu
no pastiprinātas apsardzības stāvokļa noteikumu
praktizēšanas uz to likumu praktizēšanu, kuriem ir
jāstājas šo noteikumu un likumu vietā, ir tiešām pierādīts, ka pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagari-

nim.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds

Goldma-

^
\HZ"f

J. Goldmanis (zemnieku savienībaL* Augstais
nams! Apspriežot savā laikā politiskās apsardzes
likumprojektu no zemnieku savienības puses vairākart tika aizrādīts, ja jūs, no kreisās puses, izdarīsat
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tādus sakropļojumus, kādus jūs panācāt, tad gala iznākums būs tas, ka pastiprināto apsardzību nevarēs
atcelt. Tagad jūs redzat, ka caur saviem priekšlikumiem jūs politiskās apsardzības likumprojektu esat
tā sakropļojuši, ka ne tikai jums bij jāba'so pret to,
bet ari mēs bijām spiesti pret to balsot, un tāpēc Rudevica kunga vientiesīgais pāragrais prieks, ka ari
mēs esam pret politiskās apsardzes likumprojektu
viņa ierunu dēļ, ir pilnīgi nepareizs. Mēs balsojām
pretim tāpēc, ka šis likumprojekts no jums tā bij sakropļots, ka tas radītu nevis drošību zemē, bet pilnīgu
nedrošību, un tāpēc mēs nevarējām par viņa pieņemšanu balsot. Tālāk, iekšlietu ministrs te aizrādīja, ka publisko tiesību komisijā, apspriežot politiskās apsardzes likumprojektu it kā neesot pacēlusies neviena balss pret to, ka politisko apsardzi varētu pievienot pie kriminālpolicijas. Man tomēr jāteic, ka vismaz attiecībā uz zemnieku savienības locekļiem to nevarētu teikt, tāpēc ka mēs šo jautājumu
visā visumā nemaz neapspriedām. Mēs aizrādījām,
ka šis jautājums ir tāds, kurš jānokārto iekšlietu ministrijas satversmes projektā, vai ar kādu citu likumu,
pie kura mēs varētu tad ieņemt zināmu stāvokli par
vai pret to; bet ka mēs būtu piekrituši viņas pievienošanai pie kriminālpolicijas, to nevar iztulkot. Tā
tad tas stāvoklis, kādu ir ieņēmusi valdība, pagarinādama pastiprinātas apsardzības stāvokli uz trīs
mēnešiem, no zemnieku savienības viedokļa ir pareizs un mums pret to nav nekādu iebildumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ar vajadzīgo
skaitu parakstu ir ienests un izdalīts priekšlikums.
Es lūdzu priekšlikumu nolasīt:
Sekretārs J. Vesmanis:

V

„Saeima nolemj: uzdot agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijai skatīt cauri viena mēneša laikā viņai no
par
sociālās likumdošanas komisijas nodoto likumprojektu
laukstrādnieku darba laiku.
Parakstījuši: M. Rozentals, P. Kalniņš, A. Rudēvieš",." K. Būnģss, P. Lejiņš, "1.
Ru3zis, E. Radziņš, _ Br. Kalniņš,
A. Veckalns, J. Kalējs, Nik. Kalniņš, E. Gulbis, R. Bīlmans, E.
Jaunzems, P. Zeibolts."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentalam.

1 ilļ^M. Rozentals (sociāldemokrāts): Tautas priekšstāvju kungi! Šī gada 24. janvārī sociālās likumdošanas komisija nobeidza izstrādāt likumprojektu par
laukstrādnieku darba laiku un nodeva viņu apspriest
ari agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijai.
Mūsu frakcijas priekšstāvji agrarpolitikas komisijā
ieteica šo likumprojektu ņemt ārpus dienas kārtības,
pasteigties ar viņa apspriešanu, lai viņš tiktu par likumu vēl līdz saimniecības gada sākumam, līdz šī
gada Jurģiem. Tomēr savā 5._februara sēdē agrarpolitikas komisija taisīja citu lēmumu. Viņa atzina,
ka ar likumprojekta izstrādāšanu neesot ko steigties
un vislabāk būtu, ka šinī sesijā viņš_ netiktu apspriests. Manas frakcijas domas irtas, ka ar tādu
savu lēmumu agrārā komisija ir nostājusies uz maldīga ceļa. Nevar taču domāt, ka šis likumprojekts būtu
tāds, ka laukstrādniekiem garviņu nebūto nekāda
interese. Taisni otrādi, laukstrādnieki, ka jus to varbūt ziniet no saviem piedzīvojumiem tautas sapulces,
ir stipri ieinteresēti par šo projektu.Par to man nacas
dzirdēt jau Saeimas vēlēšanu laika un ari_ pagājuša
gadā tautas sapulcēs. Tā tad no laukstrādniekiem
to nebūt nevar noslēpt, un sevišķi viņš nebūs noslēpjams tāpēc, ka pilsoniskās partijas Saeimas velēšanas
nostādīja pretim pilsētas strādnieku likumu pret
laukstrādnieku stāvokli. Man nācās dzirdēt pilsonisko partiju deputātus, kuri sacīja laukstrādniekiem:
«Redziet, kādas privilēģijas ir pilsētas strādniekiem:
viņiem ir 8 stundu darba diena, ir slimo kases, kur
visus slimos zobus var izārstēt un izraut. Jums visa
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tā nav." Varētu būt, ka šo runātāju domas bija tādas,
ka ar to varētu radīt zināmu naidu pret pilsētas strādniekiem, par tādām viņu privilēģijām. To acīm redzot gribēja panākt šo partiju runātāji, bet viņi aizmirsa, ka var panākt ar to ari pretējo. Laukstrādnieki var sākt domāt: kāpēc tad viņiem nav tādas
tiesības, kā pilsētu strādniekiem, kāpēc viņiem nav
darba laika normēšana, kāpēc viņiem nav slimo kases, kur viņi slimības gadījumos varētu rast atbalstu?
Bez tam tā lielā kņada, kuru sacēla šoziem ap šo
likumprojektu pilsoniskie laikraksti, ari būs atstājusi
savu iespaidu. Jādomā, ka pilsonisko partiju laikviens
rakstus uz laukiem cik necik lasa. VarKrit
otrs pilsoniskā laikraksta numurs būs nācis ari laukstrādnieku rokās. Tādā kārtā pilsoniskie laikraksti
būs darījuši diezgan daudz, lai popularizētu šo likumprojektu laukstrādnieku starpā. Ja nu tagad priekšlikumu grib noraidīt, grib atlikt likumprojektu uz vēlāku laiku un pateikt, ka šinī sesijā to neizdos, ka līdz
Jurģiem tas par likumu netaps, tad būtu aplami domāt, ka tam nekādu seku vairāk nebūs. Man ir ie-

mesls domāt un teikt, ka lauksaimnieki drīz

vien

var sadurties ar šī likuma trūkumu. Viņvar ar to
sadurties jau vasarā, našā karstākā darba laikā.
Lauksaimnieki zin, ka viņiem bieži vien ar strādniekiem rodas konflikti. Tādi varētu izcelties ari turpmāk, ja šī likuma nebūs. Konflikti rāsies vasarā, kad
viņus vismazāk gaidīs. Ja būtu izstrādāts attiecīgs
darba laika likums, tad no šiem konfliktiem nebūtu
jābaidās. 'Tāpēc jāsaka, ka agrarpolitikas komisijas
lēmums šinī ziņā ir nepareizs. Komisijas vairākums
ir spēris nepārdomātu soli, kas būtu labojams. Tas,
ko liek priekšā mana frakcija,—uzdodot agrarpolitikas
komisijai skatīt cauri minēto likumu mēneša laikā, —
nav pārspīlēta prasība. Mēs neprasām neiespējamo.
Tagad agrarpolitikas komisijas sēžu skaits ir pavairots, ir nākusi klāt vēl viena ārkārtēja sēde, tā kā pilnīgi būtu iespējams izņemt šo likumpro'"to cauri
un nodot Saeimas apspriešanai. Man liekas, tad būtu
palīdzēts visiem un mēs varētu būt pārliecināti, ka
lauksaimniecībā šinī saimniecības gadā nekādi traucējumi neiestāsies. Ja turpretim Saeimas vairākums piekristu agrarpolitikas komisijas lēmumam,
tad Saeima pati ar to būtu radījusi lauksaimniecībā
zināmu nedrošību. Man liekas, neviens no mums to
nevēlētos. Tāpēc es domāju, ka par mūsu priekšlikumu itin labi varētu balsot visas Saeimas partijas
bez kādas izšķirības.
'T.t
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam."' "/
A. Alberings (zemnieku savienība): Cienījamie
deputātu kungi! Likumprojekts, kuru sociāldemokrātu frakcija liek priekšā uzdot agrarpolitikas komisijai izstrādāt mēneša laikā, ir izstrādāts no sociālās likumdošanas komisijas. Sociālās likumdošanas
komisija ir ziedojusi šim likumam ļoti daudz sēdes,
lai viņu iztaisītu tādu, kāds viņš galu galā iznācis.
Pabeigusi likumprojekta izstrādāšanu, sociālās likumdošanas komisija nāca pie slēdziena, ka jautājums par laukstrādnieku darba laiku stāv tik tuvu
lauksaimniecībai, ka viņš visādā ziņā jāiesniedz 'ari
agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijas
caurskatīšanai pēc būtības. Agrarpolitikas komisija,
saņēmusi šo likumprojektu, apsprieda to kārtību,
kādā kārtībā šis likumprojekts var tikt celts komisijas sēdē priekšā un var tikt caurskatīts. 'Tai pašā
laikā agrarpolitikas komisijā tika konstatēts, ka viņas rīcībā pašlaik atrodas tuvu pie 20, tagad drusku
mazāk — 18, ļoti svarīgu likumprojektu, kuri dzīvē
ir ārkārtīgi vajadzīgi. Starp tiem, lai būtu atļauts
minēt: likums par pilsētu un miestu zemēm, kuru
agrarpolitikas komisija pašlaik skata cauri un pēc
kura ir liela prasība; tālāk agrarpolitikas komisijai
ir uzdots izstrādāt un celt priekšā likumu par atlī-
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dzību, kas tika iesniegts no Valsts Prezidenta kā
tautas ierosinājums, šis likums šinī sesijā ir jāizstrādā
agrarpolitikas komisijai; tad tālāk ir joti svarīgs likums par meliorāciju, pēc kura ir ari liela prasība,
par km;u jau ir rakstīts avizēs un ari daudz runāts
komisija; bez tam agrarpolitikas komisijā vēl ir likums par nodokli no lauku nekustamiem īpašumiem, tad likums par lauksaimniecības aizsardzību,
kuru ir iekustinājušas dažas frakcijas, bet kurš vēl
līdz šim laikam guļ komisijā; tad likums par būvkoku
izsniegšanu nopostītiem un karā cietušiem priekš
apbūves; tad vēl likums par mežsargu zemēm u. t.
t. Ar vārdu sakot, vesela rinda ļoti svarīgu likumu.
Ja agrarpolitikas komisija tagad stātos pie likuma
izstrādāšanas par darba laiku lauksaimniecībā, tad
būtu jāatmet citi likumi. Tāpēc agrarpolitikas komisija, pārrunājot sīkāki šo jautājumu, nāca pie slēdziena, ka šo likumu nevar pieskaitīt pie tiem likumiem, kurus dzīve pašlaik steidzīgi prasītu un tāpēc
jau priekšā esošie likumi būtu nostādāmi pirmā vietā.
Pa priekšu ir jāizstrādā tie svarīgākie likumi un tad
varēs stāties pie šī likuma izstrādāšanas tik tālu,
cik tālu viņš būs piemērots mūsu dzīvei, un apsvērt
ari vēlreiz, vai šāds likums tiešām ir vajadzīgs. Tāpēc
agrarpolitikas komisija taisīja lēmumu visus līdz šim
' tai nodotos likumprojektus izstrādāt pēc iesniegšanas
kārtības, cik tālu par tiem nav sevišķs Saeimas lēmums. Varētu vēl pastrīpot, ka agrarpolitikas vairākums bija par to, ka priekš šī likumprojekta izstrādāšanas nevajaga noteikt termiņu, bet pieturēties pie
tas kartības, kā likumprojekti iesniegti, t. i. tos likumus, kuri agrarpolitikas komisijai papriekšu iesniegti,
ņemt caurskatīšanā pirmām kārtām un pēc tam šo
likumu. Kas zīmējas Uz šo likumu vispāri, tad tās
nevar tikt pieskaitīts pie tādiem; pēc kura būtu bijusi
prasība, no pašas dzīves izsaukta. Visās valstis, gandrīz viscauri, kur pastāv likumi par darba laiku, visur tur maksimālais darba dienu stundu skaits tiek
pagarināts un nevis saīsināts.
Mani sevišķi pārsteidz, ka sociāldemokrātu frakcija pie mums Latvijā,
kura visvairāk no kara cietusi, kur kā uz zemēm
lauksaimniecība, tāpat pilsētās rūpniecība nopostīta
un visur prasa darbu, darbu Un atkal darbu, ka mēs
še gribam nākt ar dažādiem ierobežojumiem darba
laika. Sevišķi vēra jāņem ari tas, ka lauksaimniecībā
līdz šim nav vel pierādīts, ka irvajadzība ievest šo
darba _ stundu * ierobežojumu. Tāpēc negribot sīkāk
uzkavēties pie šī likumprojekta vispāri, man jāsaka,
ka nevien agrarpolitikas komisija, bet ari vispāri
vairākums laikam bus par to,_ ka šis likumprojekts
atstājams tai ierindojuma, kādā viņš atrodas pašlaik
komisiļa, un šim sociāldemokrātu iesniegumam laikam bus jāpaliek bez ievērības, jo mums vispāri nav
nekāda vajadzība un prasība pēc tāda likumprojekta
steidzamas caurskatīšanas. Šis likumprojekts kā tāds
ir nevien tikai lļkumprojekts, kurš mums nav steidzams, bet pat tāds, kurš pavisam nav vajadzīgs, un
tāpēc es_ domāju un mana, kā ari zemnieku savienības, dziļāka pārliecība ir, ka ja ari- šis likumprojekts
kadreiz _ varbūt tiks tik tālu, ka viņš nonāks līdz plenārai sēdei, tad tālāki, esmu pārliecināts, šis likumprojekts neies, jo-viņu šeit atraidīs un viņš būs no
tiem likumprojektiem, kuri dzīves gaismu neieraudzīs, jo mums Latvijā ir vajadzīgi gan likumi, kas tiešam no dzīves izsaukti. Sociāldemokrātu priekšlikums noraidāms.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
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rota.
Izvest šādu darba laika_ normēšanu uz laukiem nevar neviena no vecākām kultūras zemēm,
kurai piemīt vairāk vai mazāk lauksaimnieciskas zemes raksturs. Visur, kur ir izmēģināta šāda darba
laika normēšana uz laukiem, visur tur rezultāti ir bijuši negatīvi. Ja var darba laiku viegli normēt kaut
kurā rūpniecības iestādē, tad ievest šādu formālismu
lauksaimniecībā ir ārkārtīgi grūti un pašai,lauksaimniecībai ļoti traucējoši. Ka te runa ir par formālismu,
tas, man liekas, ir neapstrīdami, jo galu galā ja mēs
noteiksim tādu caurmēra stundu skaitu, kurš tiek tagad praksē strādāts, tad pret to paši lauksaimnieki
tik daudz ierunas nemaz necels. .Cik es zinu, tad
piemēram valsts apsaimniekojamo muižu pārvaldnieki, kaut gan ir izteikušies, ka par caurmēra stundu
skaitu varētu kaut kā vienoties, tomēr ir pastrīpojuši,
ka formālisms, kas tiek ar šo likumu ievests, ir traucējošs. Nerunājot sīkāki par likumu pēc būtības, ir
skaidrs, ka augstais nams šo likumu tuvākā nākotnē
nekādā veidā nepieņems, un nav šaubu, ka no augstā
nama viņš tiks noraidīts. Tādēļ no šī viedokļa izejot,
nebūtu nekādu ierunu, ja ari šis likums tiktu drīzākā
laika apspriests, jo tad kreisais spārns dabūtu noteiktu Saeimas atbildi nekavējoši. Un šī atbilde var
but tikai negativa. Grūtības rodas caur to, uz ko te'
pareizi Rozentāla kungs aizrādīja, ka labā spārna
laikraksti, tagadejās_ valdības opozīcijas laikraksti,
ļoti centīgi popularizē šo likumu uz laukiem un baida
mušu lauksaimniekus ar visādām, es gribētu teikt,
pasakām, par nolīgumiem starp centru un sociāldemokrātiem u. t. i, u. t. t., kuri it kā nodrošinot šī likuma pieņemšanu Saeima. Sakara ar to, zināms, uz
laukiem ir radies ļoti saspīlēts stāvoklis, strādnieki
nelīgst paralgadžiem un ari saimnieki baidās strādniekus derēt, jo nezin, kas no visa tā var iznākt. Šī
nervoza atmosfēra, kura tagad radusies uz laukiem
sakara ar šo deinagoģiju no dažu laikrakstu puses, ir par iemeslu tam, kamdēļ ari agrārā komisijā
es noteikti izteicos par likumprojekta atlikšanu. Būtu
labi, ja lauksaimniekiem dotu atbildi uz reizi šo likumu noraidot, bet tas nav techniski iespējams. Ja
ari agrāra komisijā ar lielu steigu ķertos pie šī likuma caurskatīšanas un atmestu visus svarīgos jautājumus, uz kuriem te jau Alberinga kungs aizrādīja,
tad tomer_ paietu ilgs laiks, kamēr mēs viņu dabūtu
plenārsēde uz dienas kartības, nervozā atmosfēra uz
laukiem turpinātos visu laiku un katrā ziņā vismaz
vel hdz Jurģiem: Tādā kārtā rastos liels sastrēgums
mušu lauksaimniecībā. Skaidrību un nomierināšanos mes varam ienest uz lauksaimniekiem tādā kārta, ka pasakām mušu zemkoiniem . jau tagad nekavējoši, skaidri un gaiši, ka likums šinī sesijā netiks
cauri skatits_un vismaz priekš nākošā gada paliks tas
pats līdzšinējais stāvoklis.
Jaunā sesijā, kad būs
steidzošakie likumi pieņemti, varēs ari augstais nams
dot galīgu atbildi par šī likuma likteni, kuru jau
tūliņ
veļas žinat sociāldemokrātu kungi.
Ņemot vērā šos
motīvus, man centra grupu vārdā,
jāpaziņo, ka mēs
balsosim pret priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam n
A. Rudevics (sociāldemokrāts) : Es domāju ka N
so svarīgo likumu nu gan nevarētu apskatīt no tā ref?
dzesstavokļa, vai starp centru un sociāldemokrātiem
pastāv kāds nolīgums, vai nepastāv . Likuma
svarīgumu diktē ari citi apstākļi. Es vispirms
gribētu aizrādīt uz laukstrādnieku apstākļiem. Kungi, jūs
labi
ziniet, ka priekš laukstrādniekiem nepastāv nekāds
Kalniņam.
likums, kaut gan ari zemnieku savienība savā laikā
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
solīja uzlabot laukstrādnieku stāvokli. Jūs savā 3
V cienītie deputātu kungi! Es negribu daudz runāt paīkongresa daudz sarunājiet par to, ka laukstrādnieku
so likumu pec būtības. Ir jau diezgan presē pārrustāvokli vajaga uzlabot, vajaga radīt likuma normas,
nāts un pietiekoši noradīts uz to, ka darba laika noralgas paceit u. t. t. Bet līdz šim laikam neesiet atzimēšana uz laukiem mušu apstākļos vēl nav piemēnusi nevienu likumu par vajadzīgu laukstrādniekiem.
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Nevarot viņiem ievest darba laika normēšanu. Bet
ari laukstrādnieku darba laika likums. Tāpēc te nav
jus esiet likuši priekšā ievest likumu par vecuma
tik vien laukstrādnieku tieksmes pēc zināmām tiepensijām, slimo kasēm?
Jūs neko neesiet likuši
sībām, pec darba laika normēšanas, bet ari lauksaimpriekša. Jus gribiet atstāt lielāko iedzīvotāju daļu
niecības
interešu aizstāvēšana. Lauksaimniecība
^ šī likuma ievešanas. Ar to neko nevar sabez likumiem, lai viņi būtu absolūti ārpus likuma.
prasa pēc
Tāds ir acumirkli laukstrādnieku stāvoklis. Jūs sagraut, jus velti atsaucaties ari uz ārzemēm. Ja ari
kāt, ka ir daudz un dažādi svarīgāki likumi. Es necitas valstīs nav 8 stundu darbā laiks laukstrādnienoliedzu to svarīgumu. Meliorācijas likums un būvkiem, tad tur ir citi likumi, kas uz tiem zīmējas. Mums
materiālu izsniegšanas likumi ir svarīgi. To es nenonekas tāds nav. Šis ir tikai pirmais solītis uz laukliedzu. Bet sacīt, ka, samērā ņemot laukstrādnieku
strādnieku darba apstākļu regulēšanu. Ja jūs to nedarba laika likums nesvarīgs, tas ir nepareizi. Šo gribiet pieņemt, tad man šķiet, ka jūs neizsitīsiet ar
likumu, kurš izstradāts _ komisijā, bez šaubām vato sev ne politisku, nedz saimniecisku kapitālu, bet
jaga izdot tagad, izklaidējot, protams, ilūzijas, ka tas
jus ar tādu politiku tikai to pazaudēsiet.
būtu 8 stundu darba laika ievešana lauksaimniecībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
Pilnīgi aiz demagoģiskiem iemesliem jūs cenšaties
viņu par tādu padarīt. Varbūt ka tādu vajadzētu,
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cie- l
?
bet tāds viņš nav. Un šī likuma ievešana nevar
riījamā sapulce! iekustinātais jautājums par lauk- ^5/
draudēt par ar tādiem sarežģījumiem, kādi pēc jūsu
'<
^
strādnieku darba laika normēšanu ir tiešām svarīgs.
domam būtu, ja ievestu 8 stundu darba dienu. Jūs
Man liekas, ka-Saeimai jāpiegriež vislielākā vērība
labi zināt, ka domāts ievest 9 stundu darba dienu
laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanai. Mēs reazam,
un jus zināt, ka _ tas nav nekas cits, kā mazs solītis
ka no vienas puses visi inteliģenti, no otras puses visi
uz darba apstākļu normēšanu lauksaimniecībā, jo
iaukstradnieki,_ visi bezzemnieki bēg no laukiem
laukstrādnieki, tāpat kā pārējie Latvijas pilsoņi, ir cīprojām uz pilsētām un uz laukiem paliek tikai pavinījušies par neatkarīgo Latviju, viņi tāpat nes visas
sam jauni, vai_ ari gluži veci. Turpretim pilsēcas ir
valsts nastas, viņi tāpat maksā nodokļus un samērā
bezdarbs, pilsētās stāv rokas bez darba, bet uz laulielākus neka lauksaimnieki. Ja nu viņi teiktu: «ko
kiem rokas ir pārpūlētas no darba. Tā tad še, bez
tad valsts priekš mums ir_ gādājusi", tad uz to nešaubām, jāsper vesela rinda soļu, lai uzlabotu laukbūtu ko .atbidet. Jus nostājaties uz viedokļa, ka —
strādnieku stāvokli, lai viņus vairāk saistītu pie lauit nekad un it neko. Protams, ka jums nav nekādas kiem un lai mums nebūtu tas bezdarbs, kas tagad
tiesības runāt par laukstrādniekiem kad jūs nākat
pastāv. Viens neliels ielāps ir ari tas likums, kuru
un apstrīdat šī likumprojekta vajadzību; bet es griizstrādājusi sociālās likumdošanas komisija un kurš
bētu jautāt, vai j'ums vispār ir tiesība runāt ari laukienācis agrarpolitikas komisijā. Runājot nar šo lisaimniecības vārda? Es gribētu sacīt, ka jums šis kumu, attiecība uz darba laika normēšanu uz lautiesības nav, tapec ka jūsu priekšstāvji visos kon- . kiem, nenaktos_ sacīt, ka sociālas likumdošanas kogresos un laikrakstos saka: «Mums ir laukstrādmisijas izstrādātais likumprojekts būtu pārāk radinieku trūkums". Bet ka viņi domā laukstrādnieku kāls. 'Tas neizsaka neko vairāk, kā tikai konstatē
trūkumu novērst? Viņi norāda, ka pilsētās strādniestāvokli, kurš pašreiz ir uz laukiem. Likumā teikts,
kiem pastāv darba ministrija un viņas politika, kura
ka vasara laukstrādnieks strādās 11 stundas, pie kam
esot. ļoti neveselīga priekš strādniekiem, nostādot
iešana uz darba vietu un nākšana no darba vietas
pilsētu strādniekus^ ļoti privileģētā stāvokli. Tā tad
vel netiks ieskaitīta šinīs 11 stundās. Sakāt, vai
acīm redzot šo stavokli, _ viņi objektīvi konstatē tos kāda vieta uz laukiem tagad strādā par 11 stundām
vairāk ari vasara? Itin nekur vairāk nestrādā. Pēc
( iemeslus, ka nevar pastāvēt vienā valstī tik nevienādi apstākli dažādam iedzīvotāju kategorijām, kur
manam domam likums, tāds, kāds viņš ir izstrādāts,
pilsētu strādniekiem ir zināmi likumi, ja ari ne pilnīgi, * neko sevišķu nevar dot. Ka viņu izdotos
izstrādāt
bet laukstrādniekiem nav nekādu. Pats par sevi
radikālāku, uz to cerību maz, sevišķi vēl tādēļ, ka
', saprotams, ka laukstrādnieki arvien centīsies bēgt
ari no demokrātiska centra nāk Arveds Kalniņa kungs
uz pilsētu un tiklīdz viņiem šī iespēja doties uz pilsētu
un paziņo, ko demokrātiskais centrs uzstāsies pret
bus, katrs daudzmaz spējīgs inteliģentāks cilvēks
šo likumu. Man liekas, ir viegli saprotams, ka ja
aizies uz pilsētu, kā tas notiek jau tagad, kur pie
no vienas puses nak tagadējas koalīcijas partijas
mums ir bezdarbs. Tapec es domāju, ka ari laukpriekšstāvis un aizrāda, ka viņa frakcija uzstāsies
saimniecības intereses mes labāki varam aizstāvēt, pret šo likumu, bet no otras nuses nāk Rczentala
aizstāvot laukstrādnieku
likumu, nekā jūs. Jūs kungs, iestādamies par likumu, un aprādot, ka likums
laukstrādniekiem neko nedomājiet dot, jūs likumu
jāskata agrarpolitikas komisijā steidzamības kārtība
priekšviņiem negribat izdot, jūs sakāt, ka bezdarbs cauri, tad no šī likuma nekas nevar iznākt,
un Roir pilsētas, ka izsniedzot pabalstus
bezdarbniekiem, zentāla kunga uzstāšanās ir vienkārša demagoģijas
kuri tik klejo pa ielām. Kungi, ta ir jūsu politika. Jūs dzīšana. Viņš labi zin, ka likums agrarpolitikas
konostādiet laukstrādnieku verga stāvoklī.
Viņš no
misija nevar iziet cauri pat tagadējā sakropļotā veijums beg, atnāk pilsētā un nokļūst tādos apstākļos, da. Visiem socialistiem,
_ ari Rudevica kungam, ir
ka nevar dabūt darbu. Bet viņš ciena .diezgan augsti
loti labi zināms, ka tagadējas koalicijas valdības stāsavas tiesības, un jā viņš tas nebūtu cienījis, tad ari
voklis ir status quo — nevienu soli uz priekšu, nenebūtu gājis cīņa par tam, kā viņš to ir darījis. Vivienu atpakaļ. Bet priekš kam jūs, ieiedami valdībā,
ņam ir sava tiesiskā apznja, un to viņš nevar kā
nākat un runājat? Šo likumu taču nepieņems. Balvergs pazaudēt vienā dienā. Viņš nevar uz jūsu
sodami par valdību tad jus varējāt kaut vai tās mavēlēšanos jūsu priekšā locīt ceļus un palikt par vergu. zākas druskas
prasīt priekš viņiem. Jūs esat iegā1apec viņš beg uz pilsētu un jums nav laukstrādnieku.
juši bez_ kādas platformas, bez kādām prasībām un
I īklidz bus pirmā izdevība un laukstrādnieki
trūks, tagad nākat un turat runas. Protams, mēs ari baltad jus vasarā redzēsiet, ko nozīmē tas, ka jūs uzsosim par to, lai šo likumu skatītu cauri agrarpolitistājaties pret katru strādnieku likumu un ari pret
kas komisija steidzamības kārtībā. Mēs bez šaubām
laukstrādnieku darbu regulēšanu. Jūs vediet tik īsstāvam parto, lai laukstrādnieku stāvoklis tiktu uzredzīgu politiku attiecība pret lausaimniecību, ka tā
labots
un mes par to ari balsosim, bet jūs nākat nevis
Ja līdz šim
jums ta nav atjums var ļoti atriebtie^
. lai lauksaimnieku stavok!i_ uzlabotu, bet lai runātu
riebusies, tad tas ir tadeļ, ka pilsētā ir bijis bezdarbs. caur logu āra un skandinātu lūk, ko mēs priekš
«
Bet jus piedzīvosiet laiku, kad jums ne mazāk kā laukstrādniekiem darām". Iznāk tā, ka jūs tagad,
meliorācijas un būvmateriālu likums būs vajadzīgs sēdēdami uz vērša ragiem, sakāt: „Oi, mēs ari aram".
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
partija, runa vāciski)*):
V. Firkss I vācu baltiešu
par darba laika normēšanu
<v ^Hlododot likumprojektu
lauksaimniecība tikai sociālas likumdošanas komisijai, ir izdarīta kļūda. Ja mes būtu pie vienas reizes nodevuši ari agrarlietu komisijai, tad būtu ietaupīts laiks. Kā mēs to no šeit turētam runām redzam,
tad šo likumprojektu izmanto visdažādākā veida aģitācijai, atstājot pavisam neievērotu likumprojekta
praktisko pusi. Es negribu šeit iztirzāt jautājumu
par to, vai šis likums ir nepieciešami vajadzīgs, yāi,
ka to teica vesela rinda runātāju, ka tas nav piemērots mūsu apstākļiem un tapec ruinēs mušu lauksaimniecību; es tikai gribu konstatēt, ka ap šo likumu
izcēlušās domu starpības radījušas nemieru uz lauJa tagad grib sakiem plašās iedzīvotāju aprindas
^
tad sastop
derēt nākamam gadam kādu strādnieku,
lielu atturību, un dabū dzļrdet, ka neesot vel zināms,
ko noteikšot likums un tāpēc negribot vel saistīties.
Lai ievestu lauksaimniecības aprindas vajadzīgo apmierinājumu un lai' nekompromitetu nākošo saimniecības gadu, vajadzīgs iekustināto darba laika jautājumu priekš lauksaimniecības nekavējoši izšķirt vai
nu vienā vai otrā virziena. Tapec mes balsosim par
sociāldemokrātu priekšlikumu. Ja agrarkomisija
nozīmē vēl vienu darba dienu, tad 4 nedēļu laika ta
var nobeigt likuma caurskatīšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Pievienojoties tiem motiviem, kādus izteica
Arv. Kalniņa kungs centra frakcijas vārda, es gribētu vēl papildināt izteiktās domas ar sekošiem motiviem. Pirmkārt, kas zīmējas uz darba laiku uz
laukiem, šis likums Latgalē patiesi nemaz nebūtu saprotams, jo priekš kā var zīmēties šis darba likums
uz laukiem. Priekš kādiem strādniekiem? Tur,
taisnību sakot, ja ņem zemniekus, visi ir saimnieki
un visi ir ari strādnieki. Visi ir saimnieki un visi ir
kalpi, jo kur zemniekiem ir 2, 3, 4, 6 un 8 desetinas
zemes — un tādu Latgalē ir lielais vairums, — tad
saprotams, ka viņi nevar pārtikt no 3—4 desetīnām
zemes, bet viņi ir spiesti meklēt sev peļņu kur citur.
Tā tad redzat, visi ir saimnieki un reize ari strādnieki. Bez tam, kungi, tas nav tas īstais laiks priekš
tāda likuma izdošanas. Ja mes ņemam vēra dzīves
atjaunošanos uz laukiem, ja ņemam vēra sādžu sadalīšanos uz viensētām Latgalē, ja ņemam vēra jaunsaimniecības, kuras nodibinājās un kuram vajaga būvēties, tad, kungi, nevar runāt par kaut kādam 8,
10 vai 11 stundām. Tie cilvēki, lai tiktu apakš jumta,
ir spiesti strādāt no agra rīta līdz pašam veļam vakaram, ja viņi negrib ziemas laika palikt zem klajas
debess. Bez tam, kungi, ir vēl viens motivs, kanec
. šis likums nav nemaz pieņemams patreizēja stāvoklī.
Motivs ir sekošais: ir jau liela starpība vien starp
strādniekiem pilsētā un strādniekiem uz laukiem. Pie

strādniekiem pilsētā, kur strādnieki tiek izmantoti
dažādi no darbdevējiem, turdarba laiku var normēt.
Darba raksturs bez tam n ilseta_ ir pavisam citāds nekā uz laukiem. Bet kā normēt darba laiku uz laukiem? Dažreiz uznāk ne tikai vienu vai divasdienas
lietains laiks, bet veselu nedēlu un lauku cilvēki nav
spējīgi pa visu šo laiku strādāt. Tas pats ir ziemas
laikā. Piemēram lopu barošana, vai tas bus darbs

vai nē. Ziemā daudz reiz uz laukiem notiek tikai lopu
barošana. Pie mums Latgalē vismaz saimnieki skatās uz šo lietu tā, ka tas nav darbs (starpsaucieni),
bet ka tā ir tikai nodarbošanās. To nevis neuzskata
par darbu, uz to kā uz darbu neskatās. Var but ari
tāds gadījums, kur ziemā vajaga nobraukt 30, 35
verstis mežā pēc malkas. Cik nu šis cilvēks patērēs
*)

Runātāja atreferējums.

». sēde 1924. gada

12. februāri.

laika braukšanai turp un atpakaļ un vai šo laiku ari
skaitīt par darbu, vai neskaitīt par darbu, kad viņš
brauc. Te mēs redzam, ka ir dažādi apstākļi uz
laukiem un šādos dažādos apstākļosnav iespējams
normēt darba laiku ar likumu, un tapec aiz tiem motiviem un aiz tiem, kurus jau pieveda Kalniņa kungs,
man jāpaziņo visu centra frakciju vārda, ka viņas
būs spiestas balsot pret.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Cienījamie depu/
tātu kungi! Es nedomāju šodien pie šī likuma uz- / < .
pēdējiem
viens
no
piespieda
to
darīt
stāties, bet mani
runātājiem, Latgales priekšstāvis Francis Trasuna
kungs. Trancis Trasuna kungs motivēja savas frakcijas balsošanu pret šo likumprojektu ar to, ka latgaliešiem šī likumprojekta pieņemšana neko nenozīmējot, ka tā nekādus labumus latgaliešiem nedotu.
Man jāsaka Francim. Trasuna kungam, cik man ir
zināma viņa parlamentariskā prakse ka Satversmes
Sapulcē, tā ari Saeimā, tad ļoti bieži ? "'•mels Trasuna
kungs Latgales zemnieku _ vārda diezgan asos toņos
ir aizvien uzstājies pret ta saucamiem baltiešu lauksaimniekiem. Ja tas ir ta, tad taču Francim Trasuna
kungam vajadzētu taisīt konsekvences šeit un balsot
par darba laika normēšanu, jo es negribu pielaist sev
to domu, ka Francis Trasuna kungs nezinātu tos apstākļus, kādi ir Latgalē, un domajmka Trasuna kungs
laikam gan zinās to, kāda drūzmēšanās notiek Latgalē pavasaros dzelzceļu stacijas, kad veseli bari
Latgales laukstrādnieku izbrauc no Latgales uz Vidzemi un Kurzemi, lai derētu, lai IMu sev darbu pie
baltiešu lauksaimniekiem. Ja jus šom>n uzstājaties
pret laukstrādnieku darba laika normēšanu, pret algota darba spēka darba laika normēšanu laukstrādniekiem, tad jūs uzstājaties pret Latgales lielāko iedzīvotāju daļu, jo agrāras reformas izvešanu, kādu
to izveda savā laika Latgales zemnieku partija, kādu
to izveda tagad Latgales kristīgo zemnieku partija,
tā agrārās reformas izvešana nedod to, pec ka prasa
Latgales mazzemnieki, un Latgales mazzemniekiem
atliek tikai viens, — pa ziemu sedet uz sava maza zemes stūrīša, bet vasara un rudenī iet meklēt darbu
Kurzemē un Vidzemē pie baltiešu lauksaimniekiem.
Ja jus šodien šo likumprojektu gribat noraidīt, tad
nezin vai par šo soli jums kādreiz Latgales mazzemnieki un bezzemnieki bus pateicīgi. Ka_ s zīmei'as uz
Lindiņa kunga aizrādījumiem, tad nebūtu vērts pie
tiem apstātiies, jo Lindiņa kungu diezgan labi saprot
Latvijas laukstrādnieki un ir to jau pietiekoši pareizi novērtējuši. Tie ari viņa runu novērtēs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
ļ 1-.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es redzu, ka Rudža kungs ir pamodies, bet
pamodies diezgan vēlu. Ja viņš gribēja pamosties
no miega, tad viņam vajadzēja pamosties Satversmes Sapulces laikā. Kungi, kas ir vairāk no šī katedra runājis, ka es, kāda ceļa vajadzētu izvest agrāro reformu Latgalē un ari Latgales lietu departamentā būdams es biju iesniedzis 3 reizes projektu,
kā vajadzētu izvest agrāro reformu _ priekš Latgales.
Bet par nožēlošanu, kungi, jus b^t tie, no_ kreisa
spārna, kas bijāt pretim topat, ka labais spārns no
zemnieku savienības. Mes, Latgales kristīgie, palikām vieni paši un jaagrāra reforma priekš Latgales
ir iznākusi šķība, tad, kungi, mušu Latgales zemnieki
pateiks, ka tā ir jūsu vaina...
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Trasuna kungs,
mums iet runa par viena mēneša laiku, kādā lai agrārā komisija skata cauri laukstrādnieku darba laika
likumu. Tādēļ lūgtu mazāk izteikties par agrārreformu, bet gan par apspriežamo jautājumu.
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Fr. Trasuns (turpina): Es nebūtu šo lietu kusti-

nājis, ja nebūtu ari citi to kustinājuši. Kas zīmējas
uz strādniekiem, tad es pateikšu: dodiet tikai ari tās
zemes, kuras ir kultivētas, bet nav piešķirtas, dodat
ari nekultivētas zemes latgaliešiem, tad nevienam
nebūs jāiet par kalpiem un strādniekiem uz Vidzemi
un Kurzemi, jo viņi atradīs darbu savās mājās.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk Rozentāla u. c. iesniegtais priekšlikums,
kurš skan:
„Uzdot

agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu

komisijai

skatīt cauri viena mēneša laikā viņai no sociālās likumdošanas
komisijas nodoto likumprojektu par laukstrādnieku darbalaiku. "

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret—
41 balss, atturējies nav neviens. Priekšlikums pie-

? ņemts.

Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu jautājums.
Lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam likt priekšā ministru prezidenta kungam sekošu
mūsu jautājumu:
Pēc mūsu rīcībā esošām ziņām, kuras pamatojas uz dokumentariskiem pierādījumiem, kāds K. Ezerings ir bijis par
padomju Latvijas armijas administratīvās daļas priekšnieku
zidenta kunga ar jautājumu, vai minētais K. Ezerings un mūsu

Latvijas neatkarības cīņu laikā.

mistru pre-

Griežami'

tagadējais kara ministra biedrs nav viena un tā pati persona?
Ja tā būtu tTe'SSirrviena un tā pati persona, vai ministru prezidenta kungs atrod par iespējamu, ka mūsu armijas priekš-

galā atrodas persona,

kura

vadījusi cīņas pret neatkarīgo

Latviju?"
(paraksti) V. Salnājs, A. Petrevics,

R. Dukurs,

T. Rudzīts, R. Lindiņš."

.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Salnajam.

* C^i V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): CieI nījamie deputātu kungi! Manā priekšā atrodas.vesela virkne lielinieku pavēles; saucas viņas « Ūp11*Kaat no apMin CoirBTCKoii JlaTBin.
(Cielēna
starpsauciens). Ar 1919. gada 23. janvāra rīkojumu

no „BcepocciHCKaro

niaBiraro mrača", kāds Eze-

riņš tiek iecelts par administratīvās daļas priekšnieku.
Kad šīs pavēles izskata cauri, tad redzams, ka velkas
viņas apmēram 6—7 mēnešus. Šīs pavēles ir parakstījis un apstiprinājis minētais Ezeriņš. Ari rīkojumu
un instrukcijas revolucionāram kara tribunālam frontē un armijā ir parakstījis šis pats Ezeriņš. (Cielēna
starpsauciens.) Es personīgi nesaprotu, kāpēc Cielēna kungs uztraucas. Mēs taču gribam lietu tikai
noskaidrot. (Starpsauciens pa kreisi.) Varbūt, ka
jautrība priekš jums, bet sabiedrībā un ari daļā kareivju valda pārliecība, ka nu pat ieceltais kara ministra biedrs ir viena un tā 'pati persona. Ja tas tā,
tad maz var būt vietas jautrībai. Mēs ļoti labi saprotam, ka zināmas personas var būt dienējušas krievu
armijā vai vispārīgi atradušās padomju valdības dienestā ari tādā laikā, kad notikušas cīņas starp Krieviju un Latviju. Mūsu tauta vispārīgi bij izklaidēta
pa visu plašo Krieviju. Daudzi, ļoti daudzi no viņas
bij dažādu apstākļu dēļ spiesti ieņemt kādas nebūt
vietas, ļoti bieži pret savu gribu. Bet šoreiz mums
darīšana ar izcilus stāvošu gadījumu, jo runa iet par
cilvēku, kurš ieņēmis padomju Krievijas armijā vienu
no augstākiem posteņiem. Un noticis tas taisni tad,
kad mūsu armija veda cīņu ar padomju Krieviju uz
dzīvību un nāvi. Likt tagad šādu personu par kara
resora faktisko vadītāju, man liekas, ka diezin vai ir
pareizi un vai ar to varēs celt to disciplīnu, par kuru
mēs šeit visi tik daudz esam runājuši un par kuru
visi stāvam. Ir taču saprotams, ka tik augstu stāvošai personai kara resora pirekšgalā, kā kara ? rai[K rāj urnā Saeimas Stejno^iafi.kšļ
(biroji Ri i, Jekiba ielā tā U.ļ
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nistra biedrs, bez šaubām, vajaga baudīt ari personīgu uzticību visā mūsu armijā. Šai personai vajag but
tādai, pret kuru sajūt cienību katrs virsnieks un kareivis, tfet es gribu stādīties sev priekšā to stāvokli, kāds būs tagad tiem kareivjiem, kuri cīnījās
par Latviju, kad tie dzirdēs, ka par kara resora faktisko vadītāju ir iecelts vīrs, kurš tai pašā laikā cīnījās pretējā frontē. Man liekas, ka psiehiskais stāvoklis šiem kareivjiem nebūs tāds, kurš varētu modināt viņos drošību un uzticības apziņu uz mūsu valsts
un mūsu armijas stiprumu. Tāpēc man liekas, ka no
jautrās puses šo lietu var-ņemt, varbūt, tikai Zemgaļa kungs. Man turpretim šķiet, ka šī lieta ir jāņem
ļoti nopietni. Viens, ko mēs gribam panākt ar savu
jautājumu, ir tas, lai ministru prezidents ar savu autoritatīvo vārdu apliecina, ka tagad ieceltais kara
mii istra biedrs nav tas pats augstais virsnieks, kas
pa Latvijas atbrīvošanas laiku ir cīnījies padomju
K: ievijas armijā. Ar to būs izklaidētas šaubas un
neziņa kā sabiedrībā, tā armijā, kuras tagad ļoti dibināti pastāv.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Jautā jums_ tiks
virzīts tālāk kartības ruļļa 99. pantā paredzētā kartībā. (Smiekli pa kreisi. Saucieni: « Pareizi!").
Nākamais dienas kārtības punkts ir p a r g rozījurns noteikumos par ienākuma nodokļi. Referenti: Alberings, Celms, Ulmanis.
Turpinājās vispārējas debates. Vārds Jezupam Rubulim. Tā kā Jezups Rubulis. nav zālē, tad vārdu
dabū nākošais runātājs Māns. Vārds Hanam.
J. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Es vēlētos ļoti īsi un objektīvi apgaismot agrarlietu i
komisijas iesniegto priekšlikumu no sociālpolitiskā
redzes punkta.
Visās uz demokrātiskiem pamatiem dibinātās
valstīs ir izvests princips, ka katrs valsts pilsonis piedalās valsts uzturēšanā samērīgi ar savieim ienākumiem. Šī mērķa sasniegšanai ir ievests ienākuma
nodoklis. Bet nu izrādās, ka visiem valsts pilsoņiem
ir vienādi ieņēmuma avoti. Dažiem ir īpašums, dažiem nav, vieniem ir droši ienākuma avoti no zemes
īpašuma, nekustama īpašuma pilsētā vai no kapitāliem, bet otriem ienākums ir tikai no viņu personīgā

darba.

g

Tāpēc nodokļu sisema demokrātiskā valstī ir
uzbūvēta sekosi: visiem valsts piederīgiem jāmaksā
ienākuma nodoklis, kurš nes personīgu raksturu. Kam
vēl būtu kādi vērtību objekti, kā zeme, mājas vai kapitāli, tie maksā speciālu nodokli.
Tā tas ir ari pie mums Latvijā.
Tagad nu agrarlietu komisija liek priekšā atsvabināt lauksaimniekus, tāpat ari ierēdņus no ienākuma nodokļa.
Kādus motivus pieved šim priekšlikumam par
'.abu? Attiecībā uz lauksaimniekiem saka, ka viņi
nespējot pareizi aprēķināt savus ienākumus un izdevumus un tāpēc pie nodokļu sadalīšanas notiekot

liela netaisnība.

Tālāk aizrāda uz lauksaimniecības

grūto stāvokli.
Mani kungi, ja jūs esat klausījušies, tad jums
būs zināms, ka par netaisnību nodokļu sadalīšanā nesūdzas vienīgi lauksaimnieki. Tādas pat sūdzības
atskan no visām iedzīvotāju aprindām. Par to tāpat
sūdzas brīvās profesijas, mākslinieki, tirgotāji un

rūpnieki.
Ko mēs no tā varam slēgt? Konsekvence ir tā,
ka ienākuma nodokļa realizēšanas noteikumi nav pietiekoši, ka tie'jāpārstrādā un jāgroza.
Šādu stāvoklijeņem ari finansu komisija, kura
izteikusies, ka ienākuma nodokļa likums nekavējoši
jāskata cauri un jāpārstrādā. Finansu komisija pie
tam iet tik tālu, ka tā liek priekšā aprēķināt ienāku,.. *). Runātāja atreferējums.

,
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ma nodokli lauksaimniecībā uz sevišķiem pamatiem,
saskaņā ar lauksaimnieku pamatiem, saskaņa ar
lauksaimnieku vēlēšanos. Tālāk nevar iet. Lai runātu lauksaimnieku valodā, es gribēto teikt, ka neviens īsts lauksaimnieks necirtis tapec nost veselu
koku, ja daži tā zari nes sliktus augļus. Pavisam

otrādi, viņš uzlabos tā kultūru, parpotes koku, bet

nemetis to no dārza laukā.
Tikpat mazsvarīgs ir motivs, ka lauksaimniecība patlaban pārdzīvo krizi. To neviens neapstrīd.
Bet šī apstākļa dēļ ienākuma nodokli šim gadam var
samazināt, manis dēļ pat pavisam atlaist. Bet šis
motivs nekādā ziņā nav pietiekošs pamatojums domai, ka ienākuma nodokli vajaga pavisam atcelt.
Tālāk lauksaimnieki aizrāda, ka viņi negribot valstij
neko atņemt, ka viņi esot gatavi maksāt nekustama
īpašuma nodokli.
Šeit atrodas smaguma punkts. Jus gribat gan
maksāt speciālo nodokli, bet attiecība uz ienākuma
nodokli jūs gribat iegūt sev privileģētu stāvokli. Ar
tādu pat tiesību var pilsētas nekustama īpašuma
īpašnieks prasīt, lai viņu atsvabina noienakuma nodokļa. Vēl lielāka tiesība uz atsvabināšanu no ienākuma nodokļa tad būtu tirgotājiem un rūpniekiem,
jo jums gan būs zināms, ka tirdzniecības un rūpniecības nodoklis, kuru nes tikai 6, lielākais 8 procenti
no mūsu iedzīvotājiem, dod daudz vairāk neka visas
pārējās Latvijas iedzīvotāju daļas ienākuma nodoklis
un ka tālāk šie 6 līdz 8 procenti samaksā pusi no visa
ienākuma nodokļa.
Pavisam nesaprotams lēciens,_ ko taisa agrarkomisija no lauksaimniekiem uz ierēdņiem. Vienīgais
quasi lietišķais iemesls, kuru pieved par labu ierēdņu atsvabināšanai no ienākuma nodokļa, ir Jas,
ka ierēdni dabonot savu algu no valsts un ja tā viņus
apliekot ar nodokli, tad tas it kā līdzinoties pašas
valsts naudas pārlikšanai no vienas kabatas otrā. Bet
neaizmirstat, ka šis likums grib atsvabināt no ienākuma nodokļa ari pašvaldības iestāžu un slimo kasu
darbiniekus. Abas šīs ierēdņu kategorijas nesaņem
savu algu no valsts. Ievērojat tālāk, ka mūsu ienākuma nodoklis ir progresīvs. Šī priekšrocība nenāks
par labu mazajam ierēdnītim, ku"š ar savu mazo algu
grūti sitas caur dzīvi, bet gan tikai augstākiem ierēdņiem, kuriem pateicoties viņu labiem sakariem
un iespaidīgām vietām tagad piešķirti muižu centri,
vasarnicas un citi vērtību objekti.
Kādi praktiski rezultāti būtu agrarkomisijas
priekšlikuma pieņemšanai? Mēs radītu pie mums
Latvijā vienu neprivileģēto un vienu privileģētu iedzīvotāju kārtu. Privileģētā klase nemaksātu ienākuma nodokli, bet maksātu to otra — neprivileģētā.
Kā senākā Krievijā mūsu iedzīvotāji sadalītos nodokļiem padotā un nodokļiem atsvabinātā šķirā. Vai
tas pielaižams demokrātiskā valstī? Jau tā mūsu
ierēdņi jūt sevi pārāk augsti. Nākošais solis tad
būtu, ka mūsu ierēdņus vajadzētu uzrunāt ar «jūsu
augstdzimtība" un «jūsu ekselence".
Vācu frakcija nevar to pabalstīt un balsos tāpēc
pret agrarkomisijas priekšlikumu. Viņa gan ir par
finansu komisijas priekšlikumu, ka ienākuma nodokļa likums tūliņ jāpārstrādā, lai novērstu pastāvošo
netaisnīgumu.
Beidzot man jāpiemin, ka debatu laikā deputāts
Francis Trasuns izteica smagu apvainojumu mūsu
tirgotājiem un rūpniekiem. Viņš apgalvoja, ka tirgotāji un rūpnieki itin viegli izbēgot ienākuma nodokļu stingrībai caur to, ka viņi vienkārši viltojot bilances. Mani kungi, ari tirgotājam un rūpniekam
godīgi jāstrādā un viņam nebūt nav viegli nopelnīt
to gabaliņu maizes, kas vajadzīga viņam un viņa ģimenei. Ja starp viņiem būtu daži tādi, kas nerēķinājās diezgan stingri ar morāli, tad, es domāju, ari ci-
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tās iedzīvotāju šķirās nav labāki. Tapec nevienam
nav tiesība šai augstā nama no šis vietas apmētāt
ar dubļiem veselu iedzīvotāju šķiru. (V. Firkss no
vietas: «Tas jau viņam ir itin viegli!").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladislavam Rubulim.
/V/b
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Augstā^
sapulce! Jau otrā sēdē notiek cīņa starp ienākuma
nodokļa atcelšanas pretiniekiem un starp tiem, kas
pabalsta šo atcelšanu. Vienā pusē ir nostājies labais spārns, rūpnieku un tirgotāju priekšstāvji, un
otrā pusē sociāldemokrāti un tās partijas, kuras viņiem stāv tuvu. Es nebrīnos, ka pret nodokļa atcelšanu stāv rūpnieku un tirgotāju priekšstāvji. Gluži
saprotams, ka ja zemnieks vairāk maksās nodokļus,
jo mazāk vajadzēs maksāt pilsētniekiem — tirgotājiem un rūimiekiem. Bet ari kreisais spārns, kurš
ne vienu vien reizi uzstājas kā zemnieku aizstāvis,
un kurš varbūt ļoti daudz zemnieku balsis šeit reprezentē, uzstājas kā šī nodokļa atcelšanas pretinieks.
Savādi bija redzēt pagājušā sēdē Bastjāņa kungu,
sociāldemokrātu priekšstāvi, tirgotāju un rūpnieku
aizstāvja lomā. Viņš mums gribēja pierādīt, ka tirgotāji un rūpnieki ir sliktāk nostādīti nekā zemnieki.
Viņš nerunāja daudz par strādniekiem, bet runāja
tikai par -tirgotājiem, ka tiem ir sliktāks stāvoklis
neka zemniekiem. Kungi, es nerunāšu par tiem lielsaimniekiem, uz ko aizrādīja Bastjāņa kungs. Es runāšu par Latgales zemniekiem. Latgalē lielsaimnieku nemaz nav. Tur katrs zemnieks sedz savus
nodokļus ne no strādnieku izmantošanas, bet tikai
no sava paša darba. Tādu saimniecību, kuras ir
lielākas par 10 ha, ir ļoti mazs_ skaitlis, ^ o viscām
75.000 Latgales saimniecībām tādu ir apmēram kādi

15.00u\ Ja jus ņemsiet vienu no mazām 10 ha saimniecībām, tad redzēsiet, cik ir tādas saimniecības ienākums, sevišķi šinī neražas vasarā. Man ir dati no
vienas saimniecības ar 33 pūrvietām vai 11 desetīnām zemes. No šīm 10 desetīnām tikai 3 desetinas ir
aramzemes. Šīs saimniecības īpašniekam bijuši iesēti 3 pūri rudzu, no kuriem viņš saņēmis 10 pūrus,
no 1 pūra auzu viņš saņēmis tikai 4 pūrus. Sakāt,
kāds var but viņa ienākums pie šādas ražas, pie šādas zemes auglības ? _ Un tomēr viņam jāmaksā 3000

rubļu nodokļa. Tapec es nesaprotu, kā var aizstāvēt ari no sīkzemnieku vai mazzemnieku viedokļa šo
nodokli. Mani_ pārsteidza ari darba partijas stāvoklis šinī jautājuma, kura ir pret nodokļa atcelšanu.
Man liekas, ka ari darba partijas pienākums šinī gadījuma būtu nevis stavet par šī nodokļa piepaturēšanu, bet pielikt visas pulēs šī nodokļa atcelšanai. To
motivē ar to, ka ienākuma nodoklis gulstas ne uz
visiem zemniekiem. Man jājautā, cik ir tādu zemnieku, uz kuriem tas negulstasun vai tad ari tādā
gadījuma, ja ta būtu, nevajadzētu aizstāvēt ari tos
zemniekus, kuriem pieder kādi 10 desetīnu neauglīgas šņoru _ zemes. Vai nevajadzētu ari tos aizstāvēt un pulēties par šī nodokļa atcelšanu. Zemnieku
stāvoklis, sevišķi šogad, ir ārkārtīgi grūts. Vēl iepriekšējas debates še aizrādījakauz to,irka zemes retas
forma izvesta ar trūkumiem^
bi«s nar iemeslu tam, ka daudzi zemnieki nav apmierināti ar
zemi. Ari es nesaku, ka tiešām nebūtu nekādu trūkumu. Bet ari šinī gadījumā, ja zemes reforma būtu
nostādīta vispareizaki, kaut ari ne tā, kā to domā
kristīgo priekšstāvis Francis Trasuns, kas grib viņu
izvest tāda gara, lai visiem jaunsaimniekiem piešķirtu ne mazsaimniecības,_bet 22 hektāri lielas saimniecības, t. i. tikpat lielas, kādas ir piešķirtas Vidzemē
un Kurzeme. Tādā gadījumā, _ protams, vēl mazāk
cilvēki tiktu ar zemi apmierināti. Bet ari ja vispareizāk šo reformu izvestu, tad ari tai gadījumā visus
zemniekus nebūtu iespējams apmierināt, jo zemes
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fonds Latgalē bija tāds, ka ar viņu varētu apmierilaba stāvokli, jo viņšir spiests vienu laiku pārtikt ar
nāt 15—20.000 saimniecības, bet Latgalē saimniecīdaudz mazākiem ienākumiem, viņam ir vienkārši jābadojas. Mēs ari zinām, ka bieži nāk priekšā kārdibas bij 75.000 un bez tam vēl liels skaits bezzemnieku. Sakarā ar zemes trūkumu, sakarā ar neražu nāšanas, sevišķi mūsu atbildīgiem ierēdņiem un no
un sakarā ar to, ka ienākuma nodoklis tiek aprēķi- , mušu tiesu iestāžu prakses ne vienreiz vien mēs
zinām, ka daži no šiem ierēdņiem kārdinājumiem ne
nāts ne tikai no ienākuma kā tāda, bet viņš tiek apvienreiz vien ir padevušies. Novērtējot teikto, ari
rēķināts pēc visiem ienākumiem, ierēķinot ari izdevumus, kas iet priekš ģimenes uztura, zemnieks Purgala kungam vajadzēs piekrist, ka tikai ar sevišķi
stingru raksturu cilvēki varēs kārdinājumam pretim
ar nodokļiem vairs nevar tikt gadā. Kā zināms, Latgalē ģimenes ir parasti lielākas nekā Vidzemē un stavet šādos brīžos un Purgala kungam kā kristīgo
Kurzemē. Zemniekam nav iespējams panest lielo nacionālistu priekšstāvim vajadzēja zināt to sakāmo
nodokļu nastu. Ja jūs paklausītos, kungi, kāda rūgvardu, kurš ir ļoti pareizs, kas atdod velnam vienu
šana un neapmierinājums ar nodokļiem uz laukiem, pirkstu, tam tas paņem visu roku. Ja nu reizi viens
tad es oomāju, ka jūs nepretotos šī nodokļa atcelšauz nelikumīgā ceļa ir stājies, tad pats par sevi saprotams, viņš to turpinās ari tālāk jau bez kādas
nai. Es domāju, ka laiks būtu ari tām partijām, kuras vēlēšanās solīja nodokļu pamazināšanu, izlietot vajadzības. Tāpēc visi šie iebildumi, kas attiecas
uz jautājumu par ierēdņu atsvabināšanu no progrešo gadījumu un šoierosinājumu, kas ir iesniegts kādu
gadu atpakaļ, galu galā izvest savus solījumus dzīvē
sīvā ienākuma nodokļa, neiztur nekādas kritikas.
un pieņemt likumu, kurš šo nodokli atceļ.
Neviens nav mēģinājis apstrīdēt to, uz ko es aizrādīju ka svarīgāko, ka progresīvā ienākuma nodokļa
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arv. Kaliekasēšana no ierēdņu puses ir valsts naudas pārlikniņam.
šana no vienas kabatas otrā. Turēt priekš tā veselu
Vļ*)*Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Sakarā ar ierēdņu štatu ir neloģiski un nevajadzīgi. Algas ir
?* tiem iebildumiem, kādi taisīti pie agrarkomisijas vajānosaka ierēdņiem tādas, lai nekādi lieki rēķini nerianta, es gribētu pāris vārdos pakavēties pie šī vabūtu vajadzīgi.
rianta un ari pie nopietnākiem,pret to vērstiem iebilPārejot uz iebildumiem, kuri tika taisīti pret
dumiem. Vispirms saka, ka progresīvais ienākuma lauksaimnieku atsvabināšanu no ienākuma nodokļa,
npdoklis esot tikai tad labs, ja to maksājot absolūti pirmām kārtām jāapskata aizrādījums uz to, ka viens
visi un ja neesot nekādu izņēmumu. Man liekas, ja nodoklis lauksaimniekiem pazudīšot un par vienu
mēs šo apgalvojumu pieņemam par pareizu, tad vanodokli lauksaimnieki maksāšot mazāk kā citas šķiram nākt tikai pie tā slēdziena, ka progresivo ienā- ras. Te bieži un atkārtoti tika pastrīpots, ka ir runa
kuma nodokli citās zemēs ari mēs nekur neatrodam nevis par sumas dzēšanu no lauksaimnieku konta,
ideālā stāvoklī, vai kā te saka, «pavisam labu". bet par šis sumas pievienošanu citiem nodokļiem. No
Progresivo ienākuma nodokli visas šķiras nekur un šī viedokļa izejot nodokļu apvienošanu vajadzētu
nekad nemaksā. Ir piemēri, ari pie mums tas tā ir, tikai apsveikt, jo vieglāki ir — iekasēt vienu lielu
ka tie, kas atrodas kara dienestā, ir atsvabināti no
nodokli nekā vairākus sīkus. Tā kā ari šai ziņā, no
progresīvā ienākuma nodokļa maksāšanas. Gribētu nodokļu teorijas viedokļa, šis priekšlikums, kas nāk
jautāt, kāda sevišķa starpība ir starp kara resorā no agrārās komisijas, būtu tikai apsveicams. Tālāk
kalpojošu ierēdni un starp ierēdni, kurš kalpo kādā aizrāda vel uz to, ka tomēr progresīvais ienākuma
citā ministrijā? Kāda starpība ir starp kara prokunodoklis lauksaimniecībā varētu ar laiku stipri pieroru un starp to prokuroru, kurš strādā tieslietu miaugt; zemes nodoklis būšot stabilāks un tādā kārtā
nistrijā? Katrs uz šiem jautājumiematbildēs negatīvi, lauksaimnieki atradīšoties privileģētā stāvoklī: Ja
bet mēs tak zinām, ka vieni no tiem maksā progrešo aizrādījumu te taisītu no labās puses, tad es to vēl
sīvo ienākuma nodokli, bet otri to nemaksā. Tādēļ saprastu, bet ja to taisa ari no kreisās puses, tad es
ari aizrādījums, ka progresīvā ienākuma nodokļa to lāga nesaprotu, jo kreisā puse ir arvienu stāvējusi
ideja pati sabrukšot, ja to neattiecināšot uz visiem, par to, ka lauksaimniecības ražojumus nedrīkst sanav vietā, un šinī gadījumā nekādas «idejas" satridardzinatun ir bijuši jādzird ne vienu vien reizi pacināšanas nebūs. Purgala kungs un Hana kungs šoreizi aizrādījumi par to, ka lauksaimniecības ražodien aizrādīja uz to, ka caur progresīvā ienākuma nojumi ir izejvielas, no kājām Ir atkarīga visa mūsu
dokļa atcelšanu rodoties kādas «privileģētas šķiras". saimnieciskā dzīve un rūpniecība. Es gribu jautāt,
Gribētu cienījamam Purgala kungam un Hana kunvai pārliecīgu nodokļu uzlikšana lauksaimniecībām
gam jautāt, vai viņi par privileģēto šķiru skaita tās nesadārdzinās šīs izejvielas. Te ir atkal viena pretpersonas,kuras kara laikā visvairāk cietušas, t. i. runa. Tad tika vēl pagājušā reizē aizrādīts uz to,
mūsu lauksaimniekus, kuri nekādi nevar atjaunot ka ši_ nodokļa atcelšana lauksaimniekiem nostāda
savus kara postījumus. Vai varbūt par privileģēto sliktākā stāvoklī mūsu sīksaimniekus, jo tie tagad
šķiru jūs skaitāt mūsu ierēdņus, kuru atalgojums ir
ienākuma nodojkli nemaksājot, bet uz priekšu, kad
daudz zemāks par priekškara atalgojumu ierēdņiem, šis nodoklis būšot pievienots zemes nodoklim, ari
kuritagad atrodas daudz ļaunākā stāvoklī pret citām
viņiem būšot jāmaksā. Priekš dažām kategorijām
šķirām, kuras savus ienākumus vairāk vai mazāk tas tiešām tā būs, bet es gribu aizrādīt ari uz jautāpaspējušas pielīdzināt miera laika ienākumiem? Te juma otru pusi, uz to, ka ari tie sīksaimnieki, kuaizrādīja ari uz to, ka ierēdņi nestāvot savu uzderiem pieder mazāk kā 30 pūrvietas zemes, ari tagad
vumu augstumos. Ja tas ari būtu tā, tad tas varētu maksā ienākumanodokli, ja viņi ir centīgāki un ierībut tikai sekas no tā, ka ierēdņi par daudz slikti nokojuši plašāku dārzkopību, biškopību, lopkopību, vai
stādīti un labākie darbinieki par ierē^m'em ne labcitādi savu saimniecību padarījuši intensīvāku. Tādā
prāt iet. Man liekas, ka šie norādījumi ir pavisam negadījumā ari viņiem jau tagad ienākuma nodoklis
vietā un ja vēl cienījamais deputāta kungs te zobojās jāmaksā. Tas ir atkal viens pierādījums, ka šis nopar to, ka ar šoprogresivo ienākuma nodokli ierēdņi
doklis ir nodoklis uz centību. Ja tagad apskatīsim to
viscaur tiekot pavedināti uz nelikumībām, tad jau stāvokli, kuri patreiz atsvabināti no ienākuma nojāšaubās,ivai Purgala kungs objektīvi pie šī slēdziena dokļa, tad var pacelties jautājums, vai mēs viņiem
varēja nākt. Ja ierēdnis, kuram alga ir tā jau maza, nenodarām pārestību. Es te uz ātru roku mēģināju
kādu mēnesi ir spiests iztikt ar pusalgu resp. saņemt izrēķināt, cik tad bus jāmaksā palielināts zemes notikai pusmēneša algu, tad jāsaka, ka ierēdnis caur
doklis tiem, kuri tagad no tā atsvabināti. Ja mēs
šo progresivo ienākuma nodokli nav vis nostādīts
tos 515.000 latus sadalām uz visu mūsu zemes platību,
10*
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tad iznāk, ka uz katru pūrvietu būs_ jāmaksā apmēram 4 santimi. Ja mēs ņemam vērā ne visu zemes
platību, bet tikai aramo zemi, pļavas un ganības, kuri
kopā iztaisa pāri par 3 miljoni hektāru, tad uz katru
pūrvietu neapšaubāmi derīgas zemes platību iznāk
apmēram 6 santimi. Ja Celma kungs pagājuša sēde
runāja par kādu vistu, kura tagad katram lauksaimniekam jādod ienākuma nodokļa nomaksai, tad siksaimniekam, ari lielākam no viņiem, vislabākā gadījumā būs jānodod zemes nodokļa nomaksai viens
vietējās sugas cālēns, vairāk nē!_ Ja ņemain pat 30
pūrvietas par 6 santimi pūrvietā, tad kopa iznāk
180 santimi. Tā suma nav bailīga. Bez tam ir vel
viena iespējamība. Budžeta komisija, kura pie mums
ļoti centīgi strādā un pēc iespējas izdevumus samazina, varbūt panāks, ka tos varēs samazināt par atzīmētiem 515.000 latiem un tā nelielā nodokļa pavairošana priekš nedaudziem sīksaimniekiem nebūs vajadzīga. Teikto vērā ņemot ari man liekas, ka visi
nopietnākie iebildumi, kuri tika taisīti pret agrarkomisijas variantu, nevar pārliecināt, ka ienākuma nodoklis tiešām būtu atstājams kā lauksaimniekiem, tā

. ari ierēdņiem. Es varu tikai vēl reiz lūgt
namu pieņemt agrarkomisijas variantu.

augsto

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam. Runātājs nav zālē. Nākošais runātājs
ir Lindiņš.

3

'

Vārds Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Pret
progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā uzstājās kā kreisais, tā labais spārns, kā kristīgie nacionālisti, tā kreisie sociālisti. Viegli saprast, ka pret to uzstājās labais spārns, jo tas ir viņu
^
interesēs. Bet ja pret to uzstājās
kreisais spārns,
tad tas ir galīgi nesaprotami. Man ir pilnīgi nesaprotami, kā sociāldemokrāti var uzstāties pret progresīvā ienākuma nodokļa' atcelšanu lauksaimniecībā.
Es jau norādīju, ka progresīvais ienākuma nodoklis
ir tas, kas bremzē intensivitati lauksaimniecībā. (P.
Kalniņš no vietas: «Pilnīgi zemnieku savienības viedoklis.") Ir ļoti labi, ja zemnieku savienība ir progresīvāka nekā sociāldemokrāti. Zemnieku savienība
ir uzstājusies par to, ka ražošana valstī ir jāattīsta,
bet nevis jābremzē un intensīvākas saimniecības apkarošana ir ražojošo spēku apkarošana, un jūs to
tagad nākat un darāt. Sociāldemokrāti līdz šim ir
izgājuši uz to, lai paralizētu zemes rentniekus (starp-

sauciens). Jūs zemei nepiegriežat ne mazāko vērību, bet jūs piegriežat vērību tikai viņas ienākumiem. Priekš jums ir pareizāki, ja divas vienādas
saimniecības, vienādā attālumā no pilsētas, kur vienā
tiek vesta intensīva saimniecība un otrā regresiva,
neattīstīta

saimniecība, ka

centīgāko

saimniecību

apliek ar nodokļiem, bet necentīgo neapliek. Sociāldemokrātiem vajadzētu prasīt, lai apliek visus ar
vienu nodokli, lai abas šīs saimniecības tiek apliktas
ar vienāda apmēra nodokli. (P. Kalniņš no vietas:
«Tas nav progresīvais ienākuma nodoklis." A. Veckalns no vietas: «Viņš jau sajucis.") Ja zemes iesniegums tiktu apliktsar nodokli bez šaubām tas neķers,
vai ļoti mazā mērā ķers mūsu jaunzemniekus. Bastjānispagājuša sēde ļoti uztraucās par to, ka ja apliks
zemes ienesīgumu ar nodokli, tad rentniekiem nekas
nebūs jāmaksā. No kura laika tad mēs atzīstam,
ka rentniekiem ir uzliekamas šīs nastas, bet zemes
īpašniekiem nav? Tā tad tie argumenti, kurus jūs
pievedat pret progresīvā ienākuma nodokļa atcelšanu lauksaimniecībā, neiztur nekādas kritikas. Un
galu gala tas komiskākais ir tas, ka no labās puses,
tāpat kreisas puses paziņo, ka viņi balsos par finansu
komisijas pārejas formulu. Un kas tad ir finansu
komisijas pārejas formulā? Tur skaidri teikts, ka
progresīvais ienākuma nodoklis lauksaimniecībā tiek
atcelts. Te ir teikts, ka ienākumi no zemkopības ap-
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rēķināmi uz zemes ienesīguma taksācijas pamata,
bet nevis no ienākumiem lauksaimniecība. Ka tad
jūs visu laiku cīnāties par progresivo ienākuma nodokli, bet tanī pašā brīdī esiet ar mieru balsot par
viņa atcelšanu? Finansu komisijas priekšlikums
tanī ziņā taču ir skaidrs. Šo finansu komisijas priekšlikumu zināmā mērā nesaprata vai pārprata agrarkomisijas priekšsēdētājs Alberinga kungs. Viņš nāca
un aprādīja, ka ja te esot teikts, ka zeme tikšot aplikta ar nodokli, tad tanī pašā laikā tikšotaplikta ari
lopkopība. Man liekas, ka tas nav domāts. Te ir
skaidri sacīts: citi lauksaimnieku ienākumi apliekami pēc vispārīgā pamata. Ja te būtu teikts — citi
lauksaimniecības ienākumi — tad tas būtu tā sapro-

tams. Tas tad būtu absurds. Bet te ir teikts — citi
lauksaimnieku ienākumi. Tas nozīmē sekošo: ka ja
kādam lauksaimniekam varbūt ir citi ienākumi, viens
var turēt krogu, otram var būt pilsētā nams, trešais
var nodarboties ar tirdzniecību, tad bez šaubām šie
citi lauksaimnieka ienākumi ir apliekami ar progresivo ienākuma nodokli. Par to domu" starpības nav.
Bet pieņemt to, ka finansu komisija būtu domājusi,
ka citi lauksaimniecības ienākumi, proti, no lopiem,
bitēm, ābeļu dārza, būtu apliekami ar progresivo ienākuma nodokli un ari vēl zeme sevišķi ar citu nodokli, man liekas.ka tā finansu komisija nav domājusi. Ja tas ir tā, tad es vēlreiz jautāju, kāpēc te
Purgala kungs un Bastjāņa kungs uzstājās pret
agrāras komisijas priekšlikumu atcelt progresivo
ienākuma nodokli uz laukiem. Man liekas, jūs paši
taču gribiet uzdot valdībai, lai izstrādātu likumprojektu, ka šis progresīvais ienākuma nodoklis uz laukiem būtu atceļams. Tas laikam būs izskaidrojams

vienkārši ta, ka te zināmā daļā deputātu ir nikna
tendence vispārīgi pret lauksaimniecību. Kas ari
nebūtu bijis priekšlauksaimniecības labvēlīgāks, pret
to uzstājās kā galējais labais, tā ari kreisais spārns.
Bet ja jus uzstajatiespret visu to, kas paceļ lauksaimniecību, tad kā jūs variet nākt un prasīt lauksaimniecībā īsāku darba laiku. Mēs ļoti labi zinām,
ka tur, kur ir intensīva saimniecība, ka tur ir iespējams ievest īsāku darba laiku. Bet kamēr lauksaimniecība vārguļo un nebūs labi" nostādīta, tikmēr cīņa
par laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanu uz laukiem
bus loti nesekmīga._ (Sauciens pa kreisi j «Jūs maldāties!") Jus domājat, ka es maldos, jūs domājiet,
ka tur, kur lauksaimniecība ir vissliktāki nostādīta,
ka tur strādnieku stāvoklis ir labāks. Vai jūs tiešām
domājiet, ka Krievijā lauksaimniecības strādnieku
stāvoklis ir labāks nekā te? Man liekas, ka ne es
maldos, betjus maldāties. (Sauciens pa kreisi: Krievija laukstrādnieku nav!") Tur laukstrādnieku nav?
Kur tad viņi palika? Vai viņi visi par buržujiem būs
palikuši? Taču ari ne. Man liekas, ka tas, ka jūs
vairākas runas esiet uzstāiušies, sevišķi no kreisās
puses,_ ka jus esiet lauzušies atklātās durvīs, esat
vienkārši izrunājušies un galu galā balsojat par to,
lai lauksaimniecībā tiek atcelts progresīvais ienākuma nodoklis un lai tas tiek ņemts pēc zemes vēr-

tības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem. _ **J0
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-v
putotu kungi! Pret agrarpolitikas komisijas izstrādāto likumprojektu,' kurš ienes dažas pārgrozības
progresīva ienākuma nodokļa likumā, ir izteikušies
priekšstāvji, gandrīz, ja nemaldos no visām Saeimas
^
frakcijām un daži no viņiem ir cēluši
zināmus iebildumus. Šie iebildumi ir vērsušies vispirms pret to,
ka laucinieki, ka izsacījās sociāldemokrāti, maksājot
pārak maz. Tas bij taisnļ sociāldemokrātu iebildums, ka laucinieki maksājot samērā maz. Nākošais jautājums, ko ari varētu uzskatīt par iebildumu
pret šo likumprojektu, nāca no bezpartejiskā nacionāla centra priekšstāvja Birkhana kunga: lauksaim-
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nieki resp. laucinieki ar šo likumprojektu, kas _ ienes
dažas pārgrozības līdzšinējā progresīvā ienākuma
-'vileģiļas.
nodokļa likumā, gribot iegūt zināmas
Šo jautājumu šodien vēl pastrīpoja runātājs no vācu
puses. Beidzot trešais, kas cēla iebildumus, bija
kristīgo nacionālistu priekšstāvis Purgala kungs, kas
nebij apmierināts ar to, ka šis likums ļauc vispārējo
kārtību, ka nodokļu likumam vajaga būt vispārīgam.
Šis likums neesot vispārīgs, tas jaucot vispārīgo kartību un tāpēc neesot pieņemams. Negribu tālāk izTikai
teikties par Lindiņa kunga argumentāciju.
vienu varu teikt kreisiem sociāldemokrātu kungiem,
ka Lindiņa kungs ne tuvu nav mūsu domu izteicējas
(starpsaucieni pa kreisi). Mēs nepavisam nepiekrītam tam uzskatam, ka starp agrarkomisijas un finansu komisijas priekšlikumiem nebūtu nekāda starpība. Pēc mūsu uzskata te ir ļoti dziļa un loti liela
starpība. Uz to mēs noteikti norādām un noradīsim.
Šis pakalpojums mums nepavisam neder un _ nav
mums pieņemams. Tagad atļaujat īsumā apstāties,
neatkārtojot to, kas jau teikts, pie šiem 3 iebildumiem. Apstāsimies vispirms pie ta, ko liek priekša
sociāldemokrāti, kuri saka, ka tas, ko maksā_ laucinieki, ir ļoti maz. Bastjāņa kungs pat izrēķināja, ka
viņi maksā, ja nemaldos, 500.000 latu resp. 25.000.000
rubļu. Nu nāk Celma kungs un bilžaini saka, ka ta
suma ir niecīga, ka tas itin nekas nav. Vispirms piegriezīšos tai argumentācijai, ar kādu jus, kungi, uzstājaties. Jūs nāciet ar priekšlikumu stundu atpakaļ,
ka lauksaimniecībā ir regulējams darba laiks. Te nu
man jāsaka, ka tāds pat slēdziens ir pie likuma par
progresivo ienākuma nodokli, kas pierada, ka nevar
šo likumu par darba laiku izvest kā kaut ko grandiozu un gravējošu. Ja jūs to lauksaimnieku esat nostādījuši tādā stāvoklī, ka viņš nevar maksāt, tad nevar būt runa par to, ka varētu uz šo saimnieciska
ziņā stipri nespējīgo grupu rēķina kādas labierīcības
ievest. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē prant neiespējamo. Ja mums saka, ka aplikšana ar progresivo
ienākuma nodokli ir vispārīga, ka katrs tiek aplikts
samērā ar viņa ienākumiem un ja nu tomēr, pec sociāldemokrātu runātāju vārdiem, lauksaimniecība
maksā maz, tad tas, man liekas, pierāda, ka viņa jr
grūtos apstākļos un vairāk nespēj maksāt un nebūs
privileģētā stāvokli, kā to te daži saka. Mana pārliecība ir tāda, ka lauksaimniecība atrodas tik grūtos
apstākļos, ka nevar būt runa par to, ka ar šī nodokļa
atcelšanu tai būtu dota kaut kāda privile_ ģija,kātoto
mēģināja nostādīt daži runātāji. Ja mēs nostādām
otrā pusē strādniekus, tad iznāk, ka viņi atrodas
privileģētā stāvoklī, jo viņi taču nemaksā nemaz. Es
gribu iet vēl tālāk na Bastjāņa kunga argumentācijas
ceļu, tad mēs nonākam pie tā, kā jau es aizrādīju, ka
ja strādnieki nemaksā nemaz nodokli, tad taču viņi
atrodas pavisam labā stāvoklī, ja saka, ka laukstrādnieki atrodas labā stāvoklī. Redzat, kungi, pie kāda
slēdziena mēs varam nonākt pēc Bastjāņa kunga argumentācijas. Acīm redzot pa tāduceļu mes nevaram iet, mums ir jānāk pie cita slēdziena, t. i. ka
ja laukstrādnieki maksā maz, tad tāpēc, ka viņi atroJa mes runājam talak paīdas ļoti grūtos ai^stākļos.
so jautājumu, ka lauksaimnieki maksa progresivo
^
kāda ta suma ir,
ienākuma nodokli maz, tad jautāsim,
rubļu, ka jus
miljoni
ko viņi maksā. Tā suma ir 25 _
to pašukonstatējat. Sakiet, cienījamie klausītāji, ja tas
ir tā, ja patiesi ar citiem nodokļiem lauksaimnieki
ir tā apkrauti un ja caur šo nodokli varuzlikt tikai
25 miljonus virsū, tad, kur ir jūsu politiska taļredzība
un politiskais skats, ja jūs mēģiniet par varem uzturēt šos 25 miljoni rubļu. Jūs neviens negribēsiet
apstrīdēt to faktu, ka lielāko dalu no visiem ienākumiem samaksā lauksaimnieks ar tiešiem un netiešiem nodokļiem. Šo faktu jūs neviens laikam negri-
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bēsiet apstrīdēt vienkārši tādēļ, ka lauksaimnieki, ka
saimnieki, tā bezzemnieki, ir lielākais vairākums mušu valsti. Ja no sociāldemokrātu puses nak ar argumetu par labu šim nodoklim cilvēks, kuram Marksa
tad
teorijas varbūt atļauj par šādu nodokli
ar izteikties,
ļī progresīva
mēs skaidri varam redzēt cauri, ^«s
ienākuma nodokļa paturēšanu ir domāts, ^isi šie
argumenti nav piemēroti mūsu dzīvei un ar to, ka
viņi pastāv Marksa teorijā, nevar nākt pie tāda slēdziena, ka tā lieta ir tik viegla. Nākošais arguments,
ar kuru šei uzstājās, ir privilēģija. Nezinu, kavar
spēlēties ar šo vārdu šeit un kā var njehetot vardu
«privilēģija" šinī gadījumā, pie progresīva ienākuma
nodokļa. Ja šis vārds «privilēģija" tika lietots, tad
netika no cienījamā Birkhāna kunga pateikts, iekš
kam šī privilēģija pastāv (E. Birkhāns no vļetas:
« Viņi nemaksās!") Mēģināsim lietai pieiet klāt pie
paša kodola. Ap ko viss jautājums grozās? Paceļas jautājums, kādā stāvoklī atrodas lauksaimnieks
salīdzinot ar citiem nodokļu maksātajiem, piemēram
tirgotājiem vai rūpniekiem še pilsētā un vai laucinieks ir līdzīgā stāvoklī ar pēdējierm Man liekas,
gan ka nē. un tāpēc zemnieku savienībai ari jaciņas
par šī nodokļa atcelšanu, jo tad, kad pilsēta tirgotājs,
vai rūpnieks, vai strādnieks, viens vai otrs_uzņemejs
nopelna samērā viegli — es pastrīpoju, samēra viegli,
ar nelielām pūlēm — to lauksaimnieks var nopelnīt
strādājot divas reizes vairāk, ja pat ne vel vairāk.
Un kad jums Rīgā ir jau veikali slēgti un darbs apstājies, vai tad lauksaimnieks ari sež rokas klēpī salicis. Nē, jūs atradīsiet veselu rindu lauksaimnieku,
kas brauc tagad putenī un sniegā_ peļņā, lai tikai varētu nopelnīt tik daudz kā varētu izmaksāt savu
lauksaimniecību un izvest to cauri. Jus atradīsiet
veselu rindu lauksaimnieku, kuri pie vājas lampiņas
sēž un strādā, lai varētu sagādāt ar ko segt to budžetu, kuru viņi nevarēja segt, nevarēja savus nodokļus samaksāt, pateicoties pagājušai slapjai vasarai. Un ka lauksaimnieki strādā daudz vairāk neka
pilsētnieki, to jūs paši ari atzināt, iesniegdami
likumproiektu par darba laika normēšanu lauksaimniecībā, kur jūs esiet uzstādījuši ilgāku darba laiku
laukstrādniekiem nekā pilsētniekiem.
Jūs paši atzināt, ka tie strādā vairāk un atrodas grūtākā stāvoklī nekā pilsētnieki (sauciens na kreisi). Un tomēr,
vai saimnieki nestrādā? Jūs esiet bijuši tautas sapulcēs un esiet runājuši daudz oar to. kā strādā
Tāpēc celt šeit tādus iebildumus —
lauksaimnieki.
tas neiztur nekādas kritikas. Ja nu lauksaimniekiem
gandrīz dubultīgi jāstrādā, lai sapelnītu līdzīgu sumu,
tad anlikt viņus ar līdzīgiem nodokļiem, nozīmē izdarīt lauksaimniekiem lielu pārestību un netaisnību.
Ja jūs gribiet par taisnību un vienlīdzību runāt, tad
ja ar 60.000 sākot jūs apliktu pilsētniekus, tad ar
sākot 120.000 jums vajadzētu aplikt lauksaimniekus;
ja turpretī pilsētniekus apliktu sākot no 30.000 ienākuma ar nodokli, tad vienlīdzība būtu, ja lauksaimniekus apliktu sākot ar 60.000. Rīgā jums ir operas,
teātri, vesela rinda uzjautrinājušas iestādes, kulturelas iestādes un sociālas labierīcības, kur jūs variet
izlietot savu brīvo laiku. Jums viņš ir šis brīvais laiks,
bet lauksaimnieks ir spiests pa to laiku nopelnīt savu
eksistences minimumu. (Saucieni pa kreisi.) Nu parādiet, kur uz laukiem ir tādi ierīkojumi. (Sauciens
pa kreisi: «Krogi!") Par tiem mēs varētu runāt ari
zīmējoties uz pilsētniekiem. (Sauciens pa kreisi: «Un
tie dēli un meitas?") Dēli un meitas ir ari pilsētniekiem, tas neko nenozīmē šinī gadījumā. Šinī gadījumā krīt svarā laucinieku-un pilsētnieku stāvoklis.
Tāpēc, kungi, ja jūs runājiet par privilēģijām, tad tie
ir privilēģijas uzturēšanas centieni, ko jūs aizstāvat,
bet ja mēs runājam par to, ka šo nodokli vajaga atcelt, tad tas nozīmē, ka mēs to kļūdu, kuru reiz pie-
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laidām, gribam labot un gribam nostādīt visus vienādos apstākļos. Par to nevajaga strīdēties, katrs par
to var pārliecināties. Nostādīt to jautājumu citādi,
nozīmē spēlēties ar vārdiem, ar frāzēm, bet neskatīties lietas īstenībai acīs, kā viņa ir. Tad Purgala
kungs teica, ka tas nodoklis neesot vispārīgs. Sakiet, vai jus esiet centušies pataisīt to vispārīgu?
Viņš
tagad
nav
vispārīgs
un
nebūs
vispārīgs,
ja pieņemsim
priekari
no
mums
šā
likto
un
agrarpolitikas
komisijas
izstrādāto politiku. Ne iekš tam, vai nodoklis vispārīgs, vai nav vispārīgs, slēpjas smaguma punkts, bet
iekš tam, vai visi tie ienākumi, kuri gūti ar vienādiem
pūliņiem, ir vienādi apliekami. Uz laukiem ar daudz
lielākām grūtībām strādājot var tikt pie ienākuma,
pie kūja pilsētā tiek vieglāk. Runāt par vispārību,
nespēlē lomu. Tas nav galvenais, bet galvenais ir
vienādība, izlīdzinošā taisnība. Tālāk. Y^mēs paskatāmies, kamdēļ Purgala kungs varēia pagājušo
reizi nākt no kristīgās nacionālās savienības un tik
uzjautrinošā, es gribēju teikt, izaicinošā, pat nicinošā
nozīmē priekš zemniekiem iestāties par līdzšinējās
netaisnības piepaturēšanu attiecībā pret zemniekiem.
(Starpsauciens pa kreisi).
Es domāju, ka Purgala
kungs jūs par savu advokātu nav uzaicinājis, viņš
pats ir lielāks advokāts nekā jūs. Kāpēc viņš nāk
un tik atklāti nostājas pret zemnieku interesēm?
Visās lauksaimnieku sapulcēs un kongresos tika izteikts, ka šis nodoklis ir nevajadzīgs, bet nekur līdz
šim tas netika tik skaidri un tādā tonī nateikts, kā
tas tagad tika celts priekšā no Purgala kunga.
(Sauciens: Kristīgā zemnieku savienība!") Patiesi,
tur guļ tas suns aprakts. Kristīgā nacionālā savienība svārstījās un teicās, no vienas puse- aizstāvot
zemniecību un no otras — Rīgas namu m*^«niekus,
bet mēs zinām, ka kristīgā nacionālā savienība aizstāv tikai Rīgas namsaimniekus. Viņas priekšstāvis
pat saka: «Zemnieks domā. ka tas nodoklis nav morālisks un negrib maksāt". Viņš pieved veselu rindu
uzjautrinošu izteicienu par zemnieku un pasaka, ka
nodoklis nav atceļams un likums nav pieņemams, jo
' viņam ir pilnīgi skaidrs, ka tagad otra puse ir nodibinājusi nacionālo zemnieku savienību, kura tagad ķers
tos zemniekus rokā. Tagad viņš ir jautis, un tāpēc
viņš skaidri un gaiši pasaka to, jo viņam vairs nav
jārunā tanī nospiestā tonī, kā tas bija līdz šim. Redzat, te _guļ tas suns aprakts; bet es gribētu jums vienu
atgādināt. Tr vesela rinda no kristīgās nacionālās
savienības, kas braucot vēlēšanās uz sapulcēm loti
noteikti un ļoti skaisti iestājās par to, ka šis nodoklis
ir netaisns un ka viņš ir atceļams. Es loti labi atceros, ka daži no tiem garīdzniekiem, kas ir šinī savienībā, piemēram Irbes kungs, runāja manā pagastā
nar to. Kad es uzstājos un runāju Kllves kapos, tad
kāds saimnieks man teica: ,,.Ia Irbes kungs mūs, zemniekus, neaizstāvēs, kas tad cits mūs aizstāvēs?"
To pašu solīia ari Reinharda kungs. Tāpēc balsot
. nar šī nodokļa atcelšanu, tas ir solidaritātes jautājums. Kā jūs to jautājumu aizstāvēsat uz priekšu,
tas ir cits jautājums, bet ko jūs esat teikuši vēlētājiem un ko jus esat uzņēmušies to vēlētāju r>riekšā.
kuri iūs šeit ievēlējuši, tas jums nie šī nodokļa ir jāizved. Lai man būtu atlants atgriezties Pie bezpartejiskā nacionālā centra. Man ir atmiņā tādi gadīiumi,
par kuriem bezpartejiskā nacionālā centra domu
paudējs .Latvis" raksta apmēram tā: ..Mēs loti labi
zinām, ka viens otrs no zemnieku vadoņiem ieņem
tirdzniecība redzamu vietu. Te nu ceļas jautājums,
kānec viens tirgotais zemnieku intereses var aizstāvēt un otrs nevar." (Sauciens pa kreisi: ..Pareizi !")
Te no_kreisas puses saka — pareizi. Es uz to gribētu
atbildēt: njlnīgi Pareizi. Zemniekus var aizstāvēt
ka viens tirgotājs tā otrs. bet kā viens, tā otrs var
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viņus ari neaizstāvēt. Esgribetu vaicāt, vai tie tirgotāji, kas ir bezpartejiska nacionāla centra, vai tie
bankas vīri, kāds ir piemēram Birkhāns, grib tos
zemniekus aizstāvēt vai neun viņš pasaka, ka ne.
Bet nāks viens otrs tirgotājs, ja jums labpatikas
Klīvi par tādu nosaukt, ja jums labpatikas Siecenieku
par tādu nosaukt, un tos zemniekus aizstāves. Redzat, ir dažādi cilvēki, kuri ir dažādos ieskatos. Bet
šinī gadījumā jūs, kas nāciet no tirgotāju un rūpnieku
un sevišķi banku priekšstāvju ai>rindam, _ari no Rīgas
tirdzniecības un rūpniecības aprindām, jus aizstāviet
zemniekus un ari neaizstāvēsat. Un par velti jus
esiet rakstījuši savā plakātā, kas bija izkārts Latviešu biedrībā pa lauksaimnieku kongresa laiku:
«laukstrādnieki lasiet savu avīzi". Nu jāpierāda, ko
lauciniekiem palīdzēs tas, ka viņi lasīs savu avīzi
«Latvi". Tas viņiern neko nepalīdz, viņi tika[ iejūdzas tirgotāju un rūpnieku interešu aizstāvēšanā.
Tālāk ir lasāms teikums — un tādas ir Rīgas tirgotāju un rūpnieku domas: «Brīnums, kāpēc viens
Jelgavas advokāts var aizstāvēt zemniekus un Rīgas
advokāts nevar". Te mūsu frakcijā sēž kāds Jelgavas advokāts un viņš aizstāvēs zemniekus, bet atbildiet, vai Rīgas advokāts, kas ari te sēž, aizstāvēs
zemniekus, vai viņš balsos par šo likumu. Es nezinu,
kā tad būs, vai tas būs izdevīgi viņam, bet te jums tā
izdevība būs to pierādīt. Man tiešām gribētos, ka
bezpartejiskais nacionālais centrs nobalsotu par šo
likumu, jo Berga kungs taču atcerēsies, ko viņš teicis Tukumā zemniekiem un ari Kasparsona kungs
atcerēsies to, ko teicis Cēsīs. To*^'- jums bija
skaidrs, ka progresīvais ienākuma nodoklim ir nepareizs, netaisns un ienīsts un ka to vajaga atcelt.
Tāpēc, es domāju, bezpartejiskā nacionālā centra
priekšstāvji turēs to savu vārdu, ko viņi devuši zemniekiem un šis nodoklis tiks atcelts, mazākais ari
jūsu balsis būs klāt pie balsošanas par agrarkomisijas projektu. Ja tagad būtu atļauts vēl dažus vārdus
vispārīgi sacīt par šo lietu, tad man gribētos pastrīpot, ka mes esam nonākuši pēc ilgām ctoām un grūtībām jau tik tālu, ka varam likumu skatīt cauri.
Mums nopietni jāapstājas pie tā ļaunuma, ko viņš
nes līdzi un tas ir jālabo. Man jāizsakās ari pret to
apgaismojumu, ko cēla priekšā Celma kungs, runādams it kā par privilēģiju. Man gribētos teikt, ka iūs
neesiet ne ar vienu no saviem argumentiem atspēkojuši tos iebildumus,_kurus šī likuma aizstāvētāji ceļ
priekša. Kāds ir mūsu galvenais iebildums? Tas ir
tas, ka šis progresīvais ienākuma nodoklis ir netaisns un nevis tas, ka to negrib maksāt, jo neviens
nodoklis taču nevienam nepatīk.
Šis nodoklis ir
netaisns. Vispirms viņš ir netaisns, salīdzinot laucinieku arpļlsetnieku, netaisns tamdēļ, ka lauciniekam jāstrādā daudz vairāk un daudz grūtākos apstākļos nekā pilsētniekam, lai nopelnīto savu dzīves
minimumu. Šis jautājums no tā redzes stāvokļa, ka
šis nodoklis ir netaisns, nav apgāzts un nav atspēkots ne no viena no iepriekšējiem runātājiem un tā
tad paliek spēkā. Vēl vairāk — šis nodoklis ir netaisns pašu laucinieku starpā. Par velti mums pūlējās to atspēkot viens no ieoriekšēiiem runātājiem,
teikdams, ka nodokļu uzlikšanas komisijā apriņķī
taču sēžot laucinieku priekšstāvis un tie taču nu zināšot, kādi ir laucinieku ieņēmumi. Kā tad nu nodokļu insnektors varot rīkoties viens nats uz savu
galvu? Taisnība, šis priekšstāvis tur sēž. Bet lieta
taču neoastāvjekš tam, vai viņš tur sēž vai nē. bet
iekš tam, ka jus neesiet_ devušj viņam rokā nekādas
saistošas instrukcijas, nec kurām viņam būtu jārīkojas. Kas nu iznāk? Visi nodokļa maksātāji uz anrinķi taču nevar aizbraukt. Turpu aizbrauc tikai
viens viņu nriekšstavis. Ko nu viņš tur dara un ko
var darīt? Pieņemsim, ka viņš ir tāds varonis un da-
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rīs visu, kas stāv viņa spēkos. Bet ņemsim to mūsu
tautu tādu, kāda viņa ir, ar visām viņas labām un
ļaunām pusēm. Ja nu šis cilvēks nav tāds varonis,
tad bieži iznāk, ka viņš aizstāv to, ko pazīst un neaizstāv to, ko nepazīst. Tad, protama lieta, viss notiek
tā, kā domā apriņķa
inspektors. Katram vienam,
kas ir braucis uz laukiem, uz tautas saoulcēm, vai nu
tas ir kreisais sociāldemokrāts, vai kristīgais nacionālists, būs nācies sadurties ar šo jautājumu. Un
kamdēļ? Tamdēļ, ka gandrīz katrā pagastā nāk
priekšā gadījumi, ka viens vai otrs bezzemnieks nodokli maksā, bet saimnieks nemaksā. Vismaz man
ir nākuši priekšā tādi gadījumi, kur bezzemnieki ir
nākuši un jautājuši, kamdēļ tas tā ir. Bieži vien
turīgs saimnieks nodokli nemaksā, bet mazturīgais
to maksā — samēra nav nekāda. Šī netaisnība ceļas
caur to, ka tie cilvēki, kas sēž nodokļu uzlikšanas komisijā, ir palaisti savā vaļā, viņiem ir dota brīvība
rīkoties pēc saviem ieskatiem. Man gribas jautāt,
uz kurieni jūs esiet aizveduši Latviju ar šādu rīcību.
Jūs esat aizveduši viņu tūkstots gadu atpakaļ, kad
Krievijā pastāvēja B*bq'u kārtība, kad ķeizars sēdēja uz krēsla un sadalīja nodokļus — savam draugam mazāku, savam ienaidniekam lielāku nodokli.
Jūs esat aizveduši viņu atpakaļ uz viduslaiku feodālo laikmetu, kad muižnieks izdalīja nodokļus, kā
viņam iepatikās. Tādēļ šis nodoklis ir netaisns. Šī
mūsu tēze nav apgāzta vēl ne no viena. Nu ceļas
jautājums, ko ar šo nodokli darīt. (Starpsauciens).
Ja jau tādas lietas ir, tad to vajaga labot un novērst
'ui nevis pašu nodokli atcelt? Te mūsu ceļi šķiras.
Jūs sakāt, ka to var labot. Mēs sakām, ka šais apstākļos, kad lauksaimniecība nav normāli nostādīta,
tad lauksaimnieks nevar paredzēt gada sākumā, kā
būs jārīkojas gada beigās, pie šī nodokļa nekas nav
labojams. Šo jautājumu jau plašāki motivēja Pauļuka kungs, mūsu frakcijas priekšstāvis. Laucinieks nevar ierīkoties savā saimniecībā tā, kā tas
bija pirms pasaules kara, kad viņš zināja, kādas cenas
i'* labībai, cik lieli būs ieņēmumi un cik lieli izdevumi.
Tagad tā nav un sevišķi šai gadā: Nemāt vienu lauksaimnieku, kuram nodokli no nodokļu inspektoriem
tiek uzlikti pēc govju skaita, un nu jāsaka tā, ja
saimnieks šogad no savas ražas govis nevar izturēt,
viņam tās vajadzētu pārdot, bet labi zinādams, ka
nākošu gadu viņam govis vajadzēs, bet nopirkt nevarēs, viņš Pērk barību un maksā par govju uzturēšanu klāt. Tā tad tas ir izdevums, bet faktiski tiek
skaitīts par ienākumu, uz kura tiek uzlikts nodoklis.
Šādos apstākļos, kamēr lauksaimniecība nav nodibinājusies, nav iespēiams izdot nekādus noteikumus,
lai tādā kārtā regulētu nodokļu uzlikšanu, un jums
gribot negribot nodokļu uzticējām jāatstāj brīvas rokas, t. i. ja viņam viens ģīmis patīk, tam neuzliek, ja
kāds ģīmis nenatīk. tam uzliek nodokli. Kamēr normālais stāvoklis nav nodibinājies, tikmēr mēs uz šo
lietu skatāmies tā, ka šai likumā nekasnebūtu labojams, bet tas ir atceļams kā mūsu apstākļiem nepiemērots. Kādēļ nav piemērots? Tāpēc nav piemērots, ka lauksaimnieks nevar paredzēt gada sākumā,
kāds būs viņa ienākums. Protams, citādi tasir pilsētā un rūpniecības uzņēmumos. Tad nu nak Pie
slēdziena, ka šis nodoklis visā visumā valstij ienes
tikai 25 miljonus. Salīdzinot ar citiem nodokļiem
tas ir samērā mazs nodoklis, io lauksaimnieki ar
citiem nodokļiem samaksā lielākas sumas nekā ar
šo. Sakāt, vai tad nu nav izdevīgāki šos 25 milionus
nostrīpot un šo Jautājumu reiz izbeigt. Vai Birkhana
kungs, kad viņš sēž savā bankā, tos 25 miljonus
rubļus neapgroza vienā dienā, bet mums par šo sumu
ir tik daudz jāstrīdas. Es nerunāju nemaz par Latvijas banku, tur droši vien vairāk apgroza. Bet es
pievedu piemēru, kurš ir zināms. Man liekas, ne-
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varētu būt divas domas, ka šo nodokli mums ir jāatceļ, lai šis piedauzības akmenis vairs nebūtu un tas
mums ir jādara, ja mēsgribam radīt zemei, ka aiz
mūsu lēmumiem, ko mes šeit taisām, nestāv tukšs
balsu vairākums, bet ka aiz tiem stāv zināms morā-

lisks pamats, zināma valstiska politika. Tapec tas
mums ir jādara. Liela daļa no _deputatiem,_kuri sava
laikā ir braukuši apkārt uz velēšanu sapulcēm, ir saistījušies morāliski, viņiem nav vairs brīvas rokas
šinī jautājumā, jo viņi ir teikuši, ka viņi rūpēsies, lai
šis nodoklis tiktu atcelts. Tapec ari tagad viņu pienākums ir parādīt, ka tas patiesi ari notiek (starpsauciens). Izvest laukstrādniekiem darba laiku? Es
esmu solījis? Nekad un nekur neesmu solījis ievest
darba laika ierobežošanu. Gan otr*esmu visur
norādījis uz to, ka 8 stundu darba laika ievešana pilsētās mūsu saimnieciskos, izpostītos apstākļos ir nepiemērota, bet tas ir pašlaik cits jautājums. Lieta
grozās ap šo likumprojektu, ar kuru zināma daļa deputātu ir saistījušies un atzinuši to par atceļamu. Ja
šo solījumu tagad Purgala kungs doma ka tādu, kuru
varētu nepildīt, tad jāsaka, var rasties sašutums pret
Saeimu, jo laucinieki skaidriredz, ka no Saeimas, no
tiem deputātiem, kas Saeimā sež, šis solījums netiek
pildīts, viņi redz, ka tie deputāti neko šinī lieta nedara. Caur to nekas vairāk netiek panākts, ka tikai
rūgtums, jo tas vienkāršais cilvēks, kas dzīvo kāda
tālā pagastā Lejas Kurzemē vai kur citur, savos uzskatos neiet tālu meklēt, bet ja viņš redz, ka tas, kas
viņam solīts, netiek darīts, tad viņš skaidri redz, ka
še ir negribēšana to lietu nokārtot. Kādas attiecības
viņam var būt tad ar deputātiem? Vai ta bus Saeimas
prestiža, Saeimas cieņasuzturešana, ja mes šos cilvēkus sarūgtināsimar šī nodokļa neatcelšanu. Beidzot es gribu norādīt, ka šeit tika teikts par visu pilsoņu apvienošanos, un ja taisni zemnieku savienība
ar demokrātisko centru pašlaik nav labas attiecības,
kur demokrātiskais centrs ir viņas valdību gāzis, tad
saprotams, ka tās attiecības nevar but visai labas,
bet ja demokrātiskais centrs kopā ar zemnieku savienību ir iestājies par šī nodokļa atcelšanm tad tas
norāda, ka šeit saprašanās tiešām ir un mes, cerēdami, ka šī lieta nepaliks tikai par deklarāciju, bet lai
šeit tiešām būtu visu pilsonisko deputātu apvienošanās redzama, mēs iesniegsim priekšlikumu, nobalsot
vārdiski izsaucot, lai tā lieta būtu skaidra. Ja mēs
esam panākuši saprašanos, zemnieku savienība ar
demokrātisko centru, tad mums vel paliek pāri 7 vai
8 latviešu pilsoņi no kristīgiem nacionālistiem un bezpartejiskā nacionālā centra un ja mēs runājam par to
vispārējo pilsoņu saprašanos, tad ari šai pilsonības
daļai vajadzētu saprasties un ir pēdējais brīdis viņai
apvienoties ar pārējiem, viņai vaiaga pievienotiem
tur, kur ir jaulielākā pilsoņu daļa. Šī saprašanas šeit
ir vajadzīga, jo te ir lieta, kur iet runa par mušu
valsts prasībām, jo runāt par _to, ka lauksaimnieks
nebūtu par daudz aplikts, to jus nevariet. To visi
atzīst un nav neviena runātāja, kurš būtu sacījis, ka
lauksaimnieku stāvoklis nav grūts, bet ja šis stāvoklis ir grūts, tad neapmierināties ar ta konstatēšanu, bet nākat un paceļaties līdz ar mums visiem.
Varbūt kā šī priekšlikuma pieņemšana vai atraidīšana taisni atkarājas no jūsu 8 vai 7 balsīm. Un man
šķiet, ka kungi nacionālisti, kā bezpartejiskie, tā kristīgie nacionālisti, ja jūs šo lietu pabalstītu, .tad mēs
ar to būtu sekmējuši visas pilsonības kopdarbību.
Darīsim to, varbūt, ka mums vēl stāv priekšā citi
darbi, kurus mums kā pilsonībai apvienoti vajadzētu
strādāt, bet šeit mums pašlaik priekšā ir konkrēta
lieta, — neviens no iebildumiem, ka šis nodoklis ir
netaisns nav apgāzts un beigās pats galvenais paliek tas. ķa atsaucoties uz valsts kasi. kā te mēs dzirdējām no finansu ministra kunga, tādu slēdzienu, it
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kā viņš bez šiem 25 miljoniem nevarētu sabalansēt
valsts budžetu, viņš netaisīja. Un ja nu šeit iet runa
par 25 miljoniem, kas tad patiesībā ir šie 25 miljoni,
salīdzinot ar tiem miljardiem, ko lauksaimnieki maksā. Ja ir tie, kas to naidu sēj, kas rada nesaprašanos,
kur tad paliek valstiskais takts, lai šai nodokļu lietā
neradītu nesaskaņas un nemieru savā starpā. Dodiet taisnīgus nodokļus, tad jūs tos varat aizstāvēt,
bet tādus nē (P. Kalniņa starpsauciens).
Ja Jums,
Paula Kalniņa kungs, šī lieta nav skaidra, tad es Jūs
aicinu līdz uz nākamo sapulci, tad es Jums pievedīšu
vienu otru lauksaimnieku, vienu otru bezzemnieku
un Jūs dzirdēsiet, ka viņi teiks, ka te ir netaisnība.
Tā tad no valsts kases viedokļa izejot, šis nodoklis
nekādas grūtības nerada un tāpēc, ka viņš šīs grūtības nerada un ka viņš nav liels un lai mēs panāktu
daudz maz nomierināšanos, kas mums ir tik nepieciešama, tad valsts politika un takts prasa, lai mēs pieņemtu agrarpolitikas komisijas priekšlikumu. Ar to
es varu uzskatīt, ka to, kas man bij jāsaka., es jau
esmu teicis.
Tad vēl iet runa par citām kategorijām un grupām, uz kurām varētu tikt attiecināta nodokļu atcelšana. Bet par to, kā par brīnumu, netika runāts
gandrīz nemaz, ja neskaita vācu frakcijas priekšstāvja runu.
Šinī jautājumā visi runātāji pārgāja
pilnīgi ar klusu ciešanu pāri un neaizskāra ne ierēdņus, ne ari slimo kasu darbiniekus. Bet tas lauksaimnieks, tas ir tas vainīgais un pret to jācīnās. No finansu ministra paskaidrojuma biia redzams, ka pārējās kategorijas dod valstij vairāk ienākumus un no
tā valsts kase varētu vairāk ciest. Es ceru. ka tie
kungi, kuri netur par vajadzīgu taisīt pārmetumus
ierēdņiem un slimo kasu darbiniekiem, piekritīs un
rūpēsies, ka šis likums tiek pieņemts un nodoklis uz
lauksaimniekiem tiek atcelts un līdz ar to tiek pildīti
tie solījumi, kas gandrīz' no visām frakcijām, kas te
sēž, un visiem priekšstāvjiem ir doti.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
Klīves kungs nunat gleznoja diezgan Šaušalīgu bildi.
var teikt ar melnu ogli uz baltas siena- , cik bēdīgi
apstākļi, cik grūti nākoties maksāt nodokļus, un cik
jauki dzīvot Rīgā. Viņš tikai piemirsa turpināt savu
gleznu, piemirsa zemnieku savienības klubu, kur
diezgan jauki uzdzīvojot. (K. Ulmanis no vietas: ..Kā
jus to ziniet!") Ne reti atradīs ari lauksaimniekus
šinīs jestades, kūjas te minēja Klīves kungs, bet velti
meklēsim tur kādreiz iebraukušus laukstrādniekus.
Visu laiku te runā par valsts nodokli.
Šis jautājums neaizskar ne tikai valsts kasi, bet tādos pašos apmēros lauku pašvaldības iestāžu budžetus. Par to
te no laba spārna nav runāts, domājams tamdēļ, lai
noklusētu, ka līdz ar šī nodokļa atcelšanu tiktu lielā
mēra sašaurināti lauku pašvaldību budžeti. Lauku
pašvaldības šis budžeta postenis ieņem diezgan redzamu vietu. Apriņķu pašvaldībās līdz šim kā ienākuma postenis no piemaksām pie progresīvā ienākuma nodokļa Latgales apriņķos ir caurmērā 13,22%,
Kurzeme un Zemgalē — 17,25!% : Vidzemē — 24,04%.
Tas ir diezgan ievērojams postenis tauku pašvaldību
budžetos. Ar šī nodokļa atcelšanu atkrīt ari šis ienākuma avots. Par to nerunāsim, kā segs jau tā
nesabalansētos lauku Pašvaldību budžetus. Teiks,
ka apriņķi likvidējas. Varbūt iūs viņus nolikvidēsat
ari, bet tos izdevumus, kurus līdz šim sedz apriņķis,
tos jus _ laikam nenolikvidesiet. Jūs zināt, ka no apriņķa līdzekļiem veseli 50—60% nāk pagastu darbinieku, šinī gadījumā izglītības darbinieku atalgošanai. Tātad, ja jūs gribat viņus ari uz priekšu atalgot ar tādam pat algām ka līdz šim, tad. protama
lieta, šie līdzekļi bus jāņem no citiem avotiem. Vēl
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atļaujat man pāris vārdus teikt attiecība vļspar uz
lauku pašvaldību budžetiem, ka līdz šim tas_ reformas ir izvestas šinī mūsu saimniecības nozare. Pec
vecās iekārtas, kura tika atcelta līdz ar pagasta pašvaldību likuma pieņemšanu, lauku pagastos, visi ienākumi sadalījās sekosi: no zemes nodokļa caurmērā 51,3% ; nodoklis no lopiemdeva 24,7%. Tagad
nodoklis no lopiem ir atcelts, ta tad hdz ar to šie
24%, no kuriem teiksim 4% maksāja bezzemnieki,
pārējie 20% gūlās uz lauksaimniekiem, ir atcelti.
Tālāk ir teikts, ka nevar palielināt nodokli uz zemes
īpašumiem. Tā tad līdz ar to ir norobežots, ka
augstāk zemes nodoklis nevar tikt pacelts. Uz ka
pleciem ir uzvelts šis atvieglinājums. Līdz pagastu
likuma pieņemšanai lauksaimnieki maksāja no visiem pagastu budžetiem 51,3% un 20%, tā tad kopā
71 %, tagad tā bilde ir citāda. Uz kā pleciem, es_gribētu jautāt, ir uzvelts šis iztrūkums. Visiem zināms,
ka uz galvas naudu maksātāju-laukstrādnieku pleciem. Klīves kungs ļoti daudz rum *51"* par taisnību,
ka vajagot taisnīgi nodokļus uzlikt.Ja nu par taisnīgu
uzskata šo galvas naudas nodokli, kuru maksā pēc
galviņām, vai kāds ir bagāts vai nabags, vai kādam
ir mājas vai nav, tad taisnīgāku nodokli atrast nevar.
Ja progresivā ienākuma nodokļu daļu, kas nāk lauku
pašvaldībām par labu, atcelto, būtu jāpaaugstina šis
netaisnais personas nodoklis, kurš jau tā iznāk caurmērā ne vairāk, ne mazāk kā 9,6 lati uz galviņas.
Ja tagad atcels progresivo ienākuma nodokli un netiks ari paaugstināts zemes nodoklis, tad līdz ar to
labais spārns domā. ka varēs uzlikt vēl lielākas galvas naudas. Tādu laikam taisnību grib ievest labais
spārns ar savu priekšlikumu un ari centrs, kas šinī
gadījumā to aizstāv, es nezinu kamdēļ, vai demokrātijas labā, vai ari taisnības labā, saprotot taisnību tā,
ka nodokļi sadalāmi uz galviņām. Vai tas ir ideāls,
pēc kā jācenšas jums, to es nezinu. Es saprotu, ka
nāk zemnieki, kā paši viņi sevi dēvēts, no labā spārna un nesaprotas ar pilsētniekiem*!, kuri mantas zinā
nestāv zemāk. Es saprotu, kādēļ viemi saka. ka būtu
netaisni, ja atceltu progresivo ienākuma nodokli uz
laukiem, un otri jo karsti cīnās par viņa atcelšanu.
Es saprotu ari to, ka uzstājas Alberinga kungs un ari
viens otrs no viņa frakcijas deputātu kungiem un es
domāju, ka viņu vēlētāju vidū ir ari daudzi tādi paši, kā
viņi, t. i. ka viņiem tanī pašā laikā ir Pilsētā savi uzņēmumi un ari uz laukiem lauku mājas. Ir pats par
sevi_ saprotams, ka pēc progresivā ienākuma nodokļa
uzbūves, ja neskaitīs ienākumus no abām vietām
kopa, tad Alberinga kungam un viņa vēlētājiem progresīvais ienākuma nodoklis būs uz pusi mazāks.
To mesjabi saprotam un tādēļ ari saprotams, kādēļ
jus savas sapulces tik enerģiski uzstājāties pret šo
progresivo ienākuma nodokli. Es domāiu, ka tas nav
tikdaudz
lauksaimnieku interesēs. Lauksaimniekam, kuram nav pilsētā nekādu uzņēmumu, liela nelaime necelasno tā, _vai progresīvais ienākuma nodoklis pastāvēs vai nē, bet gan tiem. kuriem ir uzņēmumi uz laukiem un ari pilsētā, un kuri paši skaidri
nezin, kas viņi ir, vai laucinieki vai pilsētnieki,
priekš tiem šis progresīvais ienākuma nodoklis ir
sevišķi nepatīkams. Tikdaudz man bij ko teikt attiecība uz lauku pašvaldību budžetiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Cel- ,
mam.
,.<»( -,
.1. Celms (sociāldemokrāts) : Godātie deputātiP
Man šķiet, ja visa ta enerģija, kas _ tiek šķiesta pie šī
nodokļa apkarošanas, būtu iztērēta viņa popularizēšanai un viņa izvešanai dzīvē, tad ar ētiskiem un
morāliskiem principiem lepoties būtu vairāk tiesības
tiem, kas togad šķiež savu enerģiju gaisā. Klīves
kungs sava opozīcijas runa nonāca pat tik tālu, ka
ieraudzīja progresīva ienākuma nodokļa aizstāvjos
zināmas marksisma tendences. Varu Klīves kungu
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apmierināt, ka šo nodokļu sistēmu, kā tas visiem no- ,
dokļu vēstures pazinējiem zināms, ir izstrādājuši pilsoniskie finansu zinātnieki. Tas apstāklis, ka tagad
acumirklī norisinājās tik asa cīņa ap šo nodokli, pierāda tikai to, ka katra jauna nodokļu sistēma lauž
sev ceļu ar ārkārtīgām grūtībām. Ko mēs acumirklī
piedzīvojam še Saeimā, tas ir jau piedzīvots citos
parlamentos. Anglijas parlamentā apmēram 100 gadus atpakaļ norisinājās tāda pat cīņa. Tā tad mēs
kā kulturela valsts esam palikuši iepakaļ modernai
Anglijai par apmēram 100 gadiem.
Noklausoties
šinīs debatēs, noklausoties visos argumentos, kuri
bij vērsti pret progresivo ienākuma nodokli, es tomēr
nedzirdēju nevienu noteiktu, vairāk vai mazāk pamatotu argumentu. Viscaur izskanēja, vairāk vai mazāk, intuitīva sajūta. Klīves kungs saka, ka tas nodoklis ir vienkārši netaisns un ar to jau viss pateikts.
Klīves kungs saprot to lietu tā, ka visvienkāršāk!
« taisnību un vienlīdzību" varētu ievest ar to,ka uzdotu
statistiskai pārvaldei saskaitīt, cik Latvijā iedzīvotāju, tad, cik Latvijas valstij vajadzētu dabūt ienākumu un tos tad uz šīm galviņām vienlīdzīgi matemātiski izdalīt. Tāds ir tas vienlīdzības princips, kuru
še aizstāv Klīves kungs. Nodokļu sistēma katra
progresivā sabiedrībā um katrā progresivā valstī ir
pavisam citāda. Tur skatās tā, ka vienlīdzības princips nodokļu sistēmā pastāv iekš tam, ka tiem, kuru
materiālais stāvoklis ir labāks, i" pienākums nest
lielākus materiālus upurus par labu valstij. Tas ir
tas ētiskais un morāliskais princips, ko atzinusi visa
jjrogresivā sabiedrība un ari jaunākie finansu zinātnieki bez izņēmuma. Ja Klīves kungs runāja šeit ar
sevišķu uzviju par to, ka taisni ētiskie un morāliskie
principi viņu piespiežot agrarkomisijas iesniegumu
aizstāvēt un uzaizināja, uzmudināja ari citus balsot
par progresivā ienākuma nodokļa atcelšanu, tad man
gribētos gan Klīves kungam atgādināt to, ka runājot
par ētiskiem principiem un runājot, kā viņš te teica,
par valstiskumu, vajadzētu gan vispirmā kārtā skatīties uz visu mūsu ienākumu avotiem, skatīties uz
visu mūsu nodokļu sistēmu. Nevar runāt par progresivo ienākuma nodokli skatoties no vienas vai
otras sabiedrības grupas viedokļa. Progresīvais
ienākuma nodoklis ir dibināts uz tādiem principiem,
ka viņš aizskar kuru katru valsts iedzīvotāju saskaņā
ar viņa materiālām' spējām un uzstāties pret šo principu no kaut kādas vienas grupas viedokļa nozīmētu
uzstāties pret šo nodokli vispārīgi. Tāpēc es redzu
loģisku nesaskanu, kur no vienas puses uzstātas pret
ienākuma nodokli, no otras puses nāk un saka, mēs
tikai esam pret progresivo ienākuma nodokli lauksaimniecībā, bet citiem tas ir paturams. Ari Kalniņa
kungs no demokrātiskā centra nāca ar tādiem argumentiem, ka vispār pret visu ienākuma nodokli
viņš neesot, bet nodoklis esot netaisns tikai attiecībā

uz lauksaimniekiem un ja lauksaimniekus atsvabināšot no progresivā ienākuma nodokļa, tad nodokļu sistēma nesabrukšot, jo esot atsvabināti ari karavīri.
Pair šo jautājumu varēto disputēt, vai no valsts fiska
interesēm ir lietderīgi vai nav lietderīgi, ka karavīrus
atsvabinām no šī nodokļa. Dažās valstīs tas tā nav.
Tas nu būtu cits jautājums, bet aizrādīt, ka tasjr attaisnojošs motivs, lai ari citas grīnas atsvabinātu no
ienākuma nodokļa, man liekas, tas neiztur ne mazāko
Kritiku. Pēc tā proiekta, kuru iesniegusi agrarpolitikas komisija, atsvabina no nodokļa visus lauksaimniekus, visus algas saņēmēju'Pēc tiešā nodokļu
departamenta statistikas tos sastādītu apmēram
85.000 maksātājus no visiem 109,000 maksātājiem.
Iūs sakāt, ka vaiaga atsvabināt no nrgresivā ienākuma nodokļa 78% no visiem nodokļu maksātājiem.
Ja iūs atsvabiniet 78% un paliek pāri tikai vairs
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vairs progresīvais ienākuma nodoklis? «Nevajaga
spēlēties ar vārdiem", teica Klīves kungs, bet Klīves
kungs pats vai nu negrib vai nevarto saprast. Lieta
patiesībā tiek nostādīta ta, ka uzstājas pret progresivo nodokli vispārīgi un netikai pret šo nodokli lauksaimniekiem. Ja teicu, ka paliek _22% no visiem
maksātājiem, vai tas tad vairs ienākuma nodoklis?
Ja jūs strīpojiet šo nndokli ne tikai lauciniekiem, tad
šeit vis neies runa par 25 miljoniem, kurus Klīves
kungs minēja, bet ies ruma par drusciņ lielāku sumu.
Ja mūsu nodokļu sistēma nav vispārīgi veselīga, ja
mūsu nodokļu sistēmā daudzkas labojams, tad tas ir
neapšaubāms fakts, bet tadeļ inevar nākt šeit un
teikt, ka tādēļ vien, ka nodokļu sistēma mums nav
pilnīgi ideāla, ka tādēļšis nodoklis ir atceļams. Tas,
man šķiet, ir vieglprātīgi. Ja jus apskatiet jnusu
valsts budžetu, tad redziet, ka visi valsts ienākumi
galvenam kārtām sastādas_ tikai no nodokļiem.
46,8% no visiem valsts ienākumiem ir ienākumi no
nodokļiem, otri 45,3% no valsts regalijam, no pastiprinātas mežu izmantošanas. Tie ir galvenam kārtām divi ienākuma avoti. Jus_ esiet atzinuši vismaz
budžeta komisijā, ka pastiprināta meža izmantošana
resp. meža izpostīšana ir uz priekšu jāpārtrauc un
līdz ar to būs jāsaskrūvē nodokļu skrūve ciešāk un
:
*ims būs jāņem šo 46,8% vietā varbūt kādi 60% nodokļu. Tā tad drīzā laikā, neatkarīgi no šī nodokļa
atcelšanas, jūs būsiet spiesti domāt, nopietni domāt,
par jauniem ienākumu avotiem. Kur tādus rast, to
mēs līdz šim nezinām. Zinām to, ka visi tie ceļi, pa
kuriem valsts līdz šim ir gājusi, tie ir atmetami, t. i.
atmetama emisija un mežu postīšana. Tapec atliek
tikai jauns nodokļu veids. Ja bus vajadzība runāt
par jaunu nodokļa veidu, tad mums var but runa par
pilnīgāko un taisnīgāko nodokli, par to nodokli, kurš
visā pasaulē atzīts par vienīgi taisnīgu nodokli. Ja
preses domas varētu uzskatīt par sabiedrības domām, tad man pilnīgi nesaprotama demokrātiska
centra izturēšanās šinī jautājumā. Ne agrāk ka šīs
dienas numuros ir «Jaunākās Ziņas" ir «Latvijas
Vēstnesis" noteikti raksta — divos ievadrakstos, —
ka progresīvais ienākuma nodoklis ir vienīgais taisnīgais ka tas nav atceļams, ka tas ienesvienību mušu
slimā, es gribētu teikt, nodokļu sistēmā, bet demokrātiskā centra priekšstāvji nāk un saka, ka tas pilnīgi ruinē un apgāž mūsu nodokļu sistēmu. Tātad
ārā ir viena taisnība un šeit no katedra otra taisnība.
Tāpat es nesaprotu to, ka šeit ar varu grib uzspiest
ierēdņiem to, ko viņi paši nemaz neveļas. Man noteikti ir zināms, ka ierēdņi ir lēmuši sapulce, ka viņi
negrib, ka viņus atsvabina no ienākuma nodokļa, viņi
atzīst, ka šis nodoklis ir netaisns — to es jau pagājušo reizi atzīmēju, — ka viņš ir pārlabojams un koriģējams un to jau ari vien _ prasa finansu komisijas
iesniegtās tēzes, bet teikt tādēļ, ka viņš ir atceļams,
prasīt to priekš zināmām iedzīvotāju grupām, kuras
pašas to vēlas, nozīmē laikam ne vairāk, ne mazāk,
kā demagoģiju. Klīves kungs domā, ka jautājums ir
jau ārkārtīgi vienkāršs tādel vien, ka visa lieta grozās ap 25 miljoniem un aizrāda uz kādu bankas darbinieku, uz Birkhāna kungu, ka viņš ar 25 miljoniem
varot bankā spēlēties pavisam ar vieglu sirdi. Es
nezinu, cik tāds apgalvojums ir pareizs pret vienu nopietnu darbinieku,bet es domāju,ka no valsts viedokļa
šie kaut ari 25 miljoni krīt tomēr svarā. Es aizrādīju kādā no iepriekšējām sēdēm, ka valsts _ iekšējie
parādi, neieskaitot šeit valsts iekšējos aizņēmumus,
ir pamazām pieauguši, sākot no 1920/21. budžeta
nesamaksāto
gada.
1920/21. budžeta gadā valstij
veco rēķinu ir bijis par sumu, kura iztaisa \,-% no
visa Latvijas valsts budžeta; 1921.'22. budžeta gadā
valsts parādi ir pieauguši līdz 2,4 % no visa valsts budžeta; 1922) 23. budžeta gadā tie ir bijuši 5,i% no vi-
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sa valsts budžeta; 1923/24. budžeta gadā 10,4% no
visa valsts budžeta, un cik acumirklī var paredzēt
no dažādiem resoriem iesniegtiem rēķiniem, valsts
parādi iztaisīs 1924/25. gadā apmēram 12,5% no visa
valsts budžeta. Ja mēs ar vieglu sirdi iesim tāpat
tālāk, tad nav brīnums, ka valsts iekšējie nesamaksātie rēķini vien pārsniegs drīz ne 2—3 resoru budžetus, bet varbūt visu mūsu resoru budžetus kopā, ka
valstij būs jādzīvo vienīgi priekš tam, lai varētu reiz
nokārtot savus vecos nenokārtotos rēķinus. Ja tāds
stāvoklis patiesībā ir, tad jājautā, vai morāliskie un
valstiskie principi nespiež ari zemniekus domāt par
to, ka vispirmā kārtā 'jādomā par valsts saimnieciskā
un finansieiā stāvokļa uzlabošanu un tad par to, kas
notiek ar atsevišķām sabiedriskām grupām. Tā tad
visi tie motivi, visi tie skaļie saucieni un draudi piespiest ar saukšanu pēc vārdiem balsot, vai nu par,
vai pret šī nodokļa atcelšanu, ir ne vairāk, ne mazāk
kā vienkārša demagoģija. Taisni tiem, kuri uz katra
soļa sauc, ka viņi ir vienīgā valstiskā partija, ka viņiem izdota patentē uz valstisku domāšanu, tiem vispirmā kārtā vajadzēja skatīties ne no zemniecības,
no ierēdņu, vai no citas grupas viedokļa, bet no valsts
finansieiā viedokļa. Ja jūs no tā viedokļa skatītos
uz 'šo jautājumu, tad atbilde varētu būt tikai viena.
Valsts finansielais viedoklis prasa, lai mūsu finansieiā
politika tiktu ievirzīta tādās sliedēs, ka nodoklis ķer
vispirms mūsus iedzīvotājus samērā ar viņu materiālām spējām. Tas ir vienīgais valstiskais viedoklis,
kuru šeit var uzstādīt. Citi visi ir viedokļi, kuri vajadzīgi vai nu savu romantisko solījumu izpildīšanai
vēlēšanu laikmetā, vai citu paņēmienu dēļ. Tāpēc
tiem, kas tik skaļi runā par morālisko, ētisko un valstisko viedokli, vajaga apskatīt šos skaitļus un tad
runāt par to netaisnību, kura it kā tiekot nodarīta
lauksaimniekiem. Vienīgais arguments, kuru Klīves
kungs uzstādīja, bija tas, ka visa. tā lieta pastāv netaisnībā. Pauļuka kungs turpretim nostājās tā, ka tā
netaisnība nav gan tik liela, ka tas nodoklis patiesībā
ir samērā mazs, kādi 8 lati uz galviņu, bet pēc viņa
domām šīs ir tas galvenais motivs, kāpēc vajaga atcelt, ka tas valsts kasei nekādu robu netaisīs; bet otrs
runātājs nāk un saka, ka šis nodoklis atceļams tāpēc,
ka lausaimniekiem ļoti grūti viņu maksāt. Es nezinu
nevienu no nodokļa maksātājiem, kuriem tā suma,
kādu viņi samaksā, būtu tik viegli nopelnāma; var
but ka tas ir atsevišķām personām, bet ja mēs runājam vispār par nodokļu maksātāju kategorijām un
grupām, tad es nevaru iedomāties nevienu kategoriju vai grupu, kurai būtu tik viegli nodokļu sumu nomaksāt. Ņemsim kaut kuru no ierēdņiem, kurš gada
beigas saņem paziņojumu, ka viņam jāsamaksā nodoklis, kurš pārsniedz Varbūt viņa pusotra mēneša
algas apmēru, ir viegli ? Ierēdņi saka, ka tas nav viegli,
bet viņi saka, ka viņu pilsoniskā apzina tiekot ievainota, ja viņus gribētu atsvabināt no nodokļu maksāšanas. Jus te liekat_priekšā atsvabināt no nodokļa
zināmu nodokļu maksātāju kategoriju. Mēs šeit nerunājam par atsevišķām kategorijām, par atsevišķām
šķiram, mes runājam en bloc, ka tā ir vispār nodokļu
sistēmas ārdīšana mušu jau tā slimā nodokļu politikā.
Ja mes negribam nonākt pie tāda stāvokļa, kādā ir
nonākušas dažas valstis, kuras ir stiprākas saimnieciska ziņa par mums, tad mums ir jāpadomā par to,
ka padarīt mušu slimo nodokļu sistēmu veselīgāku.
Tas būtu panākams, ievedot to nodokli, kurš vispār
atzīts ka taisnīgākais nodoklis, t. i. progresīvais ienākuma nodoklis.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Pur-

galim.
J. Purgals (krisjīgā nacionālā savienība): Aug„, <yh stais nams! Kad kāda frakcija jau sāk draudēt, tad
ta ir zīme, ka viņas lieta nestāv labi. (Sauciens pa
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Godājamais deputāts Klīves
kreisi: « Plāni iet!")
kungs draudēja ar izsaukšanu pec vārdiem pie nobalsošanas (nemiers zemnieku savienība). Alberinga
kungs draudēja ar eksāmeniem zemniecības priekša.
Bet man šķiet, ka ne Alberinga kungs, ne Klīves
kungs — varbūt Pauļuka kungu varētu gan izņemt—
neizturēs zemniecības priekšā savu eksāmenu. Kadeļ
viņi neizturēs ? Loti vienkārši: viņu valdīšanas laika
tika ievests šis ienākuma nodoklis ari attiecība uz
zemniecībā. Tad viņi neprata šo nodokļa likumu ta
izveidot, kā tas tagad izrādījies par vajadzīgu._ Bet
kā viņi toreiz neprata šo likumu ievest dzīve, ta viņi
ari tagad izrādījušās kļūdas neprot_ izlabot. Te ir ta
nelaime, ka zemnieku savienība mēģinašo savu kļūdu izlabot, bet nepareizi. Te ir tas kļūmīgais viņas
tagadējais stāvoklis, un tāpēc viņa nu_ brec un visu
savu vainu grib uzvelt citiem. Nezinādama, ka šo
savu kļūdu izlabot, viņa tagad grib atsvabināt no ienākuma nodokļa lauksaimniekus, un to dara tādā veidā, ka - - lai varētu izvest cauri savus nolūkus —
ņem ari līdzi sabiedrotos: valsts ierēdņus, jiašvaldību
ierēdņus — citos nē — un vēl slimo kasu darbiniekus.
Visi tie pārmetumi, kuri tagad iziet uz to, ka citas partijas vai frakcijas esot vainīgas, jo tās it kā esot mītiņos solījušas ienākuma nodokli attiecībā uz lauksaimniekiem atcelt, ir attiecināmi tikai uz zemnieku
savienību kā tādu. Cik man zināms, tad ne kristīgie
nacionālisti, ne bezpartejiskais nacionālais centrs nekad nevienā mītiņā neko līdzīgu nav solījuši. Nevienā. (Balsis pa labi: «Nav taisnība, to jūs nevarat apgalvot!") Nacionālisti nesola neiespējamas lietas un nekad nedzen demagoģiju. Tādēļ, neskatoties
uz to, ka no zemnieku savienības puses ar šo likumu
tika dzīta liela demagoģija, es tomēr neielaidīšos uz
demagoģiju un ķeršos pie paša lietas kodola. Kristīgie nacionālisti un ari citas frakcijas ir nākušas pie
atziņas, ka likmes, kādas tagad pastāv attiecībā uz
lauksaimniecības ienākumiem, ir nepareizas. Tādēļ
ari kristīgie nacionālisti ir nākuši finansu komisijā ar
konkrētiem skaidriem ļ>riekšlikumiem, ko darīt. Pret
tiem nevarēja celt nekādus iebildumus ari zemnieku
savienības pārstāvji. Bet ko tagad dara zemnieku
savienība? Es neteikšu, ka tas ir nemākulīgi, bet tas
ir neveikli, ko tagad dara zemnieku savienība. Zemnieku savienība, nemaz nepārdomājot, kas īstenībā
būtu darāms, griezās pie agrarpolitikas komisijas, uz
ātru roku sameklē sev sabiedrotos un mēģina atcelt
šo ienākuma nodokļa likumu attiecībā uz dažām grupām. Kas nu iznāk? Rīgas namsaimnieki varēto
tāpat sacīt, ka viņi tāpat maksā nodokli no fundētiem ienākumiem, t. i. no nekustamiem īpašumiem,
kā _ laucinieki.
Viņi tāpat varētu sacīt, ka viņiem
grūti noteikt savus ienākumus; jo ari viņiem nav specialistu-grāmatvežu, kas saved kārtībā visus viņu
ienākumus. Bet viņi to nedara. Viņi grib maksāt,
maksa un maksās. Bet ne ap to lieta grozās. Lieta
grozās ap to, ka zemnieku savienība no vienas puses
ar Alberinga kunga muti apgalvo: «Zemnieki grib
maksāt nodokļus un vēl vairāk kā vajadzīgs". (Starpsaucieni pa. labi.) Tā Alberinga kungs savā debatu
uztraukumā teica. Es ari zinu, ka laucinieki grib
maksāt. Tas ari ir pareizi. Bet ko tad lai nu viņi
maksa? Man ari ir bijušas sarunas ar lauciniekiem,
jomans darbs saved mani kopā ar viņiem katru dienu,
v.n viņi visi saka, ka viņi grib maksāt nodokļus, tikai
nevis nodokli uz deklarācijas pamata, nevis uz tā
novērtēšanas pamata, kada _ tagad ir pielietota attiecība uz lauksaimnieku ienākumiem. Viņi grib citā
veida to pašu nodokli maksāt. Viņi grib maksāt uz
taksācijas rubļu pamata, uz šādas novērtēšanas pamata. Vispār, man jāsaka, lauksaimnieki iziet uz to,
ka viņiem būtu patīkamāki, ja viņiem būtu viens vie- *
nīgs nodokļu kopsavilkums. Ienākumu nodoklis nav
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atceļams. Ja jūs zināt ienākuma nodokļa vēsturi,
Klīves kungs, — Jums taču tā jāzin, jo Jūs specializējaties kā ekonomists, un es domāju, ka Jums par to

būs zināms — tad Jums jāatzīst, ka var likmes pa-

.

zemināt attiecībā uz lauksaimniekiem. Ienākuma nodoklis ir tik elastīgs, ka jūs to variet visādi izveidot,
pamazinot ari progresiju; tad viņš nebūs tik lielā
mērā progresīvs, bet viņš tomēr būs ienākuma nodoklis. Ja jūs neaizskārsat nevienu nodokļu maksātāju grupu, ja jūs pasacīsat, ka lauksaimniekam jāmaksā uz zemes ienesīguma novērtējuma pamata,
tad lauksaimnieki būs apmierināti un ari citi nodokļu
maksātāji būs apmierināti. Bet ko jūs gribat? Jūs
gribat tagad dzīt demagoģiju, jūs gribat pilnīgi atsvabināt no nodokļa maksāšanas, un tā vietā neko
nelikt. Man jau bija tas gods aizrādīt pēc Alberinga
kunga runas, ka jūsu pārejas formula neko neliek
priekšā, jūsu pārejas formula šī nodokļa vietā neliek
neko citu. Tas apgalvojums, ko še Alberinga kungs
izteica, ja to salīdzina ar Klīves un Pauļuka kungu
runām, ir atkal tikai tukšs solījums, jo_ Klīves kungs
nevēlas kaut kādu ekvivalentu šīatceltā nodokļa vietā likt. Tā tad, kungi, ja jūs gribat pie jūsu pašu senākās kļūdas izlabošanas ķerties, tad ķeraties saprātīgi, un ķeraties tā, kā to finansu komisija liek
priekšā. Pieņemat, kādā ziņā ienākuma nodoklis jāpārveido un tad uz šī pamata, uz noteikumu pamata,
kā ir pārgrozāms ienākuma nodokli, varat nākt ar
priekšlikumu, grozīt pastāvošās ienākuma nodokļa
likmes. Kad mēs ar aukstām asinīm un prātu" apskatījām šo jautājumu finansu komisijā, tad jūsu godājamiem pārstāvjiem, Ulmaņa un Aug. Kalniņa kungiem, ari nekas nebija ko iebilst. Bet te, kur jūs esat
visi kopā un kur jums nu atkal vajaga ar zināmiem
paņēmieniem rādīt, ka jūs it kā aizstāviet zemniekus,
jums ir cita dziesma, un ļoti nesaskaņota ir šī dziesma.
Ja jūs salīdziniet pilnīgi objektīvi visu to, ko teica
Alberinga kungs un ko teica Klīves un Pauļuka kungi,
tad iznāca tā, ka Alberinga kungs solīja kaut ko at-

ceļamā nodokļa vietā, bet Klīves kungs galu galā
vairs neko nesolīja. Pauļuka kungs ari palika tā uz
pusratā, jo nezinot, kā ar to smago vezumu būšot, vai
varēšot to auzu kulīti vēl virsū uzlikt. Jums (pagriezies pret zemnieku savienību) vajaga saskaņot
savu dziesmu. (Starpsaucieni no zemnieku savienības. ) Jūs sakiet runāt par pilsoņu vajadzīgo kopdarbību. Jūs sakiet, ka pilsoņu kopdarbība var notikt un ka tā vajadzīga, bet tanī pašā laikā iedomājaties dzīt katrs uz savu roku demagoģijm Uz tādiem
pamatiem kopdarbība ar jums nevar būt. Turaties
nie tādiem pamatiem, kādi ir vajadzīgi pilsonībai, tad
mēs varēsim ar jums kopā strādāt. Tie pārmetumi,
kurus jūs taisāt kristīgiem nacionālistiem un man personīgi (sauciens pa labi: «Jums personīgi nē!"), attiec'bā uz namu īpašniekiem un visām šīm lietām, ir
pilnīgi jānoraida. Es labprāt gribētu zināt, vai Klīves kungs un citi ļoti godājamie zemnieku savienības
lideri nav vairāk saistīti ar pilsētu kā dažs labs kristīgais. (Saucieni: ,.Pareizi!") Es uz laukiem, Klīves kungs, pats apsaimniekoju sava tēva lauku malas, no kurām es esmu cēlies, un man tik pat labi ir
zināma visa lauku dzīve, ir sakari ar laukiem, kā iums,
zemnieku savienībai, ja pat ne vairāk. Man katru
dienu bez tam ir darīšana ar zemniekiem, un ja es
viņiem visas tās lietas izstāstu, ka vajaga nākt pretim zemniecībai, tad ari viņi saka, ka grib maksāt,
bet grib maksāt no taksācijas rubļa kā papildinājumu
nie .pastāvošiem nodokļiem uz nekustāmu īpašumu,
ko jūs negribiet (starpsaucieni). Ja ienākuma nodokia jēdzienu jūs noskaidrosiet, tad jūs redzēsiet, vai
tos būs ienākuma nodoklis, vai nē. Ja mēs nodokli
gribam paturēi taisnīgu, tad mēs nedrīkstam nevienai
grupai atlaist šo nodokli, nedrīkstam nevienu grupu
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no sī ienākuma nodokļa maksāšanas atsvabināt. Klīves kungs runāja par to, ka nevajagot visiem uzlikt
\ ienādu nodokļi, ka visus nevajagot ar vienādu šņori
mērot. Dažādas likmes, dažādas progresijas ir vienmēr pastāvējušas, bet viscaur jabut pašam principam
skaidram, un tāoēc no nodokļu_ maksāšanas nevienu
atsevišķu giupu nevar atsvabināt. Vienai otrai maksātāju grunai var but dažādas likmes, dažādi samēri,
bet nevariet jūs veselu nodokļu maksātāju grupu
izslēgt no šī skaita (A. Klīve no vietos: «Vai tagad
nav izņēmums?"). Tas ir netaisnība, ka jus gribiet
dažus atsvabināt no ienākuma nodokļa. Tikaitad ir
šim nodoklim kāda jēga, tikai tad viņš var but taisnīgs, kad viņš ir vispārīgs, mi tapec attiecība uz
lauksaimniekiem kristīgo nacionālistu frakcija liks
priekšā, ja vispārīgi pieņems pāreju uz finansu komisijas tēžu lasīšanu, ka ienākums no lauksaimniecībām aprēķināms uz zemes iesnieguma taksācijas pamata. Šāds pamats ir priekš lauksaimniekiem ai i
pieņemams, (Sauciens _ pa_ labi: «Un īpašumu nodoklis?") Tas ir jāizstrādā sīki, tepat ka pārējie un
jāsaskaņo._ Jūs taču nevariet visu viena tēze ielikt.
To pašu jūs piedzīvosiet visos kongresos un visas
lielākās zemnieku savienības sapulces, ķa zemniekilauksaimnieki, kas grib nodokļus maksāt, tam piekritīs, un jums nebūs nekādag slavas par to, ka jus
atbalstāt gluži pretējo un iestājaties par nodokļa at-

celšanu neko neliekot tai vietā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulmanim.
(Sauciens: „Aha!")
.
„
Augstais
K. Ulmanis (zemnieku _ savienība):
nams! Kad kristīgi nacionālās savienības runātajam
Purgala kungam iznāk runāšana, tad viņš sev iztaisa
..evišķu baudījuma brīdi ar to, ka iedomājas, ka viņa
pienākums ir no šī katedra pamācīt zemnieku savienību. Viņš neprasa sev, vai pamācibabus vieta,_vai
ari pilnīgi lieka. Šodienatkal viņš te ņemas ļoti cītīgi
pamācīt zemnieku savienību. Viņš saka: «Redziet,
tur finansu komisijā, kad kristīgā savienība nāca un
cēla to un to priekšā, tad nebija ari zemnieku savienības locekļiem ko iebilst, bet kad viņi visi šekopapalūk, kā nu viņi runā." Ļaujiet man pateikt, ka tas
lietas bija. Tā nav, kā Purgala kungs teica, ka šeit
gribot, lai atceļ ienākuma nodokli, bet komisija citādi
balsojot. Mēs saņēmām finansu komisija gatavu
projektu no agrarlietu komisijas, kur sēž ari Alberinga kungs. Kad finansu komisija pret zemnieku
savienības balsīm noraidīja šo projektu, tad nāca tēzes. Man kā koreferentam nāksies _ velak par to
vairāk runāt. Tās tēzes, izņemot pēdējo punktu, kas
ir nenozīmīgs, ir pieņemtas pret zemnieku savienības
balsīm. Pret katru punktu mēs balsojām preti un par
visām kopā ari balsojām pretī. Tagad nu nak Purgala kungs un saka: «Lūk, tur viņi neceļa iebildumus, bet te kopā, te viņi dzied citādu dziesmu." Tad
Celma kungs runāja divas reizes i>ar veciem rēķiniem un viņa frakcijas biedrs, Radziņa kungs no Valmieras, sauca: «Tie ir tie Ulmaņa parādi." Es labi
zinu un to Celma kungs paskaidros, ka viņš nerunāja
par te sauktiem veciem valsts parādiem, bet par tam
pārejošām sumām, kuras katru gadu paliek uz 1.
aprīli nesamaksātas, vai nu tapec, ka darbi nav nobeigti, kurus saimnieciskās ministrijas sākušas jeb aiz
citiem iemesliem. Tam nav nekāda iespaida uz valsts
budžetu. Tagad es gribu uzsvērt, ka te lielākā daļa
runātāju izteicās tādā kārtā, it kā progresivā ienākuma nodokļa likums būtu tik vienkaršs,_ vienkārši
izstrādāts un izstrādājams, ka nekas vienkāršāks nevarētu būt. Varbūt viņiem stāv prātā tā slavenā
dzelzceļa līnija, kuru kādreiz vajadzēja vilkt no Peterpils uz Maskavu. Viens liels vīrs ņēmis un novilcis taisnu liniju un teicis: «Tā būs būvēt." Tā
nav! Mums jāzin, ka katrā valstī, kur ienākuma no-
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doklis pastāv, viņš piemērots dzīves apstākļiem. Laikam nebūs divas tādas valstis, kur šis nodoklis būs
pilnīgi vienādi izvests, visur šā nodokļa likumā jūs
atradīsiet zināmas īpatnības, kuras diktē dzīves apstākļi. Bet ja pie mums sāk runāt par šī nodokļa piemērotāku sadalīšanu, tad iznāk, ka tā ir gatava apgrēcība. Bet vai tad tagad pastāvošais likums neparedz nekādus izņēmumus, vai nevienai grupai nav
atvieglinājumu, jeb vai ir zināmas grupas no nodokļa
maksāšanas izslēgtas? Te jau uz to aizrādīja, ka
zināma iedzīvotāju daļa tiek atsvabināta no šī nodokļa. Ja tagad domā pacelt eksistences minimumu,
sakāt, vai atkal viena zināma daļa nepaliks ārpus nodokļa maksāšanas. Ja grib ievest to, kas ir paredzēts tēzēs, ka visi algas saņēmēji maksās nodokli tikai no 60% no viņu algas. (Sauciens pa kreisi: «Tā
tik Klīves kungs domā!") To, ko Klīves kungs domā;
to viņš ari skaidri pasaka. Jums vajadzēja zināt, ka
pirmais priekšlikums no Klīves kunga par šī nodokļa
atcelšanu ir nevis no šīs dienas jeb vakardienas, bet
tas ir bijis iesniegts jau Satversmes Sapulces laikā.
Te vispār runā par privilēģijām, ka likumā tādu
nemaz neesot, ka nekādi izņēmumi neesot paredzēti,
un no vienas, otras un trešās puses tiek teikts: ..Jūs
gribat radīt privileģēti»šķiru valstī." (A. Veckalns:
«Lielgruntniekus!"). Tā privileģētā šķira būšot zemnieki (Sauciens pa kreisi: «Lielsaimnieki!"). Lūk, es
jau zinu, ka jūs lielsaimniekus labi pazīstiet, jo cik
no jums ir tādu, kas nebūtu lielsaimnieka mājas maizi
ēzdami uzauguši, un cik no jums ir tādu, kas vēl tagad nedabū bīdelētos vai rupjus kviešu miltus pa
maišelirn. (F. Cielēns no vietas: «Tāpēc jau mēs to
labi zinām!") Nu tāpēc, protams, jūs ziniet, kādi tur
ir apstākļi. Bet, kad te runā un sāk stāstīt par privilēģijām, tad es gribētu prasīt, kam un kādas privilēģijas tad radīsies. Ja runā, ka zemniekiem būšot
privilēģijas, tad es gribētu prasīt, kā tad līdz šim
pie mums ir bijis. Vai zemnieki nav bijuši visu laiku

un vel tagad neatrodas tādā stāvoklī, ka citi visi ir
dabūjuši privilēģijas, bet viņi ir nesuši visas smagās
nastas ka neviens cits. Kur tie lauki ir palikuši, kad
pirmos valsts pastāvēšanas gados zemniekiem bija
lielas smagas vienpusīgas nodevas, kad valdība ņēma
labības pudu — un viņai bija tas jāņem par 8 rubļiem puda tam laikā, kad uz tirgus to varēja pārdot
par 100 rubļiem. Tie laiki vēl nav aizmirsti. Sakiet,
vai ta ari bija privilēģija zemniekiem jeb bija privilēģija tiem, kas tādēļ maksāja daudz mazāk valsts kasē
iekša, tapec ka zemniekiem vienkārši paņēma (Bastjāņa starpsauciens). Jus tad nebijāt mājās, jūs nezināt, kas bija. Jūs pa to laiku dzīvojāt austrumos,
ka jus zināt, vai bija nabagi vai bagāti. (V. Bastjānis no vietas: «Nelaida mājas!") Tagad ir daudz

tādu, kas saka, ka nelaidajnājās. (Starpsauciens pa
kreisi.) Otra lieta ir tā, kā bija ar izvedmuitām. Kādas te bija privilēģijas? Es lūdzu pateikt man, cik
ir bijis fabriku ražojumu, visādu fabrikātu un artikeļu, kuri Latvijas valstī bija aplikti ar izvedmuitām.
Bet no otras puses zemniekam, kas ari sāka kustēt
un gribēja kaut ko darīt priekš ta izgudroja visādas
muitas un tikai tad atļāva izvest. Galvenais un pirmais pamats un motivs bija ieņemt kaut ko no zemnieka, ja ne citadj, tad ļaut sviesta mārciņu izvest
ara un uzlikt virsū izvedmuitu. Zemnieks ilgu laiku
to nesa un nes vēl tagad viens pats, jo ari tagad izvedmuitas uz lauksaimniecības ražojumiem nav vēl
pilnīgi atceltas. Ludzu pasakāt, kurā pusē nu privilēģijas ir. Loģika še ļr ļoti vienkārša — jo no zemnieka vairāk ko iekasēsim, jo mazāk tiem citiem būs
jāmaksā. Vel talak. Mums pastāv izvedmuita uz
kokiem. Stāvoklis nu ir tāds: ja valsts pārdod kokus
no saviem mežiem, tad viņa saņem par katru koku
pilnu vērtību divējāda ceļā, pirmkārt, tā saucamo
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celma naudu un, otrkārt, izvedmuitu. Kad nu zemniekam ir kāda koka pagale ko pārdot, tad viņš dabu
celma naudu. (Starpsaucieni pa kreisi.)_ Es runāju
par to, ko viņš dabū, ja pārdod, es nerunāju par pirk-

šanu, varbūt, ka citiem ir bijis vairāk darīšanu ar tādiem zemniekiem, kas paņem kokus no kroņamežiem un pārdod, man ar tādiem zemniekiem ir nācies
sadurties loti maz. Ja nu zemnieks pārdod no sava
meža kādu koka pagali, tad viņš saņem zināmu
cenu — celma naudu, bet pircējs-eksportiers samaksā izvedmuitu, kas ir atvilkums no koku pilnas
tirgus vērtības. Ir bijuši tādi gadījumi, kur šī izvedmuita, kuru saņem valsts, ir līdzinājušās tai celma
naudai, kuru dabūjis zemnieks savu koku pārdodot,
šī izvedmuita pat ir pārsniegusi 2 līdz 3 kārtīgi šo
celma naudu. Vai tas jau ari nav zināms nodoklis?
(E. Radziņš no vietas: «Kas tad visu to izšķērdēja?") Te tiek jautāts no bijušā Valmieras pilsētas
galvas, Radziņa kunga, kašto izšķērdējis. Es domāju, ka Radziņa kungam būtu labāk tādus jautājumus še neuzstādīt.

Tādus jautājumus viņš labāk var

pārrunāt mājās, savā Valmierā. Tad nu vēl nāk klāt
linu monopols, kurš pastv gandrīz no pašas pirmās
dienas līdz šai baltai dienai. Linu monopols ir tāpat
ievests ar to nolūku, lai tiktu pie līdzekļiem. Pie
tiem varēja tikt tikai tādā kārtā, ka zemniekam nemaksāja to tirgus cenu, kuru par viņa liniem varēja
dabūt. Tas atkal bij vienpusīgs nodoklis no zemniekiem. Vai tā bij kāda privilēģija? Ja tā bij privilēģija, tad kādai pusei? Taču ne zemniekam. Te saka,
labosim. Kā tad Jūs, Celma kungs, to labošanu iedomājaties? Jūs domājiet, ka uz reizi vienā dienā
var visu apgāzt un uzcelt par jaunu. Mūsu pusē tādas teorijas nepastāv. Ja mēs kaut ko labojam, tad
labojam saskaņā ar dzīves iespējamībām, soli pa solītim, vienu lietu pēc otras. Tad nu vēl tālāk par tām
sevišķām privilēģijām. Loti lielu izbrīnēšanos sacēla tas, ka nāca un runāja, ka gribot dot zemniekiem privilēģijas, vācu frakcijas priekšstāvis. Ja
ari šinī gadījumā tas bija Liepājas pilsonis, kas to teica, pilsētnieks, tas neko lielu negroza, jo katrā ziņā
nesaprotami iznāk, ja zemniekiem no tās puses sāk
pārmest privilēģijas. Nav aizmirsti tie laiki, kad
zemniekam pilsētās nekādas tiesības nebija, kurpretim citu privilēģiju kaudze bija augstāka nekā Liepājas namu jumti. Mes esam aizmirsuši divas lietos.
Kas ta bija par privilēģiju, kura spieda zemniekus gadu desmitos un gadu simteņus cauri? Tās ir mūsu
ceļa nastas, ceļa klaušas. Kas viņas nes? Tas pats
zemnieks viņas nes. Mēs esam 5 gadus nodzīvojuši,
mes esam 5 gadus strādājuši un visvisādus atvieglinājumus un labumus dabūjuši, un ieveduši. Jūs prasāt, kas brauc pa tiem ceļiem? Jūsu tēvs ari ir
braucis; kamēr jūs bijāt jauni, ari jūs paši braucāt.
Tagad, kad jus braucat mājās sestdienas vakaros,
lai tur ko labu un svaigu dabūtu, tad ari jūs braucat
pa tiem pašiem ceļiem. Tā tad ari šī ceļu nasta ir
vienpusīga un smaga, kura, ja to aprēķinātu naudā,
izradītos vairāk simtsmiljonu liela pa visu valsti kopā.
Šī nodokļu nasta gulstas pa 20—30.000 uz saimniecības. Unje nu vēl var nākt un runāt par zemnieku
privilēģijām. To nevarēja sagaidīt no tās puses, no
tiem cilvēkiem, kuriem nevajadzēja aizmirst vecos
vēsturiskos notikumus un visu attīstības gaitu. Privilēģija? Kurā pusē tad bija privilēģija, kad pastāveja _9. marta likums, kad piespiedu kārtā varēja izrentēt zemnieku zemes. Kuram bodniekam varēja
izrentēt viņa bodi, kura fabrika tad tika izrentēta?
Jus domājat, ka ta bija zemnieku privilēģija. Vai ir
kada_ fabrika piespiedu kārtā paņemta un palaista
darba no otra privāta cilvēka? (Starpsaucieni.) Ja
jus sakiet, kamums nav no svara vai viena otra bodele šeit Rīga paliek vaļa vai cieti, bet ka mūs inte-
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resē, lai zeme būtu apstrādāta, lai_ mums visiem būtu
maize, lai mūsu pilsoņiem tās netrūktu un ja mēs atzīstam, ka te ir tas pamats, tad pie tā ari paliksim. Ja
zemnieki nāk un saka, ne tikai mēs no zemnieku savienības, bet vispār zemnieki, nāk un saka, ka šis
viens nastas veids ir tas, kurš nav panesams, tad šo.
nastas nešanas veidu vajaga atvieglināt. To saka
šeit ne tikai zemnieku savienības deputāti, kuru pienākums ir zemnieku balsi uzklausīties un šo nastas
veidu atvieglināt, bet to saka ari citi deputāti šeit
Saeimā, un tāpēc ir cerība sagaidīt, ka visa Saeima
sapratīs šo stāvokli, uzklausīs šo zemnieku balsi, un
šovakar es, tāpat kā to darīja mani citi frakcijas biedri, varu teikt, ka zemnieku savienība balsos par to,
lai agrarkomisijas likumprojekts tiktu pieņemts. Es
ceru, ka būs ari tikdaudz citu Saeimas locekļu, kuri
par to balsos, lai mēs varētu nonākt tik tālu, ka šis
nastas veids tiktu atcelts. (Sauciens pa kreisi: « Pat
no budžeta komisijas viedokļa atteicies!")
t Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
iļ?* F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
' tautas vietnieki! Latvijas valsts 5 gadu pastāvēšanas laikā mēs no tās partijas, kura šos 5 gadus ir atradusies pie valsts varas, esam dzirdējuši ārkārtīgi
daudz runas, ārkārtīgi daudz rakstu par viņas valstiskumu, bet šīs debates noslēdzot pie nodokļu jautājuma, kur visas partijas vispirms paceļas pāri savu
partiju viedokļiem, tur taisni šī partija ir citādā stāvoklī un pie valsts saimnieciskā samēra uzturēšanas
runā citādu valodu, runā to valodu, ko mēs dzirdējām šodien no kādreizējā bijušā ministru prezidenta
kunga un dzirdējām visas šīs partijas nevalstisko pozīciju. Mēs dzirdējām no daudziem runātājiem, kuri
patiešām runāja no objektīva valsts saimnieciska viedokļa, ka nodokļu lietā nevar partija dzīt demagoģiju,
jo caur to tiek satricināti valsts saimnieciskie pamati,
bet par nožēlošanu tā partija, kura līdz šim 5 gadus
sevi gribēja redzēt izņēmuma stāvoklī, kura gribēja
sevi atzīt par vienīgo valstisko Latvijas valsts dibināšanā un viņas tālākā izveidošanas darbā, gaiši ar
šīm runām pierāda, ka viņa nav spējīga valsts saimniecisko dzīvi vadīt un nemaz negrib to darīt, jo nodokļu jautājumā, valsts saimnieciskā dzīves stabilizēšanā šī partija deklarē ar saviem runātājiem, ka
viņiem valsts ienākumu jautājumi, valsts saimnie. ciskās dzīves stabilizācijas jautājumi neinteresē. Un
man liekas, ka Latvijas tauta, viņas dažādās šķiras,
ari Latvijas zemnieki, ir pārāk izauguši pa šiem 5
gadiem, ka ja varbūt šīs runas'atstāja iespaidu 4 vai
5 gadus atpakaļ, tad tagau, man liekas, pēc Latvijas
valsts saimnieciskās dzīves relatīvas stabilizēšanās
ari viena daļa no šiem zemniekiem sapratīs tās. Otrkārt mēs zinām, ka valsts saimnieciskā dzīve var
attīstīties, ja nemēģina valsts iedzīvotāju dažās grupās pret valsti un tāpat ari savstarpēji sēt pārāk asu
ienaidu. Noklausoties šodien bijušā ministru prezidenta Ulmaņa kunga runu, man jāsaka, ka tā man atgādināja dažas avižu ziņas no Balkanu valstīm, kur,
kā mēs zinām, ir personas, kuras kūda lauciniekus
pret pilsētniekiem un līdz ar to atnes triecienu pašām
Balkanu valstīm. Un tas pats atskanēja no Ulmaņa
kunga mutes. Ari viņš tādu pašu kūdīšanu izdara,
bet laucinieki sapratīs, ka uz Latvijas valsti nav jāskatās tikai no dažādu veikalu viedokļa. Tie sapratis ari, ka ir vajadzīga Latvijas kulturelā un saimnieciskā attīstība, tie sapratīs ari, ka nav tiesības runāt
par nodokļu smagumu Latvijā tiem, kuri uz sevīm
nes atbildību, teiksim, vismaz morālisku un politisku
atbildību par tiem simtiem miljonu, kuri no jūsu valdības laika ir neracioneli un citādā kārtā varbūt izšķiesti. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!") Man liekas, Latviju dibināja Latvijas tauta. Bet tiem, kuriem
ir Latvijas tauta grūtos laikos nodokļus maksājusi,
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tiem nav tiesība šodien runāt par nodokļu smagumu,
kuri paši ir bijuši līdzdalībnieki pie smago nodokļu
izšķiešanas nelietderīgi un varbūt ari citādi. Slēdzot šīs piezīmes, mēs ceram un domājam, ka tautas
vietnieku nams neies pa to ceļu, kuru liek priekša
nepareizi saprastas šauras lauksaimnieku intereses,
jo viņu interesēs ir valsti nostiprināt un valsts saimnieciskās intereses augstais nams cels pāri tam, ko
šeit runāja cilvēki, kas nostājās pret valsts un tautas
saimniecību un balsos pret viņu priekšlikumu, bet par
tiem valstiskiem priekšlikumiem, kuri nāk no finansu

komisijas.

(Saucieni: «Pareizi!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vēl var dabūt Jezups Rubulis, kurš
nebija iepriekš zālē. Vai viņš vēlas izlietot savu tiesību? Nevēlas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents A. Alberings: _ Godātie deputātu kun- - /
gi! Pēc tam, kad pagājušā sēdē man agrarkomisijas ^ *-*"
uzdevumā bija tas gods referēt par šo likumu un pēc
tam, kad es kā frakcijas biedrs ņēmu vārdu un mēģināju pēc iespējas plašāk attēlot tās nobriedušās lauksaimniecības prasības, un proti, ienākuma nodokļa
atcelšanu, es kā referents gaidīju kādu nopietnu iebildumu, lai tiešām varētu nākt pie zināmiem slēdzieniem. Tomēr pēc šīm divās sēdēs noturētām
garām debatēm man jākonstatē, ka viss tas, kas šeit
ticis runāts, varbūt, ar ļoti maz izņēmumiem, ticis
tikpat plaši pārrunāts agrarpolitikas komisijā. Visi
pievestie motivi tika vispusīgi apskatīti no visiem
klātesošiem komisijas locekļiem un, neskatoties uz to,
komisija bija tanī pārliecībā, ka viņa iet pareizo ceļu,
nostādamās uz redzes stāvokļa, ka progresīvais ienākuma nodoklis lauksaimniecībā atceļams. Tā tad
agrarpolitikas komisijas priekšlikums uzskatāms kā
priekšlikums ne tikai kā kādas atsevišķas frakcijas, bet priekšlikums, kurš nāca no agrarpolitikas
komisijas. Purgala kungs, starp citu norādīja, ari
Ulj>e to pašu norādīja, ka lauksaimnieki pavisam to
neprasa, bet prasa kāda atsevišķa politiska partija,
acīm redzot viņš to zīmēja uz zemnieku savienību.
Man jāsaka, ka ari agrarkomisija tika konstatēti tie
fakti, uz kuriem tika norādīts komisijā un par kuriem
es runāju ari šeit augstā namā. Šī prasība ir no visiem lauksaimniekiem, kuri ir iesūtījušisavu atsauksmi par šī nodokļa atcelšanu, vienbalsīga. Es konstatēju pagājušo reizi, tāpat kā es to tagad gribu pastrīpot, ka lauksaimnieki nav pret nodokli un ir pilnīgi nepareizi, kā te norādīja Purgala kungs, ka zināma frakcija prasot atsvabināt lauksaimniekus no
visiem nodokļiem; turpretim lauksaimnieki paši to
neprasot, ka esot tikai zināma daļa, kas to prasot.
Es domāju, ka tādu slēdzienu nevarēja taisīt ne no
mana referāta, ne no šī likuma. Es jau aizrādīju, ka
lauksaimnieki ir ar mieru nodokli maksāt, ir ar mieru
maksāt nodokļus varbūt kopsumā ne mazākus, ka
tagad, bet viņi atzīst šo nodokli par netaisnu, par
dzīvei nepiemērotu. Un neviens no runātājiem nevar apgalvot, ka viņi būtu pierādījuši pretējo, t.i. ka
šis nodoklis ir taisnīgs, ka viņš ir dzīvei piemērots.
Tā tad ne valsts, ne citas iestādes ko zaudē, ja šie
25 miljoni — cik tur iznāk, tas nekrīt svarā — ja šis
nodoklis tiktu atcelts. Tetika norādīts, ka pieņemot
finansu komisijas uzstādītās tēzes, ka nodoklis uzliekams uz lauksaimniecību jeb kā tur ir teikts — zemkopību, pēc viņas vērtības, tad viss tiktu sasniegts.
Par to jau tika runāts komisijā, bet nevarēja vienoties
tāpēc, ka mums ir divi galvenie nodokļi: nekustamā
īpašuma nodoklis un progresīvais- ienākuma nodoklis.
Nekustamā īpašuma nodoklis tiek **>ašlaik izstrādāts
valsts masštabā, viņš ir ticis vairākkārt valdībā apspriests un ir iesniegts ari agrarpolitikas komisijā.
Agrarpolitikas komisija stāsies visā drīzumā pie šī
nodokļa pārstrādāšanas un es nešaubos par to, ka
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šis nodoklis tiks uzlikts uz tiem pašiem pamatiem, ka
te liek priekšā tagad uzlikt ienākuma nodokli. Mums
ir nesaprotami, kāda būs starpība starp_ ienākuma nodokli un starp īpašuma nodokli, un tā ka mes tas starpības neredzam, un tie kungi, kā Purgala kungs, kas
saka, ka to nodokli vajaga pieņemt, nevar pateikt,
kur ir starpība starp nekustama īpašuma nodokli un
progresivā ienākuma nodokli, un tā kā tās starpības
nav, tad komisija atzina, ka ienākuma nodoklis jr pavisam atceļams un savienojams vienā nodoklī zem
nosaukuma — nekustamā īpašuma nodoklis. Tad
nodokli varēs aprēķināt pēc zemes platības un dabiskās patiesās zemes labuma taksētās vērtības. Tā
tad tiek sasniegts tas pats, uz ko te norāda, bet tikai
daudz noteiktāks nodoklis un lauksaimnieks tiek at-

svabināts no visām liekām rakstīšanām, aprēķiniem
u. t. t. Viņš zinās, ka maksās vienu noteiktu nodokli,
zinās ari tā lielumu. Es nerunāšu vairs par to, par
ko te jau tika runāts. Vispirms motivs, ka šo nodokli
nevarot aprēķināt. Tas jau tika agrāk pierādīts runās no manis, Pauļuka un Klīves kungiem, ari no
centra runātājiem. To neviens neapgāza, neviens
nepierādīja pretējo. Tad te tika norādīts, it kā kāda
atsevišķa frakcija — man jāpaskaidro toreizējais komisijas stāvoklis — resp. zemnieku savienība, kā
Purgala kungs norādīja, būtu meklējusi tuvināšanos
ar citiem, kādu kompromisu, pieņemdama vēl klāt,
ka tiek atsvabināti no šī nodokļa ari zināma kategorija darbinieku, valsts, pašvaldības u. t. t. Man jāsaka, ka komisijā tas nenāca no zemnieku savienības
frakcijas, bet gan, ja nemaldos, laikam no centra.
Bez šaubām Purgala kungam, kā Saeimas deputātam, kurš sež ari komisijās, būs labi zināms, ka ne
katru reizi atsevišķai frakcijai un personai izdodas visu izvest cauri tā, kā viņa to gribētu.
Dažreiz viens otrs punkts paliek tāds, pret
kuru ir jābalso pret, bet kas tiek ievests tāpēc, ka to nosaka vairākums. Ja vairākums tāds
acumirkli ir, tad tur neko nevar darīt. Ja ir ievests
projektā, ka atsvabināšana krīt ne tikai uz lauksaimniecību, bet ari uz valsts, pašvaldību un slimo
kasu darbiniekiem, tad tas pierāda, ka agrarpolitikas
komisijā vairākums ir bijis par šo priekšlikumu. Te
vel runāja, ka dzenot it kā kādu demagoģiju. Man
šoreiz nav vārds kā atsevišķam deputātam, man jārunā agrarpolitikaskomisijas uzdevumā. Es gribu
pastrīpot, ka šis būtu dziļš apvainojums pret visu
komisiju, jo komisija uzstājās par šī projekta ieve-

šanu. Man liekas, ka no visām komisijām lauksaimniecības komisijai ir visvairāk darīšanas ar lauksaimniekiem. Ja mēs pieņemam vienu otru likumu,
tad mes viņu pārbaudām ne sliktāki kā jūs, juristu
kungi, savus juridiskas dabas likumus. Mēs tāpat
esam pārliecināti par ienesto pārgrozījumu vajadzību.
Tāpat ja agrarpolitikas komisija reiz stājās pie likuma
izstrādāšanas attiecībā uz lauksaimniecību, tad, bez
šaubām, viņi pārbaudīja visus materiālus un uz to
pamata ir taisījuši savus lēmumus. Ja viņi šos lēmumus ir pieņēmuši, bet ja jūs sakāt, ka tā ir demagoģija, tad tas ir apvainojums tiem deputātiem, kurus
jus esat iecēluši agrarpolitikas komisijā. Tas, kas te
ir pieņemts, ir dzīves tiešamība un nepieciešamība.
Te vel tika noradīts uz valstiskumu. Es atkal varu
teikt, ka komisija, pieņemdama šo likumu, nostājās
tieši uz valstiska redzes stāvokļa, jo viņa atzina to,
ko te vairakkartpastrīpoja vairāki runātāji, ka lauksaimniecība ir mušu valsts pamats un mēs nedrīkstam
likt šim pamatam apakša minas. Šis pamats mums jānostiprina un to mes panāksim tikai tad, ja to pārāk
neapgrūtināsim, ja necelsim smago valsts ēku uz
viņa ta, ka tas to nevar nest. Ja šī ēka iznāks pārāk
smaga, tad pamati var sabrukt un līdz ar to var sabrukt visa eka. Tāpēc es nevaru saprast, kā mēs,
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stiprinādami lauksaimniecību, gribēdami stiprināt
valsts pamatus, varam būt nevalstiski. Man liekas,
šinī gadījumā mēs taisni esam valstiski. Negribu
vairs ilgāk uzkavēties pie šīs lietas, bet tikai pateikt,
ka es dziļi ceru, ka tās pašas frakcijas, kuras agrarpolitikas komisijā, izejot vienkārši no lietderības
principa, nar ko toreiz stāve-'- ari minoritatu
priekšstāvji un daži citi, tās ari šoreiz, nerēķinoties
ar kaut kādām partiju kombinācijām, vadīsies no
tiem pašiem lietišķiem ieskatiem un lietderības principiem, no kādiem vadījās tad, kad gāja runa par šo
likumu agrarpolitikas komisijā. Tāpēc es domāju, ka
frakcijas, tāpat kā agrarpolitikas komisijā, kura apmēram reprezentē Saeimas sastāvu, ja tikai te nebūs notikušas kādas politiskas kombinācijas, vadīsies
no lietderības viedokļa un sapratīs, ka šis likums jāpieņem. Es vēl reiz atkārtoju, ka šī likuma pieņemšana tiešām ir augstam namam eksāmens, kurš tam
jānoliek Latvijas zemniecības priekšā
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu komisijas referentam.
Referents K. Ulmanis: Kā finansu komisijas referentam man augstam namam jāpaziņo, ka finansu komisija šo likumprojektu ir noraidījusi ar 8 pret 2 balsīm (Sauciens kreisā pusē: «Pareizs lēmums!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai otrs finansu
komisijas referents, Jūlijs Celms, vēlētos vārdu? Neveļas. Nobalsošanā nāk pāreja uz likumprojekta
lasīšanu pa pantiem. Iesniegts sekošs priekšlikums:
„Liekam priekša likuma par pārgrozījumu noteikumos par
ienākuma nodokli pāreju uz pantu lasīšanu izdarīt izsaucot deputātus pa vārdiem."

Iesnieguši Klīve, Briedis, Pauluks, Ulmanis,
Goldmanis, Mazvērsīts, Kviesis, Gailīts, Grantskalns
u. t. t. Saskaņa ar kārtības rulli nobalsošana tiks izdarīta, izsaucot deputatus_ pa vārdiem, pie kam tos
deputātu kungus, kas vēlas balsot par pāreju uz
pantu lasīšanu lūdzu atbildēt «par"; tos, kuri būtu
pret, lūdzu atbildēt «pret"; kas atturas, lūdzu atbildēt
«atturas".
Alberings, Arturs — par.
Bachmanis, Kristaps — par.
Sarkans, Viktors — nav zālē.
Bastjānis, Voldemārs —- pret.
Bauers, Ernests — nav zālē.
Bergs, Arveds — pret.
Berģis, Pēteris — par.
Bilmanis, Roberts — pret.
Birkhāns, Ernests — pret.
Bočagovs, Arveds — nav zālē.
Briedis, Augusts — par.
Būmeisters, Kārlis — pret.
Bungšs, Kristaps — pret.
Buševics, Ansis — pret.
Celms, Jūlijs — pret.
Celmiņš, Hugo — par.
Cielēns, Fēliks — pret.

Deķens, Kārlis — pret.
Dzenis, Antons — par.
Dubins, Morduchs — pret.

Ducens, Jānis — par.
Dukurs, Roberts — pret.
Eliass, Kristaps — pret.
Felsbergs, Ernests — par.
Firkss, Vilhelms — pret.
Fišmanis, Leopolds — pret.
Gailītis, Pauls — par.
Goldmanis, Jānis — par.
Grantskalns, Eduards — par.
Gulbis, Ernests — pret.
Gulbis, Kārlis — pret.
Hans, Jons — pret.
Holcmanis, Vilis — pret.
Irbe, Kārlis — pret.
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Jauzems, Eduards — pret.
Jubulis, Staņislavs — par.
Kalējs, Jānis — pret.

Kallistratovs, Meletijs — par.
Kalnings, Ringolds — pret.
Kalniņš, Arveds — par.

Kalniņš, Augusts — par. _
Kalniņš, Bruno — nav zāle.
Kalniņš, Nikolajs — pret.
Kalniņš. Paulis _ — pret.
Kasparsons, Kārlis — pret
Kellers, Kārlis — pret.
Ķemps, Francis — par.
Klīve, Ādolfs — par.
Knopps, Egons — pret.
Koreckis, Pēteris — par.
Kotans, Pēteris — pret.
Kublinskis, Bernhards — par.
Kviesis, Alberts — par.
Lazersons, Maksis — pret.
Lejiņš, Paulis — pret.
Lindiņš, Rūdolfs — nav zāle.
Lorencs, Klāvs — pret.
Maizels, _Nojs — pret.
Mazvērsītis, Jānis — par.
Meierovics, Zigfrīds — par.
' pret.
Menders, Fricis —.
Morics, Ernests — pret.
Nonācs, Otto — par.
Nuroks, Markus — pret.
,
Pauluks, Kārlis — par.
Petrevics, Andrejs _— pret.
Pliekšans-Rainis, Jānis — nav zāle.
Purgals, Jānis — pret.
Radziņš, Eduards — pret.
Rancans, Jezups — par.
Reinhards, Gustavs — pret.
Rozentals, Miķelis — pret.
Roskošs, Jezups — par.
Rubulis, Jezups — pret.
Rubulis, Vladislavs — par.
Rudevics, Ansis — pret.
Rūdzis, Jānis — pret.
Rudzīts, Teofils —, nav zāle.
Salnājs, Voldemārs — pret.
Sainis, Hermanis — nav zale _
^
Sanders, Visvaldis — nav zāle.
Siecenieks, Pēteris — par.
Sīmanis, Andrejs — pan
Skalbe, Kārlis — nav zāle.
Skujenieks, Marģers — pret.
Sīmanis, Paulis — pret.
Trasuns, Francis — par.
Trasuns, Jezups — pret.
Ulmanis, Kārlis — par.
Ulpe, Pēteris — pret.
Veckalns, Andrejs — pret.
Vegesaks, Manfrēds — pret.
Velkme, Antons — par.
Veržbickis, Jānis — par.
Vesmanis, Jānis — par.
Višņa, Jānis — pret.
Vitenbergs, Ruvins — pret.
Zeibolts, Pēteris — pret.
Zemgalis, Gustavs —par.
Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 35 balsis, pret to — 54 balsis, atturējies nav neviens. Pārēja uz pantu lasīšanu noraidīta
un līdz ar to atkrīt viss likumprojekts.
Caurskatāma pārejas formula, kura iesniegta no
?grarpolitikas komisijas un priekšlikumi, kuri iesniegti no finansu komisijas. Es lūdzu nolasīt agrarpolitikas komisijas pārejas formulu.
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Sekretārs .1 .Vesmanis:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai pārstrādāt noteikumus
par ienākuma nodokli, revidējot tā progresiju un samazinot likmes ienākuma nodoklim no algām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Es lieku pārejas formulu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pārejas, formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos. kas ir par
pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pārejas formulu nodotas 37 balsis pret
^
to 50 balsis un atturējies nav neviens. Pārejas
finansu
komisijas
formula noraidīta. Lūdzu nolasīt

priekšlikumus.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Saeima nolemj .uzdot valdībai pārstrādāt noteikumus par
ienākuma nodokli uz sekošiem pamatiem:
1) ienākumi no zemkopības aprēķināmi uz zemes ienesīguma taksācijas pamata; citi lauksaimnieku ienākumi
apliekami uz vispārēja pamata;
2) ar ienākuma nodokli apliekami 60% no noteiktas darba
algas. Valsts un pašvaldības darbinieku ģimenes piemaksas atsvabināmas no ienākuma nodokļa. Tāpat no
ienākuma nodokļa atsvabināmas izmaksas slimo kasu
dalībniekiem;
3) fundētie ienākumi (no tirdzniecības, rūpniecības, nekustamiem īpašumiem, kapitāliem un tini.) bez attiecicīgiem reāliem nodokļiem apliekami ari ar progresivo

ienākuma nodokli;
4) eksistences

minimums paaugstināms

un

procentu sa-

mērs uz zemākie— ienākumiem pamazināms;
5 ienākuma nodokļa aplikšana technika vienkāršojama."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Es
lieku priekšā pārejas formulas 1. punktu jeb tēzi izteikt sekosi:
„Ienākumi no lauksaimniecības aprēķināmi
sīguma taksācijas pamata."

uz zemes iene-

Šī mana redakcija izšķiras no finansu komisijas
pieņemtās pārejas formulas 1. punkta redakcijas ar
to, ka te nebūtu šķirojami lauksaimnieku ienākumi
ienākumos no zemkopības un citos lauksaimnieku
ienākumos, jo ir ne tik vien grūti, bet pat neiespējami
vilkt robežas starp zemkopības ienākumiem un vispārīgi lauksaimniecības ienākumiem. Kad finansu
komisija šo tēzi apsprieda, tad daži komisijas locekļi
aizrādīja uz to, ka uz zemes ienākuma taksācijas pamata varot gan aplikt zemkopības ienākumus, bet
citus lauksaimniecības ienākumus nevarot aplikt uz
taksācijas pamata, jo varot būt lauksaimniekiem dažādi ienākumi, sevišķi no atsevišķām lauksaimniecības nozarēm, piemēram, no lopkopības vai citas kādas lauksaimniecības nozares. Tad es cēlu savus
iebildumus, kurus es te atkārtošu, ka nav nemaz
iespējams pie labākās gribas novilkt robežu, kad
lopi skaitās par zemkopības piederumu un kad lopi
skaitās par lopkopības pamatu. Mēs zinām, ka mušu
vecā Vidzemes zemnieku likumā uzskatīja par zemkopības piederumu tā saucamo dzelzsinventaru, t. i.
zināmu skaitu zirgu, liellopu un sējamās labības, sevišķi vasarāju. Šie piederumi bij tik cieši saistīti
ar pašu zemi, ka nemaz nevarēja jedomāties, ka varētu pastāvēt zemkopība bez zināmā inventāra, un
tas, pēc tagad pastāvošiem zemnieku likumiem, var
būt ne mazāks par 3 govīm — trīs liellopiem, un ka
maksimums tur paredzēts 31 liellops. Ņemsim nu
tagad vidēju saimniecību, kurai būs apmēram 15—16
liellopu. Šie liellopi pēc mūsu tagad pastāvošiem likumiem būtu jāuzskata kā zemkopības dzelzsinventars.
Senāk, kad mūsu zemkopība vai vispārīgi lauksaimniecība stāvēja uz ļoti zemas attīstības pakāpes, kad
liellopus uzskatīja savā ziņā kā mēslu ražotājus, tad
jau tā varētu teikt: vienalga, cik tam lauksaimniekam
to liellopu ir, mēs visus tos uzskatīsim par zemkopības piederumu un apliksim pēc taksācijas rubļa; bet
tagad nemaz nav iespējams novilkt to robežu un var
būt vienam zemturim daudz lopu, be viņi neko priekš
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pienkopības nedod, un otram varbūt tas dzelzsinventars ir mazāks, bet ienesīgums ir ļoti liels. Ņemot
vērā to, ka patiesībā lauksaimnieku stāvoklis nav apskaužams, es lieku priekšā aplikt ienākumus no lauksaimniecības, bet ne lauksaimnieku ienākumus, ka
to darīja finansu komisija, un pasacīt vienkārši, ka
ienākumi no lauksaimniecības, neskatoties uz to,
kādi tie ir, apliekami pēc zemes ienesīguma. Ar to
nav teikts, ka ja maksātājam ir citi ienākumi, vai
nu no rūpniecības, tirdzniecības, vai noalgas, ka tie
nav apliekami. Tas nav teikts, un tadeļir nederīgi
atstāt šo pirmo finansu komisijas tēzi tāda redakcijā,
kādu liek priekšā komisija, jo te ir teikts vardspa
vārdam, ka ienākumi no zemkopības ir aprēķināmi
uz zemes ienesīguma taksācijas pamata, bet citi lauksaimniecības ienākumi apliekami uz vispārēja pamata. Kā nu to lauksaimnieku aplikt? Mes taču
ļoti labi zinām, ka var būt nodokļu maksātajam, kas
reti vai gandrīz nemaz uz laukiem nedzīvo, kura uzturēšanās vieta nav lauku saimniecība, bet kāda cita
pilsēta, Ka tādam var būt ari lauku mājas, un tādi gadījumi ari būs. Kā tad jus tādu nodokļu maksātāju
sauksiet? Vai sauksiet par lauksaimnieku? Jus tikpat labi viņu variet saukt ari par pilsētnieku. Ja
jūs prasiet sakarību, lai šis nodokļu maksātājs būtu
apzīmēts par lauksaimnieku, tad jūs radīsiet grūtības ari specifiskiem lauksaimniekiem, kuri dzīvo
tikai uz laukiem, kuriem citu dzīves vietu izslēdz, ka
tikai tas uz vispārēja pamata būtu apliekams attiecībā uz citiem ienākumiem, it kā tie pārējie lauku nekustamu īpašumu īpašnieki nebūtu apliekami.
Tādēļ aiz visiem tiem motiviem es lieku priekšā šo
pirmo tēzi izteikt tā, kā es to nolasīju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
K. Pauluks (zemnieku savienība): Godātā sapulce! Man jāizsaka nožēlošana, ka zemnieku savienības projektētais un no agrārās komisijas izstrādātais ienākuma nodokļa likuma pārgrozījums ir atraidīts. Lai gan mēs nevaram piekrist šim lēmumam,
tad taču mums ir jāmēģina vismaz šinīs tēzēs ievest
pēc iespējas to, kas atvieglinātu un padarītu taisnīgāku ienākuma nodokļa tālāko pastāvēšanu. Otrā
tēzē pēc mūsu pārliecības ir lieks vārds «noteiktas",
kur ir teikts „
60% no «noteiktas" darba algas".
Ja salīdzinām otro tēzi ar trešo, tad redzam ka komisija ir gribējusi radīt izšķirību starp tendētiem un nefundētiem ienākumiem. To mēs varam tikai apsveikt, jo ir patiešām liela izšķirība starp fundētiem
un nefundētiem ienākumiem. Bet mēs nesaprotam,

kāpēc starp nefundētiem ienākumiem ir minēta tikai

noteikta darba alga. Tā tad baudīs atvieglinājumu
tikai tie, kam ir noteikta dienas vai mēneša alga, vai
ari gada alga, be ne visiem citiem fiziska un garīga
darba darītājiem, kuri savu algu saņems nevis kā
noteiktu mēneša vai gada algu, bet kuri par piem.
strādās uz akordu un tāpat patērēs savu darba spēku.
Kāpēc tad tie lai nebaudītu it nekādu atvieglinājumu?
Lai šo, pēc mūsu pārliecības, netaisnību izlabotu, ir
jāstrīpo vārds «noteiktas". Tāpēc mēs liekam
p'riekša_ strīpot otrā tēzē vārdu «noteiktas". Bez
tam mūsu priekšlikums ir balsot par šīm tēzēm nevis par visam uz reizi, bet par katru atsevišķi. Bez
šaubām, būs daudz tādu, kas piekritīs vienai
tēzei, bet nevarēs piekrist kādai citai. Mēs, piemēram, nevaram piekrist 4. tēzei. Ir jau pareizi, ka
zināmu eksistences minimumu atsvabina no ienākuma nodokļa, bet pēc tam, kad ir noraidīta progresivā ienākuma nodokļa atcelšana uz laukiem, aiz
tā iemesla, ka nodokļu maksātāju skaits nav sašaurināms un atsevišķas šķiras nav atsvabināmas no ienākuma nodokļa maksāšanas, mums jāatsaucas uz to
jiašu. Sašaurināšana šinī gadījumā tāpat būtu pilnīgi
nepareiza. Ar to no nodokļa atsvabināt skaits tikai
būtu palielināts. Tāpat mums liekas nepareizi, ka
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grib samazināt procentu samēru uz zemākiem ienākumiem. Pastāvošais ienākuma nodoklis no zemā-

kiem ienākumiem nebūt nav augsts. Tad jau labāk
to pavisam strīpot, kam labprāt piekristuari mes, ja
lūru iespējams ienākuma nodokli vispārīgi atcelt.
Ja turpretim strīpošana nav iespējama, tad pamazināt
šo nodokli tiem, kuriem jau tagad tas ir zems, man
liekas, nebūtu taisnīgi. Pārmērīga un netaisna ir tā
progresivitate, kāda tagad pastāv pēc musuprogresivā ienākuma nodokļa likuma un kura tik ārkārtīgi
aug, ka piemēram, augstākiem ierēdņiem jau vairāk
par mēneša algu jāsamaksā uz progresivā ienākuma
nodokļa rēķina. Pēc mūsu pārliecības šāda progresivitate ir pārāk augsta. Tagad vajadzētu ievest zināmas pārgrozības, jo nav dabīgi, ka vesela mēneša
alga jāiemaksā nodoklim, bet nekādā ziņā nevar piekrist tam, ja gribētu progresiju vēl paaugstināt, kā jo
prasa ceturtā tēze. Un ja grib progresiju pazemināt,
tad to var darīt tikai attiecībā uz augstākām kategorijām, bet ne atiecībā uz zemākām, kuru nodoklis

jau tagad ir zems. Tad jau labāk ienākuma nodokli
pavisam atcelt. Bet ja tas nav iespējams, tad lai tas
paliek tāds, kāds tas ir pašreiz, nepamazināt likmi zemākām kategorijām. Tāpēc lūdzam nobalsošanu izdarīt par katru tēzi atsevišķi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība): sfi
Augstais nams! Lai būtu man atļauts pakavēties pie :
2. tēzes. Pirmā teikumā ir'teikts, ka ar ienākuma nodokli apliek tikai 60% no noteiktas darba algas. Tā
tad tikai 60% un ne pārējos 40%. Es neatminos īsti, kurš te viens paskaidroja, ka tikai
60% tiekot tamdēļ apliktas, ka tie, kuri saņemot noteiktu algu, — te ir domāti ierēdņi, — nevarot noslēpt ienākumus. Varot teikt, ka tie, kuri
nesaņemot noteiktu algu, kuriem nav alga ierakstīta
grāmatas, ka tie noslēpjot par apmēram 40%. Es
domāju, ka tas nav pareizi. Mēs, likumdevēji, nevaram rēķināties ar to. Ja mēdz skatīties tā uz šo lietu,
ka pilsoņi bus tik neapzinīgi, ka noslēps savus ienākumus par 40%, tad to mēs šeit augstā namā vismaz
nevaram pielaist. Mēs nevaram to likumā paredzēt
un sankcionēt, ka pilsoņi noslēpj savus ienākumus

par 40%. Tas ari piekristu tam kategorijām, kur
šo_dien daudz runāja par ētisko un neētisko viedokli.
Talak otrs teikums: «Valsts un pašvaldības ierēdņu
ģimenes piemaksas atsvabināmas no ienākuma nodokļa". Itin pareizi! Tas tā ir vajadzīgs! Bet tas
būtu ļoti vienpusīgi, ja mēs pantu pieņemtu tādā

forma. Te tiek atsvabinātas valsts un pašvaldības
ierēdņu ģimenes piemaksas, bet ne brīvo profesiju
ģimenes uzturas daļa. Tās taču ari ir ģimenes. Jūs
saprotat, kungi, ka mums taisni jāskatās uz to, ka
mums ta ģimenes piemaksa un daļa, kas krīt uz ģimenes audzināšanu un uzturēšanu, ir jāsaudzē. Šis
princips ir izvests visās valstīs, kur izrādījies, ka tautas _dzimstība iet mazumā. Ir aizrādīts, ka tā ejot
. tapec mazumā, ka esot grūti materiālie apstākļi. Lai
gan tas nav galvenais iemesls, kā tas izrādījies pie tuvākas šīs lietas izpētīšanas, bet tomēr viens iemesls
tas ir un ari it_ svarīgs. Tāpēc šī ideja, kas šeit ir šī
teikuma satura, ir gan laba un pareiza, bet tikai žēl,
ka ta attiecināta tikaiuz vienu vienīgu kategoriju.
Ta nav pareizi, tas jāattiecina uz visiem pilsoņiem,
jo kas nes valstij lielāku nodokli,Ja ne tas, kas izaudzina zināmu skaitu veselīgu, prātīgu un godīgu pilscņu, un tāpēc mums šī ģimenes uzturēšanas daļa
jāatsvabina no nodokļa, jo katrs, audzinādams bērnus, jau maksa nodokli valstij, pie kam lielāku nodokli neka kurš katrs vecpuļsis, maksādams kaut 10
kārtīgi lielāku nodokli naudā. Te to netaisnību vajaga izlīdzināt, kas notiek pret bērniem bagātu, bērniem svētītu ģimeni,kura ar tikpat lielu nodokli do-
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māta aplikt, kā kurš katrs cits. Tas ir nepareizi, un
tāpēc te jāatrod kaut kāda izlīdzināšana. Trešais
teikums skan: «no ienākuma nodokļa atsvabināmi
tāpat slimo kasu dalībnieki", bet vai visi pilsoņi ir
šinīs slimo kasēs, vai visiem ir iespēja un griba šinīs
slimo kasēs piedalīties. Vai tad nu citi pilsoņi ari neslimo, kuri nav šinīs slimo kases? Laikam taču tāpat! Tāpēc nezinu, kapec domāts šis teikums tikaj
slimo kasu dalībniekiem, un tas, kas nav slimo kase
ierakstījies par biedri, tas nevarētu tikt atsvabināts.
Tāpēc šis princips nav pareizs, viņš nav_ taisnīgi te
izvests, un tāpēc es kristīgas nacionālās frakcijas
vārdā lieku priekšā sekošu priekšlikumu: strīpot
pavisam 2. pantu un tā vieta likt: «ar ienākuma nodokli nav apliekama nodokļa maksātajā apgādājamo
ģimeņu locekļu pārtikas minimuma daļa". Cik tas ir,
to var izrēķināt, bet ar šo teikumu mums bus taisnība
un tā var tikt uz visiem attiecināta. Viņa vispirms
sargās tās ģimenes, kuras audze mušu tautai visdārgāko mantu — bērnus!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
*w.U? V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribētu da"j
žus iebildumus celt pret priekša liktiem pārlabojumiem. Vispirms pie 1. panta Purgala kungs liek
priekšā vārda «zemkopības" vieto likt «lauksaimniecības" un motivēja ar to, ka nebūs iespējams uz laukiem izšķirt, kas pieder pie zemkopības un kas pie
viņas nepieder. Tam nevar piekrist. Ja mes uzskatām tagadējo ienākuma nodokļa likumu par netaisnu,
tad šī ir viena netaisnība, kura tiktu uz priekšu atstāta, ja mēs taksāciju par ienākumiem dibinātu tikai
uz taksācijas rubļiem. Ir zinārns.ka taksācijas rubļa
noteikšana ir izvesta ņemot vēra tik-" ' zemi, zemes
īpašības, zemes labumu, zemes bagātības un mežus,
kas stāv tur virsū. Ēkas jau irjiemtas maza mēra
vērā. Ja nu likums atļaus maksāt tikai dibinoties uz
taksācijas rubli, tad iznāks tas, uz ko jau_ aizrādīja
Klīves kungs, ka 2 kaimiņi maksās nevienlīdzīgi par
vienlīdzīgām savām saimniecībām. Ta, piemēram,
ja no tā laika, kamēr taksācija izdarīta, mežs ir izcirsts un zemes vērtība ir mazinājusies, vienlīdzīga
aplikšana nebūtu pielaižama. Otrkārt, mājas vērtība var būt lieliski pacelta vai nu caur lopkopības vai
kādas citas saimniecības nozares, piemēram, biškopības vai dārzkopības piekopšanu lielos apmēros.
Tādos gadījumos agrākā vērtība ir grozījusies un tai
nav nekādas saskaņas ar taksācijas rubļiem. Tadeļ

ievest vārda «zemkopības" vietā_ „lauksaimniecibas",

9 Sjī _d_e
^

1924. ļada

12. februārī.

322

valsts un pašvaldības iestādes, bet ari citur, tad bus

tendence privātos uzņēmumos lielu daļu no algas
i;ataisīt par ģimenes piemaksām, lai atsvabinātu no
nodokļiem. Tāpēc komisijas teksts atstājams.
Reinharda kunga priekšlikums, atsvabināt eksistences minimumu priekš darba nespējīgiem ģimenes
locekļiem, būtu tikai pabalstāms. Tam, kuram liela
ģimene jāuztur, dodama iespēja maksāt mazāku nodokli. (Buševica starpsauciens.) Aizradījums,_ ka tas
techniski grūti izvedams, ir pareizs. Bet ta ka mušu
priekšā nav likums, bet pārejas formula, tad Reinharda priekšlikumu var pieņemt, lai valdība zinātu,
kādas domas Saeima izteikusi.
Beidzot 4. punkts par eksistences minimumu un
procentu samēru. Te teica, ka nevar lielāku eksistences minimumu atsvabināt, neka patlaban ir. Tas
nav pareizi. Dzīves dārdzība no ta laika, kad progresīvā ienākuma nodokļa likmes ievestas, līdz šim
laikam pieaugusi no 40—50% %. 'Tagad nav tas samērs, kas bija toreiz. Toreiz tas minimums varēja
būt pietiekošs, turpretim,_ tagad viņš liela mēra jāpavairo, jo viena gada laika dzīves dārdzība meaugusi
par 35%. Tāpēc gluži dabīgi j>rasīt, lai eksistences

minimums tiek paaugstināts. Ja Pauļuka kungs
saka, ka procentu samērs sakuma ir mazs un viņš
strauji iet uz augšu, tad, man liekas, pie progresīva
ienākuma nodokļa tas ir pareizi. Viņam vajaga iet
uz augšu pie lieliem ienākumiem. Bet tagad pie pašām zemām likmēs šis procents ari iet strauji uz
augšu, un es domāju, ka būtu veļams, lai mazie strādnieku un vidējo šķiru ienākumi netiktu aplikti pārak
strauji. Turpretim tiem, kuriem ienākumi ir lieli,
tur var ari straujāki viņus aplikt. Tāpēc man liekas,
ka 4. panta tēze ir pieņemama.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Pie finansu komisijas priekšlikuma
ir iesniegti vairāki pārlabojumi. Lindiņš liek priekšā
pēc vārdiem: „Saeima nolemj uzdot valdībai" likt vārdus
«triju mēnešu laikā", ievadā."

Tad Purgals liek priekšā

pirmo tēzi izteikt šādi:
„ienākumi no lauksaimniecības aprēķināmi uz zemes ienesīgumu taksācijas pamata."

Pauluks liek priekšā:

„2. punkta pirmā rinda strīpot vardu „noteikumi","

Reinhards liek priekšā
'

2. punktu pavisam strīpot un ta vieta likt:

„Ar ienākuma nodokli nav apliekama nodokļa maksātāja
apgādājamo ģimenes locekļu pārtikas minimuma daļa,"

kā to Purgala kungs liek priekšā, tas nozīme, atstāt
netaisnību, kas jau tagad vienā otra vieta ir bijusi.
Tāpēc mūsu priekšlikums būtu ievest vardu «zemkopība" kā šaurāko jēdzienu, jo taksācijas rublis ir vests

pie kam viņš pievieno savam priekšlikumam even^
ta.d
tuelu priekšlikumu: ja strīpošana tiktu noraidīta,
priekšā
tēzi
kā
par
papildināpar
viņa
balsot
likto
jumu pie 2. punkta. Es lūdzu referentu izteikties par

panta otrais teikums būtu atstājams.
Pie 2. panta liek priekša strīpot vardu «noteiktas" darba algas, la[ tādā veidā ari akorda darbs
tiktu ieslēgts noteiktā darba alga. Šeit varetu_ necelt
iebildumus, jo no komisijas puses tas nebij citādi domāts. Bet ir tikai jautājums, vai nostrīpošana nedos
iespēju ietilpināt darba algā daudzus citus veidus,
kas tikai būs pavesti zem darba algas jēdziena. Lai
to nepielaistu, tad vārdi «noteiktas darba algas" būtu
atstājami. Tālāk tika sacīts, ka teksts «valsts un pašvaldības darbinieku ģimenes piemaksas" ir šaurs jēdziens un attiecas tikai uz valsts un pašvaldības darbiniekiem. Tas tomēr ir vajadzīgs, jo ģimenes piemaksas privātos uzņēmumos nepastāv. Ja likums
ģimenes piempi^ -^s ne tikai
paredzēs atsvabināt

šiem priekšlikumiem.
Referents J. Celms: Finansu komisija bija tais
domās, ka šīs tēzes, kuras, viņa pieņēma, būtu tikai
vispārējs aizrādījums valdībai, kādā virzienā nodokļa
likums pārstrādājams. Tāpēc atsevišķiem vārdiem
šinīs tēzēs nebūtu piešķirama tā juridiskā nozīme,
kāda ir piešķirama katram atsevišķam vārdam likuma tekstā. Attiecībā uz pirmo priekšlikumu,
vārda «zemkopības" ' vietā likt «lauksaimniecību",
jau tika aizrādīts ari no finansu komisijas locekļa,
ka šāds priekšlikums bija ari finansu komisijā. Bet
finansu komisija viņu noraidīja aiz tiem motīviem,
ka pirmās tēzes aizstāvji pamatoja šo tēzi ar to, ka
lauksaimniecības ienākumus vajaga vērtēt pēc zemes
taksācijas rubļa. Tā kā šis taksācijas rublis sedz tikai
tāpēc ka
taksācidalu no lauksaimniecības,
jas rublis paredz tikai zemes platību un labumu,
bet neparedz to saimniecisko uzbūvi,
platības,
kas
atrodas
uz
šīs
zemes
tad
protama lieta reizā ar to rodas jautājums, kas būs
ar tiem pasākumiem, kuri saistīti ar šīs zemes īpa-

ar zemi sakarā.
Kas attiecas uz citiem uzņēmumiem, teksim tādiem, kuri līdzinās pilsētu uzņēmumiem, kādi var
būt ķieģeļu cepļi, kuļgarnituras, kas brauka apkārt
peļņas nolūkos, un tā tālāk, tad tiem uzņēmumiem
nav nekāda sakara ar pašu lauksaimniecību. Tapec
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šuma tiesībām, un kuri var dot šim īpašniekam zināmu peļņu, piemēram, kuļgarnituras turēšana, kulšana, varbūt gatera turēšana taisni citu lauksaimnieku vajadzībām, varbūt pat augļu vīnu ražošana
un citi tamlīdzīgi, kur lauksaimnieks nodarbojās taisni
kā lauksaimnieks un nevis kā rūpnieks. Tādēļ atzīstot, ka būtu netaisnīga novērtēšana, ja apliktu ar
ienākuma nodokli tikai ņemot vērā taksācijas rubli,
caur ko varētu rasties tāds apstāklis, ka divi blakus
dzīvojoši īpašnieki, kuru taksācijas rublis ir pilnīgi
vienāds, bet kuru ienākumi varbūt ir absolūti nevienādi, tiktu aplikti vienādi un šis nodoklis tiktu sajusts kā ļoti netaisnīgs, lai šī netaisnība nebūtu, tad
šis koriģējums tika ienests. Tālāk, runājot jau par
lauksaimniecību, ka citi visi ienākumi, kuri saistīti
ar šīs zemes īpašuma tiesībām un tiek iegūti, pamatojoties uz šīm zemes īpašuma tiesībām, vairs nesedzas ar taksācijas rubli, bet pārvērtējami atsevišķi.
Tādas bija finansu komisijas domas. Kas zīmējas uz
otrās tēzes pārlabojumu vispār par noteiktas darba
algas jautājumu, tad priekšlikums, strīpot vārdu «noteiktas", tika pārrunāts ari finansu komisijā, kaut gan
ne kā atsevišķs priekšlikums. Bij runa vispārīgi par
darba algu un tad šo vārdu «noteiktas" ievietoja
tamdēļ, ka resora priekšstāvis aizrādīja, ka sevišķi
dažādi tirdznieciski pasākumi cenšas savus ienākumus slēpt. Ja būs minēta darba alga tikai vispārīgi,
tad lielu daļu no saviem ienākumiem vim" varēs fiktīvi
norakstīt grāmatās, kā darba algu visiem savas ģimenes locekļiem un citām personām, caur to noslēpjot daļu no saviem ienākumiem, kufu valstij būtu tiesība aplikt ar nodokli. Lai tāda noslēp*"*"*"** nebūtu
iespējama, bij domāts minēt vārdu «noteiktas", saprotot ar to darba algas, kas saistītas ar zināmiem lī^
gumiem. Kas zīmējas uz 60%,
kurus minēja Reinharda kungs un uz priekšlikumu otro tēzi vispār
strīpot, tad man jāaizrāda, ka komisijā šāda priekš-

likuma nebij, bet 60% komisija pier K~- uz finansu
resora priekšstāvja priekšlikumu. Priekšlikums bij
dibināts uz zināmiem statistiskiem datiem. Vispirms
šījeze ir dibināto uz tā principa, ka ienākumi no fun-,
dētiem īpašumiem, ienākumi no tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem, jenākumi no kapitāliem, parasti tiek aplikti smagāk nekā nefundēti ienākumi.
Pa daļai fundetiem ienākumiem varbūt varētu toeskaitīt ari ienākumus no lauksaimniecības. Dažās
valstis tos apliek ar nodokli ne pilnā apmērā, tikai kādas 80 %, kamēr fundētos ienākumus apliek pilnā apmēra, t. i. visus 100%. Tāpēc šo iebildumu pret
60%, kuru ceļa Reinharda kungs, es nevaru atzīt. Man
jāsaka, ka finansu komisija nenostājās uz tāda viedokļa ka Reinharda kungs, ka 60% it kā tiktu attaisnoti ar to,ka tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi
spēj noslēpt ap 40% no saviem ienākumiem un tas,
tad jālegalizē likumdošanas ceļā priekš ierēdņiem.
Finansu komisija tā* neskatījās. Viņa izgāja no tā
viedokļa, ka darba alga ir viens no visnenoteiktākiem
ienākumiem. Progresīvais ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par pagājušo gadu un tādā gadījumā tas
ierēdnis, darba algas saņēmējs, kas pagājušā gadā vēl
pelnīja, bet tagad vietu zaudējis, togad ir padots bada
nāvei, izmests uz ielas. Viņa ienākumi ir nedroši.
Tapec ari viņam jādod iespēja atlicināt kaut kādu
daļiņu priekš tādiem gadijumiem .Jai viņiem nebūtu
pec gada jāmirst bada. Attiecība uz ģimenes piemaksām ari Reinharda kunga aizrādījums nav pareizs, jo te taču ir skaits pateikts. Ir zināms, ka ģimenes piemaksas pastāv tikai valsts un pašvaldības
darbiniekiem, privātos veikalos un uzņēmumos ģimenes piemaksas nepastāv. Kas zīmējas uz brīvām
profesijām, tad tur, Reinharda kungs, ; -*u tagadējais
likums paredz_ atvieglinājumu ģimenes locekļiem.
Tur ir paredzēts, ka ja uzturami ir divi ģimenes lo-
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cekļi, tad maksātājs tiek reducēts pir vienu pakāpi
zemāk un ja ir uzturami trīs ģimenes locekļi, tad par
divi pakāpēm u. t. t. Tas ir daudz lielāks atvieglinājums nekā tas, ko paredz 2. pants. Ģimenes pabalsts maksājams no 400—800 rubļu. Tāpēc ta
starpība, ko dod likums, t. i. ka maksātājs tiek reducēts par veselām 2 vai 3 pakāpēm, ta ir daudz lielāka pretimnākšana nekā izmaksājot 400—800 rubļu

ģimenes piemaksas. Tā tad likums visplašākā mēra
ietver to, ko Reinharda kungs veļas. Šinī priekšlitimā tas nav paredzēts tāpēc, ka tas jau pastāv faktiski likumā. Te nav no svara forma, bet no svara ir
tas, ka pēc ģimeneslocekļu skaita maksātājs tiek reducēts par 2—3 pakāpēm zemāk. Kas zīmējas talak
uz slimo kases izmaksām, tad šīs sumas, ko iesniedz
slimo kase, ir domāts priekš slimniekiem kā pabalsts.
Progresivā ienākuma nodokļa princips ir tāds, ka
vienreizējais pabalsts vai dāvinājums un it sevišķi
pabalsts priekš veselības uzlabošanas nav uzskatāms
par kapitāla iegūšanu un tāpēc nav uzskatīts par nodokļa objektu. Tāpēc ir ari pamatoti tas, ka šis noteikums tika ievests. Beidzot, kas zīmējas uz eksistences minimumu, tad man jāaizrāda, ka budžeta
komisijā visu frakciju priekšstāvji konstatēja, ka pie
papildu budžeta caurskatīšanas valdība, bijušais kabinets atzinis, ka eksistences minimums ir pieaudzis,
dzīves dārdzība ir pieaugusi. Kā jau zināt, tad ari
papildu budžets bija dibināts uz to, ka dzīves dārdzība ir pieaugusi un tāpēc valstij ir nepieciešami
jauni izdevumi. Ja no valdības puses ir konstatēts
dzīves dārdzības pieaugums, tad man šķiet, reizē ar
to jākonstatē no otras puses ari dzīves dārdzības
progresivā ienākuma nodokļa pacelšanas minimums.
Es gribētu teikt, ka finansu komisijā pret eksistences
minimuma pacelšanu iebildumu nebija ne no vienas
puses. Tālāk jāaizrāda, ka zemākā norma, ko valsts

ņem kā nodokli, vai vismazākais nodoklis, ko valsts
ņem kā progresivo ienākuma nodokli, ir 0,35 lati
valstij par labu un 0,35 lati pašvaldībai par labu, jeb

kopā 35 rubļi, ko maksā zemākās kategorijas maksātājs. Ja paceļot eksistences minimumu, mēs pielaidīsim, ka vienā apriņķī tiek atsvabināti 1000 maksātāju, tad valsts zaudē 35.000, bet viens ierēdnītis',
kurš iekasē šo sumu, izmaksā valstij vairāk nekā
35.000 rubļu. Valsts še it neko neiegūst, aplikdama
zemās sumaš ar ienākuma nodokli. Tāpēc es uzturētu finansu komisijas vārdā šo ienākuma nodokļa
minimuma pacelšanu. Šeit nav minēta norma, bet izteikta vēlēšanās sakarā ar vispārējo konstatējumu
par dzīves dārdzības pieaugumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds koreferentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Man kā
finansu komisijas koreferentam n^kas aizstāvēt tās
domas, kuras komisijā neizgāja cauri. Es šoreiz piederu pie tiem, kuri tika uzvārēti. Stāvoklis bij tāds,
ka otrreiz balsojot par visām šīm tēzēm kopā, viņas
tika pieņemtas ar 5 balsīm, 2 pretī balsojot un vienai
atturoties. Jaes saku — otrreiz balsojot, tad man ir

jāpaskaidro, kāpēc man tā jāsaka. Cienījamie kungi,

kadpirmo reiz šīs tēzes izņēma cauri <m vajadzēja
kopa par viņām balsot, tad viņas tika noraidītas. Pēc
tam ienāca paziņojums finansu komisijā, ka viens no
finansu komisijas locekļiem v?lodās neprašanas dēļ
neesot izbalsojis tā, kā viņš būtu gribējis balsot, un
ievērojot to, ka dažos citos līdzīgos gadījumos ir
notikusi pārbalsošana, tad ari finansu komisija piekrita tam, ka šīs tēzes būtu pārbalsojamas. Kad tas
bij izlemts, tad sakām šos jautājumus par jaunu pārrunāt. Pie pirmās nobalsošanas nebij iekšā vārds
«zemkopība", bet «lauksaimniecība" un kad nu "ēīnam tēzes atsevišķi par jaunu pārrunāt, tad tika iesniegts priekšlikums vārda «lauksaimniecība" vietā
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likt « zemkopība". Tas tika izdarīts un par šīm_ tēzēm balsojot, 5 balsis bij par, 2 pret un 1 atturējās.
Tie 2, kas balsoja pret un 1, kas atturējās, ļoti sirsnīgi uzstājās pret šo_ vardu * maiņu, jo debates finansu komisijā izskaneja_ tas, ka vajagot šo pār-

maiņu izdarīt, jo kad stāvēšot vārds «lauksaimniecība" , tad varēšot iztulkot ta, ka ienākumi, kuri būtu
cēlušies, teiksim, no lauksaimniecības blakus nozarēm piem. putnkopības, dārzkopības, biškopības, būtu
ieskaitāmi kā ienākumi no lauksaimniecības. Lai tas
nenotiktu, lai ierobežotu cik var jēdzienu par lauksaimnieka ienākumiem, tod tas vārds «zemkopība"
tika likts priekšā, lai te būtu ieslēgti tikai tie ienākumi, kuri nāk no zemes apstrādāšanas un aparšanas.
Tādā kārtā tas vārds tika pieņemts. Pie šī paša
i. punkta tika celti iebildumi prettoro teikumu, ka
citi ienākumi apliekami uz vispārēja pamata. Pret
pašu teikumu cēla iebildumus ari tadeļ, ka noskaidrojās, ka pie citiem pantiem tāda šķirošana nebūs.
Bet ari šis priekšlikums neatrada pļekrišanu. Mes
bijām 3, otrā pusē 4. Ta mes izkritām cauri. Par
turpmākām tēzēm jau referents Celma kungs izsacījās. Par tām man nebūtu ko teikt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Zemnieku savienības uzdevumā Klīve iesniedzis priekšlikumu:
..Lieku priekšā finansu komisijas priekšlikumus balsot dapar
katru priekšlikumu nobalsot atsevis.il."
līti,

Vai būtu iebildumi pret dalītu balsošanu? Nav.
Balsošana notiks dalīti. Vispirms izšķirams Lindiņa
priekšlikums, kurš liek priekša
pēc vārdiem „Saeima nolemj uzdot valdībai" likt

vārdus

„3 mēnešu laikā".

Tas ir ievadā. Es lieku togad Lindiņa priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu
pret viņu. Nav. Kas atturas? Nav. Lindiņa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. 'Tad Purgala priekšlikums —
pirmo tēzi izteikt šādi:

„Ienāķumi no lauksaimniecības aprēķināmi uz zemes ienesīguma taksācijas pamata."

Referents izsakās pret Purgala priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Purgala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Purgala
priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret to — 30, atturējies nav neviens. 1. punkts pieņemts Purgala
priekšā liktā redakcijā. Pie 2. punkta iesniegti 2
priekšlikumi — Reinharda priekšlikums un Pauļuka
priekšlikums. Reinharda priekšlikums iziet uz to —
2. punktā komisijā pieņemto tekstu strīpot un teksta
vietā likt viņa priekšā likto redakciju:
„Ar ienākuma nodokli nav apliekama nodokļa maksātajā
apgādājamo ģimenes locekļu pārtikas minimuma daļa."

Ja priekšlikumu pieņemtu, tad atkristu komisijas
pieņemtais teksts un Pauļuka priekšlikums. Ja Reinharda priekšlikumu par panta strīpošanu un viņa teksta pieņemšanu noraida, tad Reinhards liek priekša
eventuelu priekšlikumu, viņa tekstu nobalsot_ pie 2.
punkta kā otrā punkta papildinājumu. Tāda gadījumā nāks Reinharda priekšlikums ka 2. punkta papildinājums. Pauļuka kunga priekšlikums ir
2. punktā

pirmajā rindiņa strīpot vardu „noteiktas".

Es lieku uz balsošanu Reinharda priekšlikumu —?
2. punktu strīpot un likt viņa nolasīto tekstu ta vieta.
Kas ir par to? Par priekšlikumu nodotos tikai 7 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Tagad nāk nobalsošanā Reinharda teksts ka papildinājums pie 2. punkta:
„Ar ienākuma nodokli nav apliekama nodokļu maksātāja
apgādājamo ģimenes locekļu pārtikas minimuma daļa."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Reinharda
priekšlikumu.

Acīm redzot

vairākums.

Priekšli-

9. sēde

1924. gadu

kums pieņemts.

12. februāri

J^_

Nobalsošana tagad nak

priekšlikums:
2. punktā pirmā rindiņa

strīpot vardu

Pauļuka

«noteiktas'.

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Pauļuka
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Pauļuka priekšlikumu. Balsošanas iznākums: par Pauļuka priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret nav neviena, atturas 37. Pauļuka
priekšlikums pieņemts. Lieku_ tagad 2. punktu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
2. punkts vienbalsīgi pieņemts. 3. punkta pārlabojumi nekādi nav iesniegti. Es lieku 3. punktu komisijas
redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
3. punkts vienbalsīgi pieņemts. 4. punkts. Es lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 4. punkta pieņemšanu.
Tagad es lūdzu paceltiesjos, kas ir par 4. punkta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošarfas iznākums : par 4. punktu nodotas 46 balsis, pret — 27, atturējies nav neviens. Punkts pieņemts. 5. punkts.
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5. punkta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav.
5. punkts vienbalsīgi pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
ad m i n i s t r a t i v am
par Rīgas pilsētas
robežām, 3. lasījums. Referents UJpe. Nekādi
pārlabojumi pie šī likumprojekta 3. lasījuma riav iesniegti. Es lūdzu redakcijas komisijas referentu
sniegt savu ziņojumu. Vārds redakcijas komisijas

referentam.

Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekšā 1. pantā rindiņa, kur stāv «un Līves muižu,"
tad «pēc otras puses" likt_ komatu._ Tad talak «pagriežoties uz ziemeļiem" pec „uņ" jāliek komats; pec
«ziemeļiem" jāliek komats. Tad talak «un Piņķu muižas zemēm" pēc « zemēm" likt komatu. Tad talak
«no otras puses" pēc vārdiem «no otras puses" jāliek
komats.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādijebildumi pret redakcijas komisijas priekša liktiem pārŠie pārlabojumi ir
labojumiem? Iebildumu nav?
pieņemti. Es lieku tagad likumu par Rīgas pilsētas
administrativām robežām 3. lasījuma visa. visuma uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret li- (j &
kūma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Li- >^ >€
kūms vienbalsīgi pieņemts.
Č'C/
J
r.
Nākošais dienas kartības punkts ir liku m s
^
par
1920. gada 17. augusta likuma par >^
a 1k o h o 1u s a t u r o š u vielu ražošanu, ap- >jf)P
un pārdošanu
likšanu ar nodokļiem
p a p i 1 d i n ā ša n u, 3. lasījums. Referenti Lorencs.
Salnājs. Lūdzu nolasīt pie šī likumprojekta iesniegto
pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:

..

ievešana" izlabot
„4. daļas 290. panta otra rinda vārdu
uz vārdu „izvešana", tā kā šī teikuma daļa būtu: „ka izvešana
?? Celms.
tiešām notikusi."

Vai referenti vēEs lieku nolasīto priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

lētos kādu atsauksmi dot?

pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Lieku pantu izlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. Redakcijas komisijas
pārlabojumi. Vai redakcijas komisijas referents veļas vārdu? Vārds redakcijas komisijas referentam
ziņojumam pie šī likumprojekta. *
Referents K. Skalbe: 252. pantā redakcijas komisija liek priekšā «šķirņu" vietā rakstīt «šķirņu" .
Tad tālāk pirmā rindiņā tanī pašā pantā pēc vārda
«misā" jāliek komats. Tad tālāk pēc vārda „apin*
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ņiem" jāliek komats. Tad 254. pantā redakcijas komisija liek priekšā šī panta pirmā rindiņā strīpot vār- ?
dus «pārdošanas nolūkos", panta skaidrības dēļ, jo
citādi, šo pantu burtiski tulkojot, iznāk, ka pilsētniekiem būtu atļauts atvērt alus darītavas ierīcību, iekārtot to savās mājās bez valdības atļaujas, kas lauku
iedzīvotājiem tālāk piezīmē ir aizliegts, ari tādā gadījumā, ja viņi alu darina, tikai savām vajadzībām.
256. panta priekšpēdējā rindiņā strīpojami vārdi «par
viņas iekārtas apskatīšanu un trauku izmērīšanu", to
vietā liekot «apskatīt viņas iekārtu un izmērīt traukus" tā kā pēdējās rindas skanētu: «pēc noteikta parauga sastādīts darītavas apraksts un plāns trijos
eksemplāros ar lūgumu apskatīt viņas iekārtu un iz-
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pirms 2. piezīmes jāliek vārds «Piezīme 2." bez iekavas. 308. pantā pēc vārdiem «vietējas policijas
priekšstāvja" strīpot komatu. Tad 310. panta pirmā uzskaitījumā komatu strīpot un ta vieta likt zemikolonu. Otrā uzskaitījjiima komatu strīpot un ta
vietā likt zemikolonu. Tāpat treša uzskaitījuma komatu strīpot un tā vietā likt zemikolonu. 311. panta
pēc teikuma, «Izvedot uz ārzemēm medaļu jeb_ alkoholisku kvasu" jāliek komatu. Tad 312. panta 1.
rindiņā pēc vārda «tiesība" jāliek komats un talak
pēc « saskaņā ar šo likumu" jāliek komats. Tie būtu
visi pārlabojumi pie šī likuma.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Kas
būtu pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem ?Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi
vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošanā nāk likums visa
visumā 3. lasījumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu visā visumā. Nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījumā pieņemts vienbalsīgi. Tālāk nāk caurskatīšanā pārejas formula.
Sekretārs J. Vesmanis:

mērīt traukus". Piezīmē, kur stāv „un apkurinātai
dzīvojamai telpaiar nepieciešamo iekārtu kontroles
vai revīzijas nolūkā darītavā ieradušos akcizes ierēdņu lietošanai." jāstāv «apkurinātai dzīvojamai telpai ar nepieciešamo iekārtu akcizes ierēdņu lietošanai, kad tie ierodas darītavā kontroles vai revizijas
nolūkā". 258. pantā, kur stāv vārds «rēķinu" jāstāv
vārdam «rēķina". 261._ panta 2. rindiņā, kur stāv
vārds «apzīmotiem" jāstāv «apzīmētiem". 270. panta
«Saeima uzdod valdībai:
1. rindiņā, kur stāv_ «katrai alus darītavai", jāstāv
Pārstrādāt visu 17. augusta 1920. g. likumu par_ alkoholu
«katra alus darītavā"; priekšpēdējā rindiņā priekš saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu;
l)^ciešāki saskaņojot šī likuma atsevišķas daļas;
vārda «saskaņā" jāliek komats. 272. panta 4. punktā
2) papildinot likumu ar jauniem noteikumiem par ogu,
strīpojams beigās komats un tā vietā liekams zemikoaugļu vīnu u. c. alkoholu saturošu ražošanu, pārdošanu
lons un .strīpojams vārdiņš „un". Tālāk, kur stāv
un aplikšanu ar akcizi;
3) reglamējot likumā paredzētos noteikumus par reibi«Pie paziņojuma pieliekama kvīte par akcizes sanošu dzērienu pārdotavu ierīkošanu un atvēršanu, iemaksu" jāstāv «Paziņojumam pieliekama akcizes savērot žūpības ierobežošanas un apkarošanas prasības."
maksas
kvīte". 273. panta 3. rindiņā pirms
vārda
Priekšsēdētājs
Fr. Vesmanis: Vai vēlas kāds
«
skaņa" liekams komats. 278. panta 1.rindiņā kur stāv
«dziļumu mēru" jāliek «dziļuma mēra". 283. pantā, izteikties pie pārejas formulas? Vārdu pie pārejas
kur stev «nodarbojoties" jāstāv «nedarbojoties"; 3. formulas lūdz referents. Vārds referentam.
rindiņa pec vārda «nodrošināmi" strīpojams komats.
Referents K. Lorencs: Es lūgtu izlabot dažas
ieviesušās drukas kļūdas pārejas formulā. Pirmā
287. panta 1. rindiņā, kur stāv «strādnieki, nodarbinati"Jastav „stradnieki,_kas nodarbināti". Tālāk 290. teikuma pēc vārdiem « aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu" jāliek zemikolons domu strīpas vietā.
panta 2. rindiņa, kur stāv «ievešana" jāliek « izveša2. rindā pēc Vārdiem «alkoholu saturošu" ielikt vārdu
na" . Tad talak 300. panta piezīmē, kur stāv «ar nepieciešamo iekārtu kontroles vai revizijas nolūkā «vielu", un 3. rindā izlabot vārdu «reglamentējot".
darītavā ieradušos akcizes ierēdņu lietošanai." jāliek Tie ir tīri tecbniskas dabas pārlabojumi, kas ievie«ar nepieciešamo iekārtu akcizes ierēdņu lietošanai, sušies pie pārrakstīšanas.
k_ad_ tie ierodas darītavā kontroles vai revizijas noPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pārejas formula
lūka". Tad 304. pantā 1. punktā «uzrādītā laikā" nak nobalsošana referenta izlabotā veidā. Lūdzu pavieta likt «un kāda laika". Tad 3. punktā 2. rindiņā, celties tos, kas būtu pret pārejas formulas pieņemkur stāv «nodoklis" jāliek «nodokļa"; 4. punktā 1. šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārejas formula
rinda, kur stāv «iemaksātā" jāliek «iemaksāta". Tad vienbalsīgi pieņemta.
2. rindiņā, kur stāv «paziņojumā laikā" jāliek «paNākamā sēde_ piektdien, 15. februārī, pīkst. 5
ziņojuma laika". Piezīmēs strīpot iekavas. Tad pec pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.30 vakarā.)

329

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

IV. sesijas 10. sēde 1924. gada 15. februāri.
Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
saturs.

1.
2.
3.
4

Pārmaiņas komisiju sastāvā
Likumprojektu nodošana komisijām
Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
Valdības atbilde uz iesniegto jautājumu:

329
329
329

Fr. Birkenšteins, kara ministrs
V, Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks)
0. Nonācs (jaunzemnieku savienība) .

330
...
.

334,

G. Zemgals (demokrātiskais centrs)
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) . .
A. Klīve (zemnieku savienība) . . *
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs) ....
...
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks)
J. Ducens (zemnieku savienība)
J. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) . . .

5.

K. Skalbe (demokrātiskais centrs)
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
. .
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks)
Muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi (1. un 2.

331
342
335
336
337
338

340
343
343
346
347
348

lasījums):
6.

J. Hans, reierents
Likums par valsts zemes bankas ķīlu
tiem (pieņem steidzamības kārtībā):

zīmju

349, 354,
procen-

357

P. Lejiņš, referents

7.

8.

9.

Likums par dažu muitas sodu un kanclejas nodokļu
atlaišanu (2. lasījums):
J. Hans, referents
Triju zvaigžņu ordeņa statūti (1. un 2. lasījums):
360, 362,
P. Gailīts, referents
361,
(sociāldemokrāts)
Br. Kalniņš
P. Gailīts (zemnieku savienība)
Nākošā sēde

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

356

358
366
364
364

366

Saeimas sēde

atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valdības atbilde uz iesniegto jautājumu. Talak_ turpināsies agrāk
paziņotā, vēl neizspriesta dienas kartība.
Sociāldemokrātu mazinieku frakcija liek priekša
ievēlēt tirdzniecības un rūpniecības komisiļa_ Skujenieka vietā Dukuru. Iebildumu nav? Ievelēts Dukurs. Latgaliešu bloka vārdā Dzenis liek priekša
finansu komisijā Kempa vieta ievelēt Roskošu un
publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijā Roskoša vietā ievēlēt Kempu.
Iebildumu nav? Skaitos par ievelētiem priekša

liktie kandidāti.

Finansu komisija lūdz nodot finansu komisijas
caurskatīšanai likumu par Rīgas-Rujienas dzelzceļa
būves izmantošanu, kurš Saeimas_ 12. februāra plenārsēdē nodots tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Vai būtu kādi iebildumi pret šī likumprojekta
nodošanu ari finansu komisijas caurskatīšanai? Iebildumu nav. Nodots ari finansu komisijas caur-

skatīšanai.

Kārtības ruļļa 12. panta 2. daļas kartība prezi-

dijs piešķīris atvaļinājumus Goldmanim, Francim
Trasunam un Paulim Kalniņam ceļojumam uz Lietavu līdz 20. februārim un Cielenam ceļojumam uz
ārzemēm no 15.februāra līdz 1. martam inklusivi.
Nākamais dienas kartības punkts ir x ,a 1flī.uz iesniegto jautājumu.
bas atbilde
7-r——•——
Vārds kara ministrim.

10. sēde

1924. gada 15. februāri.
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Augsta saKara ministrs Fr. Birkenšteins:
pulcē! Man no valdības uzdots dot atbildi uz sekosi:
jautājumu:
pa«Pēc mūsu rīcība esošam ziņām, kuras
matojas uz dokumentariskiem pierādījumiem,
kāds K- Ezerings ir bijis par Padomju Latvijas
armijas" ādminis*rativās daļas priekšnieku Latvijas neatkarības cīņu laika. Griežamies pie ministru prezidentakunga ar jautājumu, vai minētais
K. Ezerings un mušu tagadējais kara ministra
biedrs nav viena un ta pati persona. Ja ta būtu
tiešām viena un tā pati persona, vai ministru prezidenta kungs atrod par iespējamu, ka mušu armijas priekšgalā atrodas persona, kura vadījusi
cīņas pret neatkarīgo Latviju?"
Uz šo jautājumu atbildi pūlēšos dot īsu. Pēcnoskaidrotiem materialļem, kuri atrodas mana rīcība un

\

pēc šinī īsā laikā ievāktam ziņām noskaidrojas sekosi
dati. Ģenerālis Ezeriņš, kurš tagad skaitās par kara
ministra biedri, ieskaitīts Latvijas armija 1920. gada
pēdējos mēnešos.Pēc tam, 1921. gada janvāra mēnesī
ar ministru kabineta lēmumu viņš iecelts par kara
padomes locekli un tāda amata atradies līdz šim laikam, t. i. līdz tam laikam, kad viņš iecelts, uz manu
Kā kara ministra priekšlikumu par ministra biedri.
No ievāktiem materiāliem, kurus man šinī īsa laika
izdevās pārbaudīt, noskaidrojas ari, ka K. Ezeriņš bijis XV. krievu armijas administratīvas daļas priekšnieks. Pārbaudot šo jautājumu, ari pecpaša tagadēja
ministra biedra, ģenerāļa Ezeriņanostāstiem un tiem
dokumentiem, kuri atrodas mana rīcība, noskaidrojās, ka tagadējais kara ministra biedrs, ģenerālis K.
Ezeriņš, tiešām bijis XV. krievu armijas administratīvās daļas priekšnieks. Tagad rodas jautājums, kādas funkcijas bija administratīvai daļai,_ lai dotu
tālāko atbildi uz šī iesniegta_ jautājuma pedejo daļu.
Mēs, kas bijuši kara dienesta un vispārīgi par kara
administrāciju interesējas, zinām, ka kara resora,
sevišķi štāba, administratīva daļa ir viena no tam
daļām, kura pārzin tikai armijas un štāba saimniecību un personāla sastāvu. Attiecība uz citam funkcijām, šai daļai nav absolutinekada iespaida. Viņas
kompetencē nepiekrīt ari pārzināt visas citas armijas funkcijas un vispārīgi karaspēka dzīvi. Sava
laikā, tā bija normālos apstākļos, šinī amata arvien
nozīmēja virsniekus, kuri nekad ģenerālštāba amatos neiet jeb vispārīgi atzīst sevi par nespējīgiem
šiem amatiem. Vispārīgi, administratīvais amats
armijas dzīvē tiek uzskatīts ka viens no mazvērtīgākiem. Reiz Ezeriņš, atrazdamies padomju dietad protams viņam uz
nestā, ir izvēlējies to amat^
Varbūt
tas bija vienkāršs
to bijuši savi motivi.
šī
amata, darītu kādu
slēpjoties
aiz
lai
maskojums,
lielāku darbu jeb citiem vārdiem sakot, palīdzētu
Latvijas Padomju armijai karot pret nacionālistiem.
Kā zināms operatīvā daļa neļauj nevienam citam
iejaukties savā darba, un visus darbus izdara tas
personas, kuras darbojas tieši šinī operatīva dala.
Un mēs zinām, ka XV. krievu armija bez administratīvās daļas pastāvēja speciāla operatīva daļa,
kura deva rīkojumus un atbildēja par operativo darbību šinī armijā. Šis pats ģenerālis Ezeriņš ir bijis
it kā ģenerālštāba akadēmija kara zinību pasniedzējs. Tas nesaietas ar patiesību. Vismaz pec ievāktām ziņām tas nesaietas ar tiem dokumentiem,
kas ir manā rīcībā. Par tādu ģenerāli Ezeriņu, kurš
būtu bijis ģenerālštāba akadēmijā ka kara zinību pasniedzējs, nekādu ziņu manā rīcība nav un pašo laiku man nav bijusi izdevība to noskaidrot. _ Talak man
būtu sakāms attiecībā uz nākošiem jautājumiem sekošais. Kādēļ es izvēlējos šo personu par kara ministra biedri? Šinī gadījuma es vadījos no sekošiem

^t

331

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

principiem. Vispirms, viņš ir karavīrs, kurš ieņēma
vēl 1920. gadā atbildīgu amatu, 1921. gadā tika iecelts vēl atbildīgākā amatā — kara padomē. Visi
mani priekšgājēji ir devuši par šo personu vislabākās atsauksmes un atestējusi viņu no vislabākās puses, raksturodami viņu kā . .ntīgu cilvēku, kurš no-

devies savam darbam ne tikai uzdevuma labā, bet ari

ielicis viņā visu savu apziņu, zināšanas un līdz ar to
visu savu „es". Saprotams, ka man pie personu iz-

10. sēde
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bij Latvijai naidīgas. _ Bez šaubām, tiklab mušu ierēdniecībā, kā ari mūsu armija atradīsim ļoti daudz
tādu, kas savā laikā ir bijuši vienas vai otras tādas
mums naidīgas varas dienestā. Tā tad, nenoliedzami, būtu nepareizi nostādīt jautājumu principieli un
teikt tā: ja kāda persona ir dienējusi pie kādas citas
varas, kura zināmā mērā ir bijusi naidīga Latvijai,
tad šai personai nav vairs vietas Latvijas dienestā.

Tik plaši nostādīt jautājumu mēs ari negribējām un
vēles ari varēja būt pirmā vietā tikai tāda persona, nedomājām, kad šo jautājumu iesniedzām. Bez
kura stāv zināmu uzdevumu augstumos. Tas bija šaubām, runājot par šādām parādībām, kādas mums
pirmais motivs, kas mani pamudināja apstāties pie patlaban jāapspriež, ir jāņem vērā katrs atsevišķs
ģenerāļa Ezeriņa kandidatūras. Otrkārt, ģenerālis konkrēts gadījums, ir jāņem vērā, kādu stāvokli ir
ieņēmusi zināmā persona pie otras naidīgās varas,
Ezeriņš, pārbaudot viņa dienesta sarakstu, ir bijis
kādā laikā tas ir noticis un kādu stāvokli šī persona
cara laikā Krievijā ļoti atbildīgos amatos. Viņš ir
ieņēmis ģenerālštāba virsnieka vietu korpusa štābā, ieņem tagad Latvijas patstāvīgā republikā. Man
liekas, ka ja pietiekoši šie apstākļi tiks novērtēti, tad
viņš vēlāk ir izpildījis sevišķi svarīgus uzdevumus
Sibīrijā pie apgabala pārvaldniekiem. Tas viss man varesari apmierinošu atbildi dot katrā konkrētā gadījumā, t. i. tādu atbildi, kura saskanēs ar Latvijas
deva pārliecību par to, ka šis cilvēks ir pilnīgi sagavalsts interesēm. Kara ministra kungs, bez šaubām,
tavots savam amatam. Man kā resora vadītājam ir
jāatbild Saejmas un Prezidenta priekšā par sevi un ka speciālists, pats būdams karavīrs, pārzin armijas
iekšējo konstrukciju un uzbūvi, tāpat ari armijas atlīdz ar to ari par visiem tiem soļiem, ko es speru savā resorā. Pirmais, uz ko man vajadzēja uzdurties, sevišķu iestāžu funkcijas labāki nekā tas iespējams
ir, zināms, tās personas, kas man jāizvēlas par saman, lajam, šajos jautājumos. Bet viens, kas tomēr
viem līdzdarbiniekiem. Apzinādamies lielo atbildīir nenoliedzami, tas ir tas, ka visas padomju Latvi- ,
jas armijas administratīvās daļas pavēles, kuras atbu, kas gulstas uz maniem kā resora vadītāja pleciem, _ kur armija vēl ir jauna, nevarēju neapstāties
tiecas ne tikai uzarmijas materiālo apgādi, ne tikai
pie šis personas, kas ir vairāk piedzīvojusi," ar lieuz personālo sastāvu, bet kuras attiecas ari uz kara
liem piedzīvojumiem bagāts karavīrs. Tālāk viņa tribunāla darbību, ka visas šīs pavēles ir tikušas pamorāliskas ka karavīra un cilvēka īpašības neradīja rakstītas no tagadējā Latvijas_ republikas kara mimanī ne mazākas šaubas par to, kas tā ir par personistra biedra Ezeriņa kunga. Vēl interesantāki ir tas,
nu. Par to dod vēl labu liecību tās atestācijas, kuras ka Ezeriņa kungs ir ticis iecelts savā amatā par paes saņemu no visiem maniem priekšgājējiem, sākot
domju Latvijas armijas ģenerālštāba administratīvās
no 1920. gada, kuri ir bijuši kā resora vadītāji. Tādaļas priekšnieku ar pavēli no 22. janvāra 1919. gada,
dēļ ari, vadoties no šiem principiem, es liku priekšā bet 22. februārī 1919. gadā, t. i. pēc tam, kad minētā
ģenerāli Ezeriņu apstiprināt par ministra biedri. Kas persona ir bijusi iecelta savā amatā, viņa ar savu*paattiecas uz pedejo jautājumu t. i. vai ministru prezirakstu ir publicējusi visai padomju Latvijas armijai
^
denta kungs atrod par iespējamu,
ka mūsu armijas
zināmu pavēli, ar kuru tiek iecelta eksaminēšanas
priekšgala atrodas persona, kura valdīja cīņas pret komisija. Šai komisijai no atiecīgas padomju iestāneatkarīgo Latviju, tad man jāsaka, ka ģenerālis des ir dotas sīkas instrukcijas, kuras jāievēro pie ziEzeriņš nav vadījis cīņas pret Latviju, un ka viņa rīnāmu personu uzņemšanas augstākos padomju Krie- .
kojumi, kurus es dzirdēju pagājušā sēdē priekšā cevijas armijas amatos. Šīs instrukcijas ir ļoti drastiļam, na_v no viņa oriģinālā parakstīti. Viņš kā adminiskas. Mums Latvijā jau pašiem ir savi piedzīvojumi
stratīvas dalās priekšnieks ir tikai apstiprinājis novalsts ierēdņu pieņemšanā un tepat ari armijas augrakstus, un saprotams, ka administratīvās daļas stāko virsnieku pieņemšanāun atlaišanā. Bet mēs
priekšnieks nevarēja dot rīkojumus. Viņš varēja titaču neesam nonākuši tik tālu, lai vadītos no tik
kai citu dotos rīkojumus apstiprināt un tas bija viņa stingram instrukcijām, kādas atrodas pavēlē no 22.
uzdevums. Varbūt, ka jautājumu iesniedzējiem ir februāra 1919. gada. Pirmā nodalījumā mēs lasām,
citi dokumentirokaš, man tādu nav, un tādēļ es atka šīs instrukcijas tiek attiecinātas uz katru personu,
rodu. ka apzinādamies atbildību Saeimas priekšā par kura tiek pieteikta uz zināmu amatu, kā ari uz tām
uzticēta resora _ vadību, es izvēlējos šo personu pilpersonām, kuras jau atrodas faktiskā dienestā. Ja
nīgi apzinīgi, ka tādu, kas pilnīgi sagatavota savam šī eksaminēšanas komisija mēneša laikā dod sliktu,
amatam un kas ari ir cienīga stāvēt armijas priekšnevēlamu atsauksmi par zināmo personu un ja šī
gala.
persona ieņem zināmu vietu, tad viņa nevar palikt
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ar vajadzīgo sava dienesta. Bet ja aplūkojamā persona būtu tikai
skaitu parakstu iesniegts sekošs priekšlikums:
kandidāts uz kādu jaunu posteni, tad ja eksaminēša..Lūdzam atklāt debates pēc atbileds uz jautājumu."
nas komisija dod labu atsauksmi par viņu, tad viņa
tiek pieņemta. Te jāievēro tas, ka mums svarā krī(Balsis pa kreisi: „Kas parakstījis?") Parakstījuši: Petrevics, Lindiņš, Holcmanis, Klīve, (Balsis pa toša persona, tagadējais kara ministra biedrs, inkreisi: „Oho!") Grantskalns, Siecenieks, Ulmanis, strukciju izdošanas laika, ir bijis jau dienestā, un ka
Meierovics, Mazvērsīts, Gailīts, Celmiņš, Alberings, ari velak, pec šīs pavēles izdošanas, viņš ari tanī ir
Salnājs, Dukurs, Skujenieks,
palicis līdz pat novembra mēnesim.
Sīmanis, Kviesis,
Augusts Kalniņš, Irbe. Ducens. Pie vārda vēl neVēl vairāk, novembra mēnesī Ezeriņš vairs nav
viens nav pieteicies. Vārdu lūdz Salnājs. Vārds
vis tikai administratīvās nodaļas, bet XV. padomju
Salnajam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Aug,' stais nams! Mēs tikko noklausījāmies ministra
kunga atbildi uz iesniegto jautājumu. Ari manai
frakcijai nav ne mazāko šaubu, ka Latvijas tautai un
tāpat ari viņas kareivjiem, klīstot pa plašo Krieviju,
viņas atsevišķam personām varēja nākties dienēt dažādas citu varu iestādes, pie kam šīs* varas'bieži vien

armijas administratīvās pārvaldes priekšnieks. No
visa to var taisīt tikai vienu slēdzienu: Ezeriņa
kungs ir pratis tik labi un ideāli piemēroties padomju
iekārtas prasībām, ka pat neskatoties uz minētās
eksaminācijas komisijas ārkārtīgi stingrajām prasībām, viņš tomēr dienesta ir guvis paaugstinājumu.
Tas fakts mums ir jākonstatē. Ja tālāk aplūkojam
administratīvas pārvaldes štatus, tad nu te atklājas
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ne gluži tāda aina, kādu tēlojamums ministra kungs
par šās padomju armijas iestādes funkcijām. Viņš
teica, ka administratīvai nodaļai esot stingri noteiktas funkcijas, proti, materiālās apgādes un personāla
pārziņa. Bet no minētiem štatu sarakstiem ir redzams, ka administratīvai pārvaldei ir bijušas padotas ļoti daudzas ari citas funkcijas, kurām gar materiāla apgādi un personālu nav itin nekādas daļas.
Starp citu pie viņas ir atradusies ari kāda KOMarmaHtckhh KOManua" kura ir bijusi zaldātu komanda no
250 cilvēkiem. Vis var būt, ka es maldos, bet cik
man izdevās ievākt ziņas, tad šī „pflflOBaH KOManna"
ir bijusi tā komanda, kura izpildījusi ari kara tribunāla spriedumus, kādi padomju Latvijas armijā varējuši nākt vispārīgi priekšā, vedusi cīņu ar spionažu
padomju armijā u. t. t. Bet kādus spriedumus revolucionārais tribunāls iznesis, par to man atkal priekšā
ir pavēle no 1919. gada 10. augusta, šai pavēlē ir uzskaitīta vesela virkne latviešu cilvēku, kuri esot izrādījuši savas simpātijas „baltai Latvijai", viņi visi
ir bijuši nodoti revolucionāram kara tribunālam un
par viņiem ir ticis taisīts spriedums. Par to, ka šie
cilvēki ir griezušies pie tā sauktās „baltās Latvijas"
ģenerāļiem pēc ziņām, ka tie ir gribējuši bēgt prom
no sarkanās armijas, par to viņi visi ir tikuši notiesāti uz nāvi. Attiecīgais spriedums 10. augusta pavēlē, skan: „nocTaHOBnjm" tādus un tādus „k*b paacTp-fejiy" Kā šo, tā ari daudzus citus revolucionārā kara
tribunāla spriedumus dzīvē ir izvedusi minēta komanda. Jūs, cienījamie deputātu kungi, redziet tagad,
kā lietas patiesībā ir bijušas. Viņas nebūt nav tik
nevainīgas, kā to tēlo ? godājamais kara ministra
kungs. īstenībā ģenerālis Ezeriņa kungs, pārzinādams administratīvo daļu, nebūt nav bijis noteicējs
tikai par materiālo armijas apgādi un personālu
vien, bet ari par tām komandām, kuras izveda dzīve
tribunāla lēmumus un vēl par dažu labu citu svarīgu
iestādi. Ja nu šīs, no'manis minētās daļas ari ir atradušās šī kunga pārziņā, ja viņš ir bijis to augstākais priekšnieks, un ja tai pašā laikā Latvijas armija
ir cīnījusies pret padomju Krieviju, pret to armiju,
kuras viens augsts virsnieks ir Ezeriņa kungs, tad es
gribu jautāt, kāds gara stāvoklis var but tagad tiem
Latvijas kareivjiem, kuriem ir jādien zem Ezeriņa
kunga kā tieša pavēlnieka? Ir taču nenoliedzama
patiesība, ka mūsu politiskie ministri nak un iet, bet
techniskais ministrs paliek un faktiski vada un noteic mūsu armijas dzīvi. Priekš ministra biedra nav
nekādu noslēpumu. Ezeriņš nav vairs tikai akadēmisku funkciju izpildītājs, kā tas līdz šim bij kara
padomē, viņš nav vairs tikai eksperts - padomnieks
pie likumprojektu izstrādāšanas, nē, tagad viņš sadursies ar dzīviem cilvēkiem, virsniekiem un kareivjiem. Ja nu tagad starp šiem virsniekiem un kareivjiem ir personas, kuras zin to, kas ir bijis viņu augstākā priekšnieka pagātnē, kādu karjeru Ezeriņa
'
kungs ir taisījis pie lieliniekiem,_ ka gan tad šie virsnieki un kareivji lai skatās uz_ musu_ valsts un armijas
drošību? Man liekas, ka šāds stāvoklis nevar nesarūgtināt un neradīt kareivju psiche zināmas šaubas un neuzticību tais lietās, kuru de[ viņi pašlaik atrodas armijā. Bet tas nav nedz mūsu valsts, nedz
armijas interesēs! Te man var sacīt — un to jau patiesībā ari teica kara ministra kungs, — ka šīper' sona, t. i. Ezeriņa kungs, atrodas Latvijas armija jau
no 1920. gada beigām un 1921. gada viņš caur ministru kabineta lēmumu ir iecelts par kara padomes
locekli. Pieņemsim, ka tā._ Man jāatzīstas, ka dokumenti, ar kuriem es operēju pašlaik man nāca rokās tikai tad, kad mēs iesniedzam jautājumu. Es pielaižu, ka Ezeriņa kunga_ pagātni_ varēja nezināt bijuiestājas
šās valdības, pie kuram minētais kungs
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Latvijas armijā. Bet tagad taču kara ministrim un tāpat valdībai ir zināms, kāda ir šīs personas pagātne.
Man liekas, ka līdz ar to tagadējai valdībai vajadzēja
reaģēt tādā ziņā, lai to rūgtumu, kuru objektivi izsauc Ezeriņa kunga atrašanas tagadēja augsta postenī, novērstu. Fakti tagad ir valdības un ari Saeimas priekšā. Diemžēl kara ministra atbilde šai virzienā nekādas cerības nedod. Taisni otrādi, viņš
aizrādīja, ka šīs personas dienests līdz šim Latvija
esot bijis ļoti labs. Ari rekomendācijas par viņu esot
bijušas ļoti glaimojošas un tāpēc kara ministrs ari
turpmāk atrodot par iespējamu atstāt Ezeriņa kungu
augstajā posteni. Protams, tā_ ir valdības darīšana.
Un kamēr tagadējā valdība stāv pie stūres, viņai ir
tiesība paturēt Ezeriņu par armijas faktisko noteicēju, bet vai objektivi tas veicinās tos uzdevumus,
par kuriem tik daudz runāja šās valdības nodibināšanas priekšvakarā. Toreiz mes daudz runājam par
to, ka vajaga radīt īsti demokrātisku disciplīnu armijā.
Šī vēlēšanās bija visu parlamenta politisko partiju
vēlēšanās. Ja tas te ir, tad liekas būtu pareizi, ka
nobīda pie malas visus tos cēloņus, kuri varētu radīt pretējo. Diemžēl kara ministra kunga atbilde uz
iesniegto jautājumu mums to nesola (Ir viens dau^
nak no kādzums, vai armiju desorganizējošie cēloņi
das politiskas partijas apzinīgas darbībasteiksim, no
labās puses, kura mēģinātu aiz kaut kādam politiskām grupas interesēm radīt tai vēlamas tendences
un ienest līdz ar to zināmu haosu un sabrukuma sākumus mūsu armijā jebatkal šie cēloņi nāktu no kreisās puses, kā tas, man liekas, ir šinī gadījuma, kur
zināmas personas pagātne rada apjukumu un nesaprašanu mūsu kareivjos. Vienā kā otrā .gadījuma pret
šādām parādībām ir jācīnās. Viss jau var būt, ka
taisnība ir „Socialdemokratam", kad viņš raksta, ka
Ezeriņa kungs esot vēl savās politiskās pārliecības
ļoti konservatīvs. Bet tas taču stāvokli neglābj. Vi-,
ņa konservatīvā pārliecība taču neiznīcina tos faktus,
par kuriem man tas gods bija šeit runāt. Ezeriņa
konservatisms nevar anulēt to skaidro patiesību, ka
ja šī persona tanī momentā, tonī laika, kad mušu armija veda tik niknu, tik nesaudzīgu cīņu deļ Latvijas patstāvības, ja tai laikā šī persona ir bijusi ļoti
augstā amatā pretinieka armija, ka tas var radīt
psieholoģisku sašutumu gan virsniekos, gan kareivjos.
No šādām parādībām ir jāizbēg un to var ļoti viegli
šinī gadījumā panākt. Man nav šaubu, ka starp Latvijas armijas virsniecību atrodas daudz un dažādi
piedzīvojuši virsnieki, kuri būs labi speciālisti sava
vietā, kuri pratīs veikt tos uzdevumus, kurus pienāktos veikt kara ministra biedra augsta vieta ari
bez ģenerāļa Ezeriņa kunga. Ja Ezeriņa kunga pagātne tagad ir zināma, tad ir neiespējams, neatkarīgi no tā, kāda ari nebūtu personīga pārliecība minētam kungam, ir pilnīgi nepielaižams,_ka viņš paliek
šinī augstā postenī. Tāpēc es konstatēju, ka ar kara
ministra atbildi nevar apmierināties nedz sabiedrība,
nedz ari daļa no mūsu armijas, nevar viņa apmierināt
ari mūsu, sociāldemokrātu mazinieku, frakciju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augsti
sapulce! Savāda aina atklājas šodien un atklājas
jau no tā brīža, kopš mazinieku frakcija iesniedza
valdībai šo jautājumu. Par cilvēku, kurš ir atradies
valdības dienestā jau vairāk nekā 3 gadus, kurš ļr
ieņēmis nacionālā armijā atbildīgus amatus, varbūt
vēl atbildīgākus nekā to, kuru viņš patlaban ieņem,
kurš ir ieņēmis šos atbildīgos amatus tad, kad jautātāja frakcija pati bija valdībā, — par šocilveķu tagad
tiek iesniegts jautājums. Kamdēļ tas ta? Vļenkarši
tamdēļ, ka šī frakcija tagad valdība neieiet, tapec viņai ir jātaisa opozīcija par katru cenu, ir jādiskreditē
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valdība par katru cenu. Ja jums būtu daudzmaz loģiska domāšana, tad jums vajadzēja daudz agrāk
jautāt, kāpēc Ezeriņš atradās kara ministrijas padomē. Šisamats pēc savas nozīmes nav mazāk svarīgs nekā tas amats, kurā Lzeriņš tagad ir. (Starpsauciens no maziniekiem: «Mēs to nezinājām!")
Vēl sliktāk priekš jums! Ja jūs.tagad griežat jautājumu pret valdību, tad jūs to jautājumu griežat paši
pret savu pagātni. Līdz ar to jums tad varētu jautāt: vai tas jums, maziniekiem, ir zināms, ka citkārtējais jūsu ministrs tanī pašā laikā, kad Ezeriņš dienējis lielinieku armijas administrativā daļā, bijis par
tribunāla izmeklēšanas tiesnesi. Tas ir Holcmaņa
kungs, kurš vēlāk ieņēma ģenerālprokurora vietu kā
tieslietu ministrs. Es jums jautāju: kāpēc jūs pielaidāt tādu apstākli? Te no šīs vietas, man jau dažkārt ir nācies atgādināt, ka mazinieki nezin, ko tie
dara, un ari šoreiz man jāsaka, ka šo jautājumu iesniedzot, viņi nav zinājuši, ko dara.
Maziniekiem ar to varētu pāriet pāri. Bet man
jāgriežas pie tās frakcijas, kas stāv aiz maziniekiem.
Tā lielākā frakcija, kas aiz jums, maziniekiem stāv,
un kas jūs bīda, tā ļoti labi zin*, ko viņa dara. Viņa
pati kautrējas uzstāties un tamdēļ viņa bīda jūs
priekšgalā. Ko grib panākt šī frakcija, zemnieku
savienība, to pierāda šīs frakcijas orgāns ,,'Brīvā
Zeme". Jums bija vajadzīgs sagrozīt patiesību, jums
vajadzēja viltot Saeimas stenogramas. Jums nepietika, ka te Ezeriņu nosauca par «administratīvās daļas priekšnieku", bet jums vajadzēja viņu padarīt
par «operatīvās daļas priekšnieku", jums viņu vajadzēja padarīt par to vīru, kas «lieliniekus esot dzinis
cīņā pret nacionālo armiju". (Rāda «Brīvās Zemes"
numuru, kur tas drukāts.) Jums vajadzēja vairākkārtīgus melus laist sabiedrībā, lai musinātu sabiedrību, lai radītu haosu, lai apgrūtinātu līdz ar to
tagadējās jaunās valdības stāvokli. Jūs reiz ar sava
lidera muti solījāt, ka jūsu opozicija būšot lietišķa.
Šī opozicija, ko jūs tagad taisiet, ir negodīga opozicija. Tas te pienaglojams, bet Saeimas vairākums,
noklausījies kara ministra atbildi, mierīgi var pāriet
uz dienas kārtību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgals (demokrātiskais centrs): Jūs, kungi,
dzirdējāt, kādā histēriskā tonī runāja mans priekšrunatajs Salnāja kungs. Tas tonis man atgādināja veco
parunu: ,,.Jupiter , ja tu esi dusmīgs, tad tev nav
taisnība." Nevajaga tā dusmoties. Es uzkāpu, kungi,
uz katedra tadeļ, ka dzirdēju pa Nonāca runas laiku
mazinieku saucienus: «Mēs nezinājām, mēs neko nezinājām, ka vispārīgi ģenerālis Ezeriņš ir Latvijas
armija." Man jāsaka par godu tai valdībai, kas aizgāja, ka viņa nebija tik vieglprātīga, kā man aiz muguras mazinieki to gribēja apgalvot, saukdami, ka
viņi nav zinājuši par to. Nevienu virsnieku, ari mana
priekšgājēja Goldmaņa kunga laikā, nepārņēma no
Krievijas armijas un neieskaitīja Latvijas armijā, iekams nebija ievākti visnoteiktākie dati par viņa uzvešanos Krievijas dienestā. Ja jūs sakiet, ka jūs nezinajiet, neskatoties uz to, ka jūsu ministrs Holcmanis bija 2 gadus un 7 mēnešus par ministri, ari tanī
laika, kad Ezeriņš tika ieskaitīts Latvijas armijas dienestā, tad jus, kungi, nerunājiet taisnību, un tādēļ
jus ari esiet dusmīgi. (Saucieni no vietas: „Pareizi!"_ Jautrība.) Es negribu, kungi, šinī lielā atklāto sēde daudz ko teikt. Es to varētu darīt ari šinī
atklāta sēde, lai gan zemnieku savienības liders
Meierovica kungs gribēja, lai šo sēdi pataisītu par
aizklātg. Mums nav no kā baidīties, bet es negribu
to darīt, lai mums nebūtu jārunā par tādām lietām,
no kuram vairāk ir jākaunas tiem, kas interpelaciju
iesniedza un tiem, kas parakstīja priekšlikumu par
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debatu atklāšanu, ar bijušo kara ministri Ducena
kungu priekšgalā. Vai Ducena un Meierovica kungi,
parakstīdami priekšlikumu par debatu atklāšanu, ari
var teikt, ka viņi nezin, kas Ezeriņš ir bijis un kas
viņš tagad ir, un kādā ceļā Ezeriņš tika ieskaitīts
mūsu Latvijas armijā? Tomēr viņi neuzdrošinājās
to teikt. Viņi ļoti labi zin kā tas tika darīts. Bez Ezeriņa tad nāktos runāt par vēl vienu personu, tikpat
augsti stāvošu kā viņš, kas nāca ne no Krievijas, bet
no citas puses, no Deņikina un Kolčaka armijām.
Tad jārunā ari par tādiem vīriem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Skujeniekam.
n'
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks):
Godātie deputāti! Jau iepriekšējā sēdē mani pārsteidza tas uztraukums, kurš sacēlās zālē tad, kad
mūsu frakcija iesniedza šo jautājumu augstam namam resp. ministru prezidentam. Tas mani pārsteidza tadeļ, ka es biju sagaidījis uztraukumu par pašu
šo faktu, ka tāds mūsu valstī var notikt, bet nebij
vieta uztraukums par to, ka par šo faktu runā. Man
liekas, viss tas ir vairāk nekā raksturīgi un liek nopietni pārdomāt. Man ir jāsaka, pilnīgi noteikti jāsaka, ka es un ari mana frakcija dabūjām zināt par šo
gadījumu tikai tanī dienā, kad mēs šo jautājumu iesniedzām. Mums nebij par šo jautājumu nekādas
pārrunas ne arvienu citu frakciju. Tikko mums bij
dokumenti_ rokā, kas mums rādīja, ka tāds fakts ir
noticis, mes uzskatījām (starpsauciens centrā) — es
runāšu ari par to, Nonāca kungs.
Tādēļ visi iebildumi no šīs pusesir pilnīgi nevietā. Man liekas, ka
pie šī jautājuma būtu jāpieiet pēc būtības un pēc būtības lieta ir tāda, ka mūsu armijā ir iecelta zināma
persona vienā no visaugstāk lem, no visatbildīgākiem
amatiem, es pat gribētu teikt,_ visatbildīgākā amatā,
jo politiskie kara ministri mainās, viņi nosaka zināmu
politisku liniju, bet viņi nebiJvismaz līdz šim, kas
pārzināja visus sīkumus armijā, to organizēja, audzināja un vadīja viņu kā saimnieciskā, tā politiskā ziņā.
Šī svarīga persona bij kara ministra biedrs. Paceļas jautājumspar to,_ kādai personai ir jābūt kara ministra biedrim, kādam ir jābūt viņa īpašībām. Pēc
manas pārliecības, tam jābūt cilvēkam, kurš bauda
nedalītu uzticību. Še paceļas tagad tālākais jautājams, vai tagadējais kara ministra biedrs ari bauda
šādu uzticību. Uz to man jāsaka, ka nē, pēc manas
vislabākās pārliecības. Lieta ir tāda, ka es nevaru
stādīties sev priekša politiski pieaugušu cilvēku, kurš
var ta svārstīties, var īsā laikā nostāties pret vienu
lietu un pec tam atkal stāvēt par to, vai atkal otrādi.
Ta tas šinī gadījuma ir. Ja mums būtu darīšana ar
to, ka kāds latviešu virsnieks, kareivis, ierēdnis vai
kāda cita persona izpildījusi lielinieku, cara vai Kolčaka laikos kādu mazāk svarīgu uzdevumu, ir bijis
ierēdnis, ko nebūt darījis un rakstījis, tad tā ir viena
lieta. Bet otra lieta ir zināmā valsts organizācijā
izpildīt vadošu lomu, ieņemt vadošu un noteicošu vie- '
tu. Te tad nu mēs stāvam fakta priekšā, ka ir zināms
kungs, kurš ilgāku laiku ieņēmis vadošu un atbildīgu
amatu mums naidīgā armijā. Tai armijā, kura pret
mums cīnījās, pret kuru visa mūsu armija un tauta
bija piespiesta ilgi cīnīties. Tas ir gravējošs fakts
un es esmu pārliecināts, ka izņemot varbūt vienu vai
divas valstis visā pasaulē nekur tā kaut kas nevar
notikt, tāds fakts nevar nākt priekšā. Pēc mana ie-.
skata šādu faktu nevar aizstāvēt. Tam kungam pašam vajadzēja saprast, ka viņam ilgāki nav vietas
tai amata un pašam aiziet no šī amata. Tā būtu pēc
manas saprašanas vislabākā izeja no šī stāvokļa.
Cilvēks, kurš šodien var būt mūsu demokrātiskā
Latvijas valstī un vakar vel cīnījās pret to, tādam
cilvēkam nav pārliecības. Es esmu dzirdējis no ci-
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tiem, ka viņš esot konservatīvs kungs. Es nu to
tik labi nezinu, vai viņš ir konservatīvs, vai nav.
Es pielaidīšu, ka viņš ir konservatīvs. Bet ja šis
konservatīvais kungs varēja apzinīgi izpildīt visus
uzdevumus, kādus uzlika komunistiska XV. armija,
ja varēja tos izpildīt un pēctam atkal rīkoties citādi,
tad, man liekas, tādam cilvēkam nav pārliecības. Uz
tādu cilvēku, kam nav pārliecības, nevar but paļāvība un sevišķi tik svarīgas lietas, kāds ir šispostenis.
Ja es runāju par šo posteni, tad es varu aizrādīt uz _to,
ko šeit par manu frakcijas biedri liolcmani minēja.
Holcmanis nekad nav slēpis (G. Zemgals _no_ vietas:
«Ezeriņš ari nav slēpis!"), pat komisijas sēdes Holcmanis par to runāja, es pats atceros to komisijas
sēdi, kurā viņš par to minēja. Mēs uzskatam zem
sava goda šādu divu amatu, kaut ari dažādā Jaikā ,
savienošanu un šādu savienošanas aizstāvēšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
-r A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Jau pagājušo reizi, kad šo jautājumu
iesniedza, atskanēja no vienas puses vairāki starpsaucieni. Tagad, kad šo jautājumu apgaismoja valdības priekšstāvis, atkal mēģina to nostādīt uz partiju
strīdus pamata. Es vispirms noraidu uz viskategoriskāko šādu jautājuma nostādīšanu. Šāda veida aizstāvēšanos mēs dzirdējām no Nonāca. Vislabākā
gadījumā slēdziens no viņa runā ts varētu but tāds, ka
mazinieku frakcija slikti informēta par šo faktu. Un
tikai. Nonāca kungs neteica neviena vārda par to,
kādu stāvokli šis gadījums atstās uz valsts dzīvi.
Otrs runātājs, kungs Zemgals, šai lietai pievilka Īdat
polemikā zemnieku savienību, bet ari nevienu vardu neteica par pašu faktu, kā to novērtēt. Kara ministrs gan pašu faktu novērtēja un to, t. i. Ezeriņa
iecelšanu, atzina par labu. Man jāpaziņo, ka par pašu gadījumu — ģenerāļa Ezeriņa pagātni — mes dabūjām zināt tikai tad, kad to nolasīja no prezidija
(Sauciens pa kreisi: «Kur tad bija Goldmanis?")
Par to jautājumu es runāšu velak. Pašlaik es varu
pasacīt, ja mazinieki pie mums būtu griezušies šinī
lietā, tad mēs būtu šādu jautājumu parakstījuši. Vienīgais arguments, ar ko centrs un valdība taisnojas,
ir tas, ka ģenerālis Ezeriņš jau agrāk stāvējis armijas
dienestā. Bet jums jazin, kāda dienesta_ viņš sastāvējis. Un te nu tiek minēts Goldmaņa vārds. Jums,
kungi, tas ari zināms, kādā vietā Goldmanis Ezeriņu
ielika un kad viņš viņu ielika. Ezeriņš, līdz ko atgriezies no Krievijas, varbūt grūtos materiālos apstākļos, lai varētu eksistēt, tika ieliktskara padome,
zināmā ģenerāļu rezerve, lai apstrādātu dažādus
techniskus jautājumus un sagatavotu likumprojektus
(smiekli kreisā pusē, starpsaucieni). Jus varat smieties, bet jūs nevarat _ šim faktam parsmieties pāri.
Mēs varbūt esam kļūdījušies, _ bet kad Zemgals bija
par kara ministri, tad šis jautājums tika cilāts prese.
Zemgaļa kungs šīs ziņas pārbaudīja, bet nekādus soļus nespēra. Tā tad viņš neko nosodošu nebija atradis. Bet tagad Ezeriņš tiek iecelts pārkāra ministra
biedri un nāk klajā šī ģenerāļa dīvaina pagātne. Nu
ir jautājums — ko darīs demokrātiskais centrs?
Es lūgtu Nonāca un Zemgaļa kungus uzkāpt uz
katedra un novērtēt šo lietu. Es gribu dzirdēt, ko
Nonāca kungs, kas pie Valkas ir daudz pārdzīvojis,
nāks un teiks, kā viņš skatās uz Latvijas kara _ ministri ar šādu pagātni. Latvijas valstij ir bijis jāpiedzīvo daudz grūtu brīžu, kamēr ta tika neatkarīga,
tai ir jārēķinās ar visādiem pilsoņiem, bet valdības
uzdevums ir redzēt, ko un kādā vietā viņa liek. Tas
bij nepieciešami. Un šeit ir jāsaka, ka centrs varētu
iet uz kreiso pusi tāpat, kā mēs esam nākuši labai
pusei pretim. Bet visam ir savs mērs. Tādu personu, kā Ezeriņu, varēja likt kādā vietā, lai viņš nopelna
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savu uzturu, bet pavisam cita lieta ir tādu personu
nostādīt armijas organizēšanas priekšgala. Tadeļ, atmetot visus partijas strīdus pie malas, jāsaka, ka ārkārtīgi nelaimīga ir bijusi ministra biedra izvelē kara
resorā. Vajadzības pec tāda biedra nav. Sevišķi,
jāievēro ,ka kara resora priekšgala tagad stāv lietpratējs, armijas virsnieks. . Bet to ka ministrs savu
sperto soli te aizstāvēja, tad varbūt budžeta komisija
būs tā, kas te taisīs korektivu un vilks krustu pāri
šim postenim. Bet ka šī lieta ta nevar palikt tagadējā stāvokli, to jūs,kungi no centra, vislabāk savas
sirdīs izjūtiet. Nebūs nevienas valsts, kur ministrs
nerēķinātos ar klajā nākušiem faktiem. Tikai 2 gadus atpakaļ cīnījāmies par savu brīvību un vel dažas
nedēļas atpakaļ spriedām par savu cietušo cīnītāju
pensijām un pēcnācēju apgādāšanu, bet tagad ienaidnieka vadoni ceļ sev par ministri. Nobeidzot
debates, griežu valdības vērību uz to, lai viņa vēlreiz pārbaudītu šo faktm un ceru, _ ka atradīsies
Latvijas armijas augstāka virsniecība ļaudis, kuriem
nevarēs taisīt tādus pārmetumus ka Ezeriņam un
kuri tādēļ varēs apvienot un organizēt mušu armiju
stiprākā nacionālā spēkā nekā Ezeriņš.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! No te brīža, kad nodibinājās jaunā
valdība, ari tūliņ iesākās uzbrukums šai valdībai, uzbrukums no tām aprindām, kuras nostājas opozīcijā. Šo uzbrukumu var vārdapilna nozīme apzīmēt
par ataku ar smirdošām gazem. Palasiet tagadējās opozīcijas presi, tad jūs, kungi, visi teiksiet: ta
nav prese, tie nav principieli strīdi, tas nav itin nekas vairāk kā ataka ar smirdošām gazem._ Mes nebrīnāmies, ja viens balons no šīm smirdošam gazem
tiek ienests šinī augstā nama un no šī katedra,izgāzts.
Ja mēs ņemam šo, tā saucamo, jautājumu, un apskatām to pēc formas un būtības, tad pirmais, kas uzkrīt šai lietā, ir tā apbrīnojamā liekulība, kura dveš
pretim no visas šīs lietas. Pirmkārt, liekulība ir tas,
ka nāk mazinieku un zemnieku savienības priekšstāvji un saka: «Mēs nezinām ģenerāļa Ezeriņa pagātni". To var stāstīt maziem bērniem, ka kara ministrs, vienā no mūsu armijas augstākiem amatiem,
kara padomē, apstiprina vecu karavīru, neko nezinot
par viņa pagātni. Pārnācis kāds vīrs par robežu un
saka: «Es esmu ģenerālis Ezeriņš" — «Ludzu, ieņemiet kara padomes locekļa vietu." To taču pat
mazi bērni neticēs. Es turpretim, varu jums pilnīgi
noteikti apgalvot, ka tad, kad kara ministrs Goldmaņa kungs apstiprināja ģenerāli Ezeriņu šinī amata,
viņam bija rokās visi tie dati, kas šeit tika nolasīti un
ari vēl tādi dati, kas šeit netika nolasīt. Goldmaņa
kungs zināja, kādus amatus šī persona ieņēma padomju Krievijā, kādus amatus Jā ieņēma cara laika.
Viņš zināja, kādā ceļā, kādā kārta ģenerālis Ezeriņš
ir izglābies no padomju Krievijas un parbedzis par
robežu. Tas viss bij zināms kara ministrim Goldmaņa kungam un tas viss bija zināms ari maziniekiem. Ja tas viņam nebūtu zināms, tad Goldmaņa
kungs būtu pielaidis ļoti lielu nolaidību, apstiprinādams tik augstā amatā personu, par kuru viņam nebūtu vajadzīgo datu. Tā tad es saku, tā ir liela liekulība, ja mazinieki šeit nāk un apgalvo *_ «Mes nezinājām, ka šī persona tādus amatus ieņēmusi." Kad tie
paši bij valdībā, viņi neuzstādīja šādu jautajumu.jo
kā lai cilvēks jautā to, ko viņš jau zin._ Lai kādi būtu
bijuši šie Ezeriņa amati, mazinieki būtu ar to sava
laikā apmierinājušies, jo mazinieki ieies valdībā kopa
pat ar velna vecmāti, ja tik viņus uzaicinātu (jau^
trība). Otra liekulība ir šīs personas novērtējums.
Sakāt, kungi, vai atradīsies viens no armijas veca-
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kiem virsniekiem, kas nebūs bijis padomju dienesta?
Te sēž daudz karavīru. Parunājat ar tiem un paprasāt, cik ir mūsu armijā tādu vecāku virsnieku, kas
lielinieku laikā nav ieņēmuši šādus vai tādus atbildīgus posteņus. Es domāju, tāda neviena nav, jo lielinieki neprasīja nevienam, vai viņš grib iestāties vai
negrib, viņam bij jāiestājas; ja viņš to nedarīja, tad
bija ļoti vienviņu lika pie sienas. Izrēķināšanās
kārša, pie kam vēl vecākiem virsniekiem stāvoklis
bij grūtāks nekā jaunākiem, jo vecāko virsnieku soļi
bij visiem redzami. Viņi nevarēja nekur izvairīties,
viņi nevarēja noslēpties un viens, kas viņiem atlikās,
bij tas, ka tie centās ieņemt amatus, kas nebūtu sakarā ar šādām vai tādām politiskām funkcijām. Mēs
redzam, ka ari ģenerālis Ezeriņš ir gājis pa šo ceļu,
ka viņš ir mēģinājis ieņemt vienu no vismazāk nozīmīgiem armijas posteņiem, tādu posteni, ko ģenerālis ar viņa stāžu un izglītību būtu turējis pie citādiem,
normāliem apstākļiem par kaunu pieņemt, būtu turējis zem savas cieņas ieņemt tik mazu un tik neatbildīgu posteni. Ģenerālis Ezeriņš tomēr ir gājis to
ceļu, kādu gāja visi mūsu vecākie virsnieki, kad bija
spiesti ieņemt šādus amatus, lai nevarētu tikt apvainoti par savu pienākumu sabotēšanu. Ja mēs apskatīsim lietu no tāda viedokļa un tagad gribēsim tiesāt katru no tiem mūsu armijas virsniekiem, kas ir
bijuši spiesti savā laikā ieņemt lielinieku armijā šādus vai tādus amatus, tad cik mums paliksies mūsu
armijā virsnieku pāri, vismaz no vecākiem virsniekiem. Man ne vēlāk kā šodien tika no loti uzticamas
personas ziņots, ka bijušais kara ministra biedrs,
pulkvedis Taimiņš, tai pašā laikā, kad ģenerālis Ezeriņš bija lielinieku armijā par administratīvās daļas
priekšnieku, ir bijis par apmācības daļas priekšnieku.
(Saucieni no vietām: „Aha!") Viņš ir vadījis taisni
lielinieku sarkanās armijas apmācību. Es gribētu
tagad jautāt bijušam kara ministrim Ducenam, vai viņam šis fakts ir bijis zināms vai nē, un ja Viņam tas
ir bijis zināms, tad vai viņš ir -atradis pulkvedi Laimii.tu par noderīgu savam amatam, vai nē. Es nezinu, vai
pulkvedis Laimiņš pie tādiem apstākļiem ir bijis savam amatam noderīgs vai nē. Es neesmu karavīrs
bijis un nevaru par to spriest. Es nevaru atbildēt ari,
vai ģenerālis Ezeriņš ir noderīgs savam amatam —
es viņu nepavisam nepazīstu. Bet ja tādu mērauklu
pieliek pie viena darbinieka, kas atrodas dienestā tagad, kad zemnieku savienība vairs nav valdībā, tad
tādu pašu mērauklu vajadzēja pielikt ari pie otra
darbinieka. Es tomēr negribu vilkt
tādas konsekvences, ka no tā apstākļa, ka pulkvedis Laimiņš
ir bijis savā laikā lielinieku armijā, viņš nebūtu bijis
noderīgs savam amatam. Ari pulkvedis Laimiņš
bija tāds pat apstākļu upuris kā ģenerālis Ezeriņš un
daudzi citi virsnieki. Tāpēc es negribu mest pulkvedim Laimiņam akmeni un teikt, ka tādēļ viņš nav
bijis noderīgs savā amatā. Liela liekulība tā tad ir
redzama ari pie šī apstākļa novērtēšanas. Viena
mēraukla tiek piemērota vienam darbiniekam, kas
stāv tuvāk zemnieku savienībai un maziniekiem, pavisam cita mēraukla tiek pielietota pie cita darbiniekā,
kuram ar viņiem nav nekas kopējs. Liela liekulība
ir, kad saka, ka zem ģenerāla Ezeriņa esot atradusies kaut kāda komanda, kura esot izpildījusi tribunāla spriedumus. Kas tad ir lielāks noziegums no mūsu viedokļa: vai sagatavot upurus sodu izpildīšanai, vai taisni izpildīt šos spriedumus: vai ir vairāk
sodāmi tie neapzinīgie nelaimīgie cilvēki, kurus mobilizēja, kurus piespieda apšaut savus brāļus uz revolucionārā tribunāla sprieduma pamata, vai tas apzinīgais revolucionārā tirbunala izmeklēšanas tiesnesis,
kas pec tam ir bijis Latvijas ģenerālprokurors? Vai
te nav redzama apbrīnojama liekulība? Pēdējā lie-
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kulība, uz kuru es gribētu aizrādīt, ir tas rūpes par
mūsu armijas neaizskaramību,_ par mušu armijas
cieņu, kas te daudzkārt izskanejuš^ galvenam kārtām, no zemnieku savienības runātāju puses Viņi
^
ararvien izrāda lielas bažas par to, kad tikai mušu
mijā neieviešas politika, _ kad tikai kāds nemēģina
šādā vai tādā ceļā samaitāt mušu armijas organismu.
Bet ko nozīmē šis karagājiens pret ģenerāli Ezeriņu?
Vai tas nozīmē stiprināt to. ļaužu autoritāti, kas stāv
armijas priekšgalā jeb vai tas nozīmē viņu autoritāti
mazināt? Vai tā nav tīšu prātu uzbudinājuma_ radīšana mūsu armijas aprindās, ja nāk še un uzpūš tādas lietas, kas tiešām, varētu teikt, nav spļāviena
vērtas? Taisni te mēs redzam to lielo liekulību, ka ar
vārdiem apgalvo vienu, bet darbi runā šiem vārdiem
pretī. Es negribu no visas šīs lietas vilkt nekādas
konsekvences, es tikai gribu norādīt, ka viss tas,
ko te lielā patosā sarunāja Salnājs, no mazinieku puses, ir apbrīnojama, nejauka liekulība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Mani pārsteidza tas briesmīgais uztraukums, kāds _ pie mūsu jautājuma iesniegšanas iestājās jau pagājušā sēdē un kāds turpinājās ari šodien.
Liekas, ka sevišķam uztraukumam nebūtu nekāda
iemesla. Skaidrs bija tas, ka mūsu jautājums kā
interpelacijā nebija domāta tieši pret valdību kā tādu
taisni politiska nozīme, bet bija domāta pret vienu atsevišķu konkrētu gadījumu. Šodien nāk runātāji no
valdības frakcijām un ar lielu izbrīnēšanos konstatē,
ka pats jautājums un tāpat ari visi tālākie paskaidrojumi pie jautājuma esot « savāda aina", esot opozīcijas taisīšana opozīcijas dēļ. Vai tas ir pareizi?
Tas nav pareizi. Ja mēs būtu gribējuši jau šīs jaunas valdības pastāvēšanas pirmās dienās taisīt opozīciju-opozīcijas dēļ, tad, esat pārliecināti, kungi, ka
mums tad priekš ta būtu bijuši pietiekoši daudz faktu
un materiālu, lai to izdarīto. Ja mēs gribētu, tad piemēra deļ jau pagājušo sēdi varētu ņemt. kur no valdības
puses tika iesniegts paziņojums par pastiprinātas apsardzības pagarināšanu atkal uz trim mēnešiem. Tad
mes varējam loti skaisti un plaši, ja būtu gribējuši,
attīstīt demagoģiju, lietojot tos izteicienus, kādi tikuši
pastāvīgi lietoti no kolēģiem no galējās kreisās puses, tiklīdz ietruna par pastiprinātās apsardzības pagarināšanu. Vel labāk mēs varējām izdarīt uzbrukumu valdībai tagad, jo pagarināt pastiprinātās apsardzības stāvokli šoreiz bija vēl mazāk iemesla nekā
visas iepriekšējas reizēs, jo pie pastiprinātās apsardzības pagarināšanas šoreiz bija vainīgi kreisie
sociāldemokrāti ar savu poltiskās apsardzes likuma
izgāšanu. Es saku, pie šī jautājuma mēs varējām
runāt gari un plaši un tā runāšana šeit būtu bijusi dibināta un ne tikai_ ka dibināta šī runāšana būtu bijusi,
bet būtu ari nepārprotami vērsta pret valdību, pret
viņas politisko darbību. Tā būtu nolitiska demonstrācija, politiska uzstāšanās pret tagadējo kabinetu.
Bet mes to pagājušo reizi nedarījām un nedarījām
tāpēc, ka mēs jau pirmā valdības sastādīšanas dienā
sacījām, ka mēs opozīciju opozīcijas dēļ nekad neesam taisījuši un ari netaisām . Bet ja mēs to taisīsim, tad tikai uz noteiktu, konkrētu faktu un apstākļu namata. Pastiprinātas apsardzības jaufāium"
mes neko neteicam, un atsto.iām šo jautājumu nriekš
diskusija s mušu steroa ar mušu kolēģiem na kreisi.
Šai gadījuma, mes iesniedzām vienkārši jautā jumu
valdībai, kurš nestāv sakarā ar tagadējās valdības
oolitisko darbību, man liekas, nevienai valdības frakcija] nebiia iemesla to uzbudināties, kā šoreiz uzbudinājās. Tadel valdības frakciiai nebiia tiesība, ka"t
cik nopietni dibināta tiesība teikt, kā to darīja Vēsma-
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ņa un Nonāca kungi, ka mēs uzbrūkot valdībai, ka
taisot opozīciju opozīcijas dēļ. Mazinieki un zemnieku savienība esot uzstādījuši sev par nolūku, cik vien
tas iespējams, lai valdībai liktu minas anakšā un
spridzinātu to augšā. Runa šoreiz iet par technisku
ministra biedri, un ja šis techniskais ministra biedrs
šodien pat no kara ministra būtu ticis atzīts par tādu,
kurš nav vēlams šai postenī, tad ari mums nebūtu
nekādas domas šai gadījumā par savstarpēju politisku izrēķināšanos. Ja iesniegtais jautājums būtu citādas dabas, tad to varētu uzskatīt kā politisku soli pret
valdību kā tādu, turpretim mūsu jautājums ir nevis
pret valdību kā politisku iestādi, kā politikas noteicēju, bet jautājums ir valdībai sakarā ar konkrētu šīs
valdības soli pie techniska ministra iecelšanas un lai
tas man būtu atļauts vēlreiz pastrīpot, ka nav pamatots visstas, ja saka, ka tas esot politisks solis opozīcijas dēļ valdībai. Visu, cik tālu tas būtu šādi izteikts, man uz kategoriskāko jānoraida ar visām tām
piezīmēm, ar kādām šeit uzstājās Nonāca kungs un
tikpat lieliski vai pacildināti dīvaini un nepieklājīgi
apvainojošā tonī uzstājās deputāts Vesmaņa kungs.
Mums pārmet, ka mēs esot gribējuši šo jautājumu
iesniegt, lai valdībai darītu grūtības. Ne lai valdībai radītu grūtības, bet lai atvieglotu valdības stāvokli, lai atvieglinātu mūsu armijas un mūsu iekšējo
drošības stāvokli (starpsaucieni). Tas lai man būtu
atļauts pastrīpot ari šoreiz. Mēs neesam nākuši pie
jums ar interpelaciju, varbūt to varēsim darīt drīzā
laikā un tad ' jums nebūs varbūt tik viegli atkratīties
kā tagad. Jau pietiekoši daudz jūs esiet pielaiduši, kā
valdības partija, tādus soļus un rīcības, par kuriem
paši neesat priecīgi. Šis ir vienkāršs jautājums. Mēs
ar šo jautājuma iesniegšanu neesmu domājuši absolūti nekādas " grūtības valdībai radīt. Mēs gribējām
nobīdīt pie malas nevēlamo parādību, kura radusies
sakarā ar kara ministra biedra iecelšanu. Šis jautājums ir pietiekoši nopietns, un ne tāds, lai par to
zobotos, lai te jautru gara stāvokli radītu un lai nāktu
ar personīgiem un nepamatotiem apvainojumiem pret
mums, kuri esam bijuši šī iesnieguma autori. Jums
labi zināms, ka zemnieku savienība par šo jautājumu
dabūja zināt tad, kad šo jautājumu nolasīja šeit no
katedra. To Jums, Vesmaņa kungs, ari laikam tagad
jāzin un priekš šī jautājuma iesniegšanas, man atklāti jāsaka .mums nebija neviena sabiedrotā un ari
tādu nevajadzēja, jo priekš jautājuma iesniegšanas
pietiek ar 5 parakstiem. Turpretim tagad, kad vajadzēja atklāt debates, mums ar 5 parakstiem nepietika,
protams, mēs griežamies un griezīsimies ari uz
priekšu, tānat kā jūs to dantu, pie kādas citas frakcijas, lai tā dotu savus parakstus, lai varētu atklāt debates pie atbildes uz jautājumu. Izsaukties .,aha tie
ari grib demagoģiju dzīt" i'* ārkārtīgi naivi. (Sauciens pa kreisi.) Tāpēc lūdzu uzmanīgi noklausīties
līdz galam. Pirmais ko mums pārmet, ir tas. ka vajadzējis jau agrāk zināt tos aostāklus. par ko mēs
'autajām valdībai. Te nāk iepriekšējais kara ministrs
izrādās, kabinets
Zemgals, uz kura priekšlikumu,
pats savā laikā ir apstiprinājis Ezeriņu nar kara nadom'es locekli, un izsaka izbrīnēšanos, kānēc mēs toreiz
tādu jautājumu neesam uzstādījuši. Es gribu jautāt
Zemgaļa kungam, vai viņš toreiz kabinetā jau zinoja
tos apstākļus, par kuriem mēs togad jautājam. Tad
viņš tos neziņoja. Vai jums ir tiesība prasīt no kabineta locekļiem pazīt katru Dersonu. kura tiek stādīta
priekšā formelai apstiprināšanai. Tā mēs šo jautājumu nostādīt nevaram. Ari resora vadītājs ne katrreiz var noskaidrot katras personas pagātni. Es neuzturu ari apgalvojumu, ka Zemgaļa kungs to zināja.
Varēja taču būt apstākļi, ka viņam nebij vajadzīgie
dati pie rokas, un šis jautājums nebūt nav vērsts pret
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viņu. Nē, mēs nevaram iedomāties, ka kuram katram
valdības loceklim, tāpat kā kuram katram augstā nama loceklim ja viņš uzliek stempeli uz kādu lēmumu,
ir jābūt iepriekš pazīstamam ar to personu, ka tam
šīs personas iepriekšējā darbība būtu zināma. To
mēs nevaram prasīt. Tāpēc pārmest, ka jums to vajadzēja zināt, ir nedibināti. Ari mes_ to nezinājām un
to mēs apstiprinām vēl šodien, ka mes šrs ziņas dabūjām tikai tai dienā, kad mēs iesniedzam jautājumu
valdībai, mēs dabūjām noteiktus konkrētus datus ,
mums bij vesels sējums padomju valdības izdotu rīkojumu zem kuriem figurēja Ezeriņa paraksts. Un tie
fakti, par kuriem te runāja mans frakcijas biedrs_ Salnājs un kuru es pagaidām neesmu dzirdējis apgāžam,
šie fakti taču liecina un runā diezgan skaidru valodu.
Nākt te un teikt tā, kā Vesmaņa kungs saka: «Tie ir
visi nieki, tie nav spļāviena vērts", šie fakti, ka viņš
teica, bet ģenerālis Ezeriņš bijis tikai apstākļu upuris.
Šādu apstākļu upuru esot ārkārtīgi daudz, tapec pret
viņiem jāizturoties augstsirdīgi. Atļaujiet man teikt:
nē, mēs negribam būt augstsirdīgi. Tad mes esam
pārāk augstsirdīgi ari pret pašu Latvijas likteni. Salnājs aizrādīja, ka mēs, savu jautājumu uzstādot, nedomājam šo jēdzienu par to, vai kādam no armijas
vai civilierēdņiem ir bijusi tā nelaime strādāt padomju
Krievijas iestādēs un pat tādās, kuras tieši veda ciņu
pret Latviju, ka kurš katrs no viņiem būtu nosodāms
un viņu nedrīkstētu tuvumā laist pie Latvijasvalsts
aparāta. Mēs tik plaši šo jautājumu nenostādām. Ja
tā būtu sapratis šo_ jautājumu Vesmaņa kungs, tad
domu starpības nebūtu. Mēs nedisputesim par kuru
katru ierēdni vai virsnieku, kuri apstākļu deļ bijuši
spiesti dienēt padomju Krievijas iestādes. Bet ir
kuri _ die- (
spiestiem,
starpība
starp apstākļu
nējuši techniski aiz nepieciešamības un ne tādas iestādēs, kuras veda aktivu cīņu pret_ Latvijas neatkarīgo republiku, un ir bijuši tādi apstākļu spiesti upuri,
kuri dienējuši ne tikai techniskās iestādes, kuras neMan šinī ga_ diveda cīņu pret Latvijas renubliku.
jumā vienalga, vai kāds no mūsu virsniekiem dienējis
pie Kolčaka vai Deņikina. Priekš manis tas nav pierādījums, ka viņš nevar_ dienet Latvijas armija. Bet
ja viņš dienējis augstākā aparāta, kas veda ciņu pret
Latvijas neatkarīgo republiku, tas ir cits. Ja mes taisīsim tādus slēdzienus, kā Vesmaņa kungs teica, ka
ari šie gadījumi ir apstākļu upuri, tad atļaujiet aicināt
šurp ģenerāli Vācieti un atļaujiet uzticēt viņam kara
ministra pienākumus. Viņš _ ari bija apstākļu upuris.
Vai viņš pie zināmiem apstākļiem neliekuļoja. Ja par
šādem apstākļu upuriem runājam un tos gribam amnestēt, tad atļaujiet pastrīpot, ka mes ari Latvijas pastāvēšanu, viņas drošību uzskatam par tādu, kura
nav spļāviena vērts. Tikai tādu slēdzienu, Vesmaņa
kungs; es varu taisīt,_no vļsienr tiem argumentiem,
kurus Jūs šeit pievedāt._ Tāpēc atļaujat man vel reiz
uzsvērt, ka mēs šo jautājumu neņemam visavisuma,
bet mēs viņu vēršam pret vienu noteiktugadijumu uti
kamēr visi tie motivu kurus izteica mušu pieprasījuma iesniedzējs, Salnāja kungs, ka visas tas pavēles,
kuras ir parakstītas ar ģenerāļa Ezeriņa roku, nav apgāzti, atļaujat tikmēr palikt mums _ pie mtrsu ieskatiem, ka šādus apstākļu upurus mes nevelētos pie
Latviias likteņa noteikšanas.
Vārds Nonācām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Primitīvi ?£%j
vienkārši šī lieta tiek nostādīta no maziniekiem un ** ^ /
no zemnieku savienības. Mazinieki saka, ka viņiem jau
nevajadzēja zināt, kas ir Ezeriņš; zemnieku savienība
tāpat pasaka: ..Goldmanis jau nemaz nevarēja zināt,
kas ir Ezeriņš. Bet kad nāk centra valdība, tad tā
lieta uz reizi kļūst citāda; tad vajaga zināt. ^StarpK"as iecēla Ezesauciens no zemnieku savienības:
riņu par kara ministra biedri?) Bet ne no mazāk
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iesniegdami šo jautājumu, radot uz cik vājam kajam
atbildīga amata ielika ministra biedra amatā. Ja ari
par
mēs stāvot, tas Nonāca kungam bute javerš drīzāk
zināt,
tiešām mazinieki savā vientiesībā nevarēja
pašam pret sevi, pret savu partiju un pret to stāvokli,
ko gan lai ir atļauts šaubīties, tad tās augstās persokādā atrodas viņa partija. Es gribu jums jautāt, vai
nas no zemnieku savienības, kuras dokumentus i>ar
jums, kas esat tagadējas valdības galvenais balsts,
Ezeriņu nēsāja kabatā, droši vien to zināja.
Te man Klīve uzstādīja jautājumu, kā mēs pašu tiešām nav Latvijas armija cita cienīgāka virsnieka,
kurš varētu ieņemt kara ministra biedra vietu? Ja
faktu novērtējot? Mēs to faktu novērtējam tā, ka uz
nu
jums tagad pasaka, ka tāda ir šis augstas amata
Ezeriņu nekrīt tie apvainojumi, kādus uz Ezeriņu
personas pagātne, kāda viņa še ir noskaidrojusies,
meta zemnieku savienība, jo viņš nekad nav bijis lievai ari tad jūs neatrodlet par iespējamu atrast Latlinieku armijas operatīvās, bet gan ir bijis administravijas
armijā citu, cienīgāku personu viņas vieta?
tīvas daļas priekšnieks, viņš nekad komunistus nav
vedis cīņā pret Latvijas nacionālo armiju. Jūs esat Man liekas, tas ir apvainojums Latvijas armijai no
nepatiesus smagus apvainojumus cēluši pret ģenerāli jums. Es domāju, ka Latvijas armijā ir cienīgāki
virsnieki, ari virsnieki-specialisti, kuriem nav ģeneEzeriņu (nemiers pa labi). Kas attiecas uz to apvainorālim Ezeriņam līdzīgas pagātnes un kuri spēs ar ne
jumu, ko mazinieki uzstādīja Ezeriņam, tad es to nomazāk labiem panākumiem darboties kara resorā kā
vērtēju kā nenovēršamības faktu, kuram s/t no Latviģenerālis Ezeriņš. Ja jūs cienīgāku personu nevarat
jas armijas virsniekiem nevar paiet garām. Vai šādā
vai jāda armijā, vai lielinieku vai citā, kura mums atrast, tad jūs pierādāt savu vājumu, savu nespēku.
Jūs esat atraduši ģenerāli Ezeriņu un nedrīkstat no
tomēr varbūt nebija labvēlīgāka, viņi ir dienējuši.
viņa
vairs atsacīties. Ja tagad jums to liek priekšā,
Ta tad apstākļu spiesti, nenovēršamības spiesti, viņi
tad jus domājat, ka nu jums taisa politiku. Manas
ir atradušies tādā stāvoklī. Klīve jautāja, vai Nonācs
frakcijas biedrs jau noskaidroja, Va mums ne no vieatminoties varbūt to grūto stāvokli, kāds bijis pie Valnas partijas nav nākuši nekādi norādījumi. Mūsu
kas. Pareizi! Es atceros to grūto stāvokli. Es nejautājumā minētie fakti nāca mums zināmi tiv°; jauzinu, kur Klīves kungs bija tanī brīdī, kad Ziemeļtājumajesniegšanas
dienā. Jūs pārmetat mums, kālatvijas armija atsvabināja Ulmaņa valdību no „Saratovas" . Nezinu, vai Jus bijāt tad Latvijā. Bet es pecmes neesam zinājuši ģenerāla Ezeriņa pagātni
varu liecināt, ka toreiz veseliem pulkiem sairstošās agrāk. Pieņemsim, ka tā ir kļūda, ja mēs to agrāk
nezinājām. Pteņemsim, ka varbūt vajadzēja vairāk
krievu armijas daļas _ pārnāca Latvijas nacionālās
rakāties, skatīties ciešāk pakaļ. Bet, kā jau te tika
armijas puse un palīdzēja izdarīt to darbu, kuram papareizi noradīts, mēs ticējām tai personai, kura toreiz
teicoties mes tagad te atrodamies.
a_tradas mušu kara ministrijas priekšgalā, mēs ticēVisu
kopā
ņemot
ir
skaidrs,
ka
šinī
gadījumā
jau_
jam, ka viņa visus vajadzīgos datus ievāks. Bet tādus
tatoiiem nerūp lietas faktiskā noskaidrošana un ne
šādu atbildi gribēja dabūt jautātāji. Šo faktu, kurš datus, par kuriem runā mūsu jautājumā, viņa netika
cēlusi priekša ministru kabineta sēdē, kurā mūsu
ir pilnīgi skaidrs pats par sevi, jautātāji grib pārvērst
frakcijas
biedri balsoja par ģenerāļa Ezeriņa apstipripar politisku lietu, un pārvēršot to par politisku lietu
nāšanu kara padome Viņiemtas nebija _zināms. Ja
grib mest dzirkstis armija un grib elektrizēt sabie^
nu mes tagad tikai pedeia
laikā esam dabūjuši par to
drību. Tas, kn""*t ir negodīgs paņēmiens. Šis pazināt,
tad,
manjiekas,
ir
pareizi
sacīt šinī vietā —
ņemiens_ pieradacik jūsu, kā jautātāju, tā ari viņu
atbalstītāju, iek_šejais spēks ir izkurtējis. Viņš ir tā labāk veļu, nekā nekad. Ja tas ari būtu bijis mūsu
pienākums agrāk par to rūpēties, ja tā ari būtu bijusi
izkurtējis, ka jus ne tikai nevarēsat noturēties valmušu
kļūda, ka Ezeriņš ir bijiskara padomes loceklis,
dība, bet ka jus ari neesiet spējīgi taisīt godīgu opotad mes tagad to kļūdu labojam un prasām, lai viņš
ziciju. Jūsu o-ozicija ir tikai demagoģija.
neatrodas vairs tik augsta postenī, kāds ir kara miPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ducenam.
nistra biedra posjenis. Va _i tad nu par to var taisīt
J.Ducens (zemnieku savienība): Deputātu kungi! pārmetumu, ja mes savu kludu
labojam? Es domāju,
Es negribu runāt par to jautājumu, kas iesniegts valka šai gadījuma tas ir taisni mušu nooelns. Bet ko
dībai. Es esmu piespiests teikt dažus vārdus sakarā
iūs darāt? Kad jums skaidri pasaka, kāda ir ģenerāla
ar jautājumu, kuru viensno runātājiem man kā bijuE_ zerina pagātne, jus atbildat: tas nav nekas sevišķs,
šam kara ministrim uzstādīja, proti: vai man ir bijis
ta ir ikdienišķa parādība; Ezeriņu droši var likt par
zināms, ka pulkvedis Taimiņš esot bijis sarkanā arkara ministra biedri. Ta skatīties uz jautājumu, nomija. Kungi, man bija zināms,^ ka pulkvedis Laimiņš
zīme neņemt lietu nopietni. Nopietnību mūsu jautāno paša sakuma 1919. gada nebija mūsu nacionālā juma jus ieraugāt tur,
kur viņa nemaz nav domāta.
armija. Man bija ari zināms, ka viņš iestājās nacioproti: iūs iedomāiarles, ka jautājuma nolūks ir gāzt
nāla armija_ ,kad bija ieņemta Jelgava. Tad viņš
iūsu atbalstīto valdībuVai tad tik vājas ir jūsu kāieņēma ievērojamu vietu virspavēlnieka, štābā un tājas, ka no katras uzstāšanās jums jau Jābīstas? Tā
lāk visu laiku ir piedalījies mūsu armijas organizācijas
nav valdība, kas bīstas no opoziciias. Ja valdība bīdarba, ieņemot loti svarīgo ministra biedra posteni.
stas no opozīcijas tad, kad tās absolūti nav, tad es
Visu laiku Laimiņš ir pieradījis savu lietpratību darbā
gribu iautat. ko viņa darīs tad. ja opozicija tiešām
un savu absolūto lojalitāti. Es to runāju tikai tādēļ,
rāsies? Ja kara ministrs būtu šodien nācis un ņateika tas pec manam domam būtu loti nepareizi, ja uz
n^ , ka pec tem, kad viņam tikusi zināma ģenerāla
pulkvedi Laimiņu mēģinātu mest kādu ēnu; tāpēc paEzeriņa pagātne, ka viņš neatrod nar iespējamu saskaidroju, kādi ir faktiskie apstākli. Kas attiecas uz
vienot karajru'nistra biedra nosteni ar personu, kurai
ģenerāli Ezeriņu ka kara resora darbinieku, tad par
;tāda
oagatne, tad ari neviens nebūtu kāpis šeit **z
to negribu runāt, jo esmu nodevis par vīnu savu ate- "
. katedraun tādas sarunas, kādas pašlaik nar to ir.
staciju objektivi, pec labākās sirdsapziņas: šī atesta- !
ķ šeitnebūto notikušas. Bet pēc tās atbildes, ko šodien
cija ir zināma ari tagadējam kara ministrim.
ames saņemam, mes nevaram klusēt. Un iāsaka, ka
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevi-1 |y>atiesi, ja citi soli
netiks soertija nekas netiks grozīts
_
cam.
ļ .|šai zina. tad diezin, vai šī mūsu
saruna būs pēdējā.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Loti) jjLiekas. ka tiem,
kas grib Latvijas armiias vienību,
ļ
| godātie deputātu kungi! Par mūsu jautājumu manļ ļ-jkas negrib redzēt armija
nevēlamas parādības, vienjāsaka, ka politisku lietu no viņa grib iztaisīt taisni tiel J9
lga.no kuras puses tas nenāktu, tiem jāstāv par to,
kas uztraucas un brīnās par to, ka mēs šādu jautā-i?lai šādas personas,
ka ģenerālis Ezeriņš nestāvētu
jumu esam iesnieguši. Man liekas, ka tas, ko sacīja"
mušu armijas priekšgalā. Gribētu sacīt, ka vismazāk
Nonāca kungs attiecība uz manu frakciiu, ka mēs. mušu frakcijai
jus varēsiet taisīt pārmetumus šinī
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mērķi. Ir liela starpība, starp civilresoru un kara rejautājumā, ko jūs presē jau mēģiniet darīt, nostādot
soru. Civilresorā neiet runa par dzīvību un nāvi, bet
mūs kopā ar armijas disciplīnas grāvējiem no labas
armijai
armijā
katram ir jāatbild ar savu galvu un
ka
mes
esam
noteiktu
stāvokli
puses. Man jāsaka,
ieņēmuši pret mūsu armijas discipliinas grāvejiemka tiesība prasīt par vadītāju cilvēku, kam viņa var uzticēties. Un tiesības to prasīt ir ari Latvijas Saeimai,
no labās,, tā no kreisās puses. Jums ir zināms, kādu
likumdevējai iestādei; viņai ir tiesības noLatvijas
gadījumā,
piekad apspriedām
stāvokli mēs ieņēmām
prasījumu par uzbrukumu deputātiem, cik asi mes vērtēt zināmu personu, vai tā ir uzticības cienīga.
šos gadījumus nosodījām; jūs zināt, ka mes teicam, Ja šī persona nav uzticības cienīga, tad Latvijas
valsts vārdā ir jāprasa, lai šī persona iet! Ja mumsneka mēs neuzskatām par pielaižamu, ja Latvijas arbūtu pietiekoši izglītotu virsnieku Latvijas armija,
mijā atrodas tādas personas. Tāpat noteikti mesšotad varētu sacīt, ka nevar neko līdzēt, mums no slikreiz sakām, ka nav vietas armijas priekšgala tādai
personai kā ģenerālis Ezeriņš. Var uz šo jautājumu tākiem ir jāliek tas labākais. Bet mūsu armijā taču
ir cienīgi un labi cilvēki. Meklējat, jūs atradīsiet tādu
skatīties protams kā grib, bet vajaga prast izšķirt vienkāršu posteni armijā no armijas augstākā posteņa, personu. Stādāt to priekšā un mēs to atbalstīsim
no posteņa pašas armijas priekšgalā (starpsaucieni). kurā katrā brīdī uz katra soļa. Mēs neesam iesnieJūs runājiet tagad par kara padomi. Es jums par šo guši šo jautājumu ar nolūku valdību gāzt, bet mēs šo
soli esam spēruši tikai tādēļ, lai jūs izpildītu savu sogadījumu jau teicu un vēl reiz atkārtoju, ka jus variet
taisīt mums pārmetumus, variet mūs nosodīt, ka mes lījumu, celt Latvijas armiju, nostādīt to labākā stāvoklī. Pildāt šo solījumu un mēs jūs atbalstīsim, bet
esam pielaiduši ģenerāli Ezeriņu kara padome. Es
gāzīsim.
nevis
par
jums
pieņemt.
to no
esmu gatavs pārmetumus
Priekšsēdētājs
Fr. Vesmanis: Vārds Skalbēm.
jus
ja
pielaiduši,
nedariet
kļūdu
esam
Jad
Bet
mēs šo
K. Skalbe (demokrātiskais centrs): Augstā sa- to pašu tālāk. Mēs negribam šo kļūdu turpināt (G.
Zemgals no vietas: « Zinājāt, jus zinājāt, nevajaga pulcē! Es pilnīgi piekrītu Salnā ja un Dukura kungiem, kuri sevišķi cītīgi šo jautājumu aizstāvēja, ka
melot!") Zemgaļa_kungs, _ atļaujiet Jums _ lūgt nelīst
manā dvēselē, tāpat kā es nelienu Jūsu dvēsele. viņi nezināja Ezeriņa pagātni, jo abi šie kungi toreiz,
Jums vismaz šo pārmetumu, Zemgaļa kungs, tagad kad tika izcīnītas neatkarības cīņas, paši neatradās
nevajadzēja taisīt jo vairāk tāpēc, ka Jus tanilaika šeit Latvijā un nezināja, kā radās mūsu nacionālā arpats bijāt kara ministrs. Jums toreiz vajadzēja to mija. Uz to jau aizrādīja priekšru-nātājs Nonāca
celt priekšā. Tad, kad Jūs bijāt kara ministrs. Jums kungs. Viņš teica, ka Ziemeļvidzemē veseli pulki
vajadzēja nākt un teikt par šīm lietām, tad Jus būtu no sarkanās armijas pārgāja Latvijas nacionālā arizpildījuši savu pienākumu. ' Bet toreiz Jus par visu mijā. Kungi, neaizmirsīsim taču, ka savā laikā visi
to neko neziņojāt. Mums toreiz to ziņu, kādas mums kareivji kalpoja Krievijai. Kad mūsu patstāvīgās
tagad ir par Ezeriņu, nebija. Ja Jūs, Zemgaļa kungs, valsts vēl nebija, viņi varēja būt tikai vienas vai otras
esatko zinājuši, tā ir Jūsu darīšana; mes vismaz neko kādas Krievijas armijas daļas kareivji, sevišķi virsnezinājām. (G. Zemgals no vietas: „Es pierādīšu, ka nieki. Tādu bija daudz, kas kalpoja sarkanā armijā,
zinājāt. Protokoli ir, ministru kabineta sēdes!"). Ja vai Kolčaka armijā, vai citā kādā krievu armijas daļā.
Jau tanī laikā, kad sākās neatkarības cīņas, tādu ir
jūs esiet pielaiduši toreiz kļūdu, ieliekot šo kungu
' daļas. Tā tad šis jautājums nebūt nav polibijis
"ii
kļūdu,
tad
tagad
atsaucaties
uz
šo
padomē
kara
un
tisks
_ jautājums. Es par to runāju ne tamdēļ, ka es
tagad mums ir pienākums šo kļūdu nepadarīt par vel
gribētu
aizstāvēt šeit centra vai mūsu valdības stājautālielāku. Ja tas ir tā, kā jūs sakiet, kVmūsu
jumā minētie fakti jau agrāk bijuši zināmi, tad pec vokli, es par to runāju tāpēc, ka es gribētu pasargāt
mana ieskata ari kara padomē viņam nebij vietas. mūsu armijas vienību, jo taisni no mūsu armijas rindām nāk balsis: netiesājat mūsu pagātni, nešķirojat
Bet jūs tagad gribiet piekrist viņa iecelšanai augarmiju, nedalāt viņu ziemeļarmijā, dienvidarmijā, nestākā amatā, viņa iecelšanai par ministra biedri un
dalāt viņu strēlniekos, nedalāt nacionālos kareivjos.
tāpēc nākiet šeit ar vienkāršām atbildēm. Jūs atbilKas
ir dzirdējis Latvijas tautas saucienu, tas ir nācis
politiķi,
bērni
saķildojušies
bet kā bērni;
diet ne kā
'ari saka: «tu pa priekšu to darīji un es pēc tam". Vai pāri pār fronti un atradis ceļu uz mušu nacionālo artāda ir nopietnas partijas atbilde šinī tik svarīgā jau- miju. Tādi ir ļoti daudz. Pēc tām ziņām, kādas te
tika celtas priekšā, ari ģenerālis Ezeriņš savā laika
tājumā? Es pastrīpoju, ka šis jautājums šoreiz nav
tik vienkāršs, ka jūs iedomājaties un tāpēc pārmest kalpojis, tāpat kā citi, sarkanā armijā, bet ir juties
mums to nevarēja. Mēs, kā no vienas, tā. no otras aicināts pārnākt pār robežu. Tas nebija viegli. Ar
lielām grūtībām mūsu karavīri uzņēmās šo risku.
puses, aizvien esam uzstājušies pret armijas grāvējiem, no kuras puses tie_ nenāktu un esam katrreiz Viņi pārnāca. Viņi varēja Krievijā taisīt spožu karjeru; tomēr šī karjera viņus nevilināja. Ar lielam
teikuši, ka Latvijas armijā nav vietas tādam virsniegrūtībām
tie pārnāca fronti un gribēja kalpot mūsu
var
armijai
kaitēt.
kam vai kareivim, kurš
Latvijas
tautai un tēvijai. Tādu cilvēku ir ļoti daudz. Ja mes
Mēs ticam Latvijas virsniekiem, viņu lielajam vairumam. Bet mēs prasām ari pret tiem no viņiem, šeit gribam notiesāt un atmest ģenerāli Ezeriņu, tad
kuri nav cienīgi ieņemt atbildīgas vietas, izturēties ar mums būtu jāatmet piecas septītās daļas no visiem
attiecīgu novērtējumu. Virsnieki ar tādu pagātni, ka karavīriem. Mums būtu jāsaka: jūs neesiet cienīgi
ģenerālis Ezeriņš, nedrīkst ieņemt tik augstu posteni kalpot Latvijai. Starp šiem virsniekiem, cik es zinu,
mūsu armijā, kāds ir kara ministra biedra postenis! ir daudz krietnu patriotu (G. Zemgals no vietas:
«Visi!"). Es pat domāju, ka visi. Es zinu, ka tanī
Es esmu pārliecināts, ka starp mušu armijas virsniekiem, kuri piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņas, ir laikā, kad padomju Krievijas armija pārnāca uz Latviju, bija virsnieki, kuri izveda mobilizāciju Latvija
pilnīgi cienīgas personas, lai ļeņemtu šo augsto poar to nolūku, lai šo armiju pataisītu par mušu naciosteni. Viņām mēs ticam, tānēe ka viņas ir pieradīnālo armiju. Pietika tikaiviena sitiena pie mušu
jušas savus uzskatus darbos. Daudzļem no citiem
dzelzs tilta, kad šī, tā saukta, sarkana armija izklīda,
pārliejo
mēs
viņa
nezinām, kāda bus
mēs neticam,
izklīda pa laukiem un mežiem. Tur tie atkal top par saienaidniekm
Jus
aizar
jāsaduras
kad
būs
cība tad,
vas zemes dēliem, tie atkal ņem ieročus rokā un cinas
mirstat, ka šeit jautājums grozās ao cito^u dzīvīpar
neatkarīgo Latviju. Vai mēs tagad varam šos
jāzin,"kas
cilvēku
Mūsu
armijai
ir
galam.
bām, ap
armijas darbiniekus ta notiesāt? Šeit daži kungi no
viņu ved cīņā. Ja viņa to zin, tad viņa _ var iet
maziniekiem atļāva sev pārāk neapdomātus vārdus.
droši; pretējā gadījumā viņa var nonākt tāda stāViņi sacīja, kad runāja par ģenerāli Ezeriņu, ka tas
ceļo
jānoliek
nesasniedzot
velti,
voklī, kur galvas
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esot it kā Latvijas armijas grāvējs.

Tā jus nevarat
sacīt, priekš tam jums nav ne mazāko datu. Ne mazāko datu jums nav rokā, ka ģenerālis Ezeriņš būtu
izdarījis kādu noziegumu, kaut ko peļamu, kas varētu
mest uz viņu kādu ēnu. Kungi, šis nav politisks jautājums, es tā uz viņu neskatos — tas ir
mūsu nacionālās armijas vienības jautājums. Un
ja jums nav nekādu noteiktu
tāpēc, kungi,
datu, ja jums nav nekas ko sacīt par ģenerāļa Ezeriņa
darbību, kad viņš atradās nacionālā armijā, tad lūdzu ar tādiem jautājumiem nenākt, jo tā jūs Latvijas

armiju nevis vienojat, bet šķeļat, un es domāju, ka
to jūs negribēsat. Ka ģenerālis Ezeriņš atradās Latvijas armijas priekšgalā, tas ir neizbēgami, kamēr
viņš ir mūsu armijā. Viņš ir ģenerālis, vadoša persona un jūs nevarat ielikt viņu zaldāta vai unteroficiera vietā. Ja visi agrākie ministri to ir atzinuši par
spējīgu cilvēku, viņš vienmēr atradīsies Latvijas armijas priekšgalā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicām.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depus ,
' tatu kungi! Es negribu nemaz runāt par to, kāds ir
tagadējais kara ministra biedrs Ezeriņa kungs perso-

nīgi, vai viņš ir_ spējīgs ieņemt savu vietu, vai nē!
Negribu ari runāt daudz par viņa politiskiem ieskatiem, jo man nav zināmi šie apstākļi. Bet atbildot
uz to aizrādījumu,_ kas nāca no Klīves kunga, ka te
esot notikusi varbūt zināma pretim iešana kreisajiem
un ka tadeļ ir darīta tā lielā kļūda, — jo kur tad citādi
kļūdas varētu celties, kā ejot pretim kreisajiem—man
jāsaka, cik esmu dzirdējis par Ezeriņa kunga politiskiem spriedumiem, tad tie priekš sociālistiem nav
labvēlīgi. Tā tad_ no politiskā viedokļa mums būtu
bijis iemesls uzstāties pret Ezeriņa kungu. Gribu
teikt dažus vārdus pje paša šī jautājuma nostādīšanas.

Ko

tad

jautājuma iesniedzēji un viņa at-

balstītāji grib pieradīt? Uz to viņiem vispirms vajadzēja pašiem sev atbildēt. Jūs gribiet pierādīt, ka
Ezeriņš ir lielinieks ? _ To jus paši neticiet. Šodien
jus apliecinājāt, ka jus to negribat pierādīt un nevariet to pieradīt. Visi citi pierādīja, ka viņš tāds nav.
(A. Petrevics no vietas:_«Tas nav no svara!") Ja tas
nav no svara,, ko tad jus gribiet? Otrkārt, vai jūs
gribiet pieradīt, ka šis gadījums ar Ezeriņu mūsu armija ieņem izcilus vietu, un Latvijas armijā otra tāda
gadījuma nav? To jūs gribiet pierādīt? Tas ari ir
apgāzts un laikam ari to jus paši neuzturiet, jo tepat
uz vietas tika noskaidrots, ka Latvijas armijā ir lielāka daļa virsnieku, kuri bijuši dažādās armijās, un ka
šis gadījums nav viens. Tika noskaidrots, ka bijušais kapa ministra biedrs ari ir bijis lielinieku dienestā
un turpat Ducena kungs atkal apgalvoja, ka viņš ļoti

labi var kalpot ari nacionālā armijā. Acīm redzot
paši_ jautājuma aizstāvētāji un pabalstītāji nenostāda
jautājumu ta,_ka tas, kas vienreiz bijis lielinieku armijas dienesta, nevar kalpot nacionālā armijā. Tādēļ, izejot no lietderības viedokļa, ko jūs te uzsvērāt, ir jājautā, ko jus ar savu jautājumu gribiet panākt? Acīm redzot, jumsnav pamatotu iebildumu
no lietderības viedokļa. Jus pat nepūlējāties apgāzt
tos faktus, kurus te pieveda. Teica, ka Holcmaņa
kungs bijis izmeklēšanas tiesnesis (Balsis pa kreisi:
«Tikai pierakstījies!") — nu labi, tikai pierakstījies,
bet to, ko ziņoja par Laimiņa kungu, Ducena kungs,
jus nemēģinājāt apgazt._ Acīm redzot, tas jūs neinterese, ka citi darījuši tāpat ka Ezeriņš. Bet ir šim
jautājumam vel otra puse. Jūs gan sakāt, ka negribat nevienu baidīt, negribat valdību gāzt. Protams,
kas tad nu no jums baidīsies. No tādiem bubuļiem,
tik nesolīdiem argumentiem, tik nesolīdiem uzbrukumiem, nevienam nav kobaidīties. Bet ja kāds uztraucas, tad vispirmām kārtām jūs paši par savu darbību. Jus gribat sasniegt lielu politisku nolūku ar
ļoti nesolīdiem līdzekļiem. Tas ir jūsu uztraukuma
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cēlonis un tādēļ nebrīnāties, ka par šo jūsu liekulību
uztraucas ari citi. Esgribu uzsvertto, ka veltas ir
jūsu pūles apgāzt aizrādījumus, ka jūsu jautājuma ir
zināms politisks moments. Jus iesniedzāt savu jautājumu pie tādiem politiskiem apstākļiem, kur tikai
nesen ir sastādījusies jauna valdība un kur vel nav

izbeigti jums visiem zināmie_ strīdi sakara ar armiju.
(Starpsauciens pa kreisi.) Jūs ari zināt, kas ņem dalību šinīs strīdos — tie ir tā saucamie aktivie nacionālisti no labās puses un no otras pusesdemokratiskie
un tiesiskie principi. Es gribētu jautāt, kurai pusei
šinī strīdu jūs pievienojaties? Es neteiktu neko.ja
šis jautājums būtu iesniegts no labā spārna, ja to būtu
iesniegusi zemnieku savienība. Tad es teiktu, ka tas
ir īsti piemēroti zemnieku savienības uzdevumam un

darbam. Bet ja jūs, kas sevi saucat par sociālistiem,

iesniedzat šo jautājumu šinī sakarsētā atmosfērā, kuru labais spārns mēģina vēl karsēt, lai zināmā politiskā virzienā iespaidotu armiju, tad šeit aiz visām tām
patosa pilnām runām par to, ka tagadējais kara ministra biedrs esot izaicinājums armijai, slēpjas vislielākā liekulība un demagoģija. Jūs gribat radīt iespaidu, ka valdība, kurā jūs nepiedalāties, ieceļ lielnieciskus ģenerāļus. Jūs gribat apgrūtināt valdības stāvokli un tās frakcijas, kas to atbalsta. Tas ir jūsu
politiskais motivs. Jūs runājat, ka jūs neesiet neko
zinājuši. Kāpēc jūs tā dievojaties, ka neesat neko
zinājuši? Var jau būt, ka jūs neko neesat zinājuši.
Bet mums ir zināmas dažas diezgan augstas personas, kuras jau agrāk ir staigājušas ar šiem dokumentiem kabata. Kādā nebūt nolūkā jūs izmanto par saviem ieročiem taisni tai brīdī, kad dažiem tas ir visizdevīgāk. Vai nu aiz neapdomības vai ļaunprātības
jūs esiet iesnieguši šo jautājumu. Protama lieta, tas
ir pilnīgi taisnība, ka uz šī pamata jūs neko nevarat
izdarīt. Bet interesanti ir tas, ka jūs tomēr mēģinājāt ko darīt. Jus gribat ieraudzīt izaicinājumu visai
armijai tur, kur tas nav ne arko dibināts. Ja jūs
gribējāt uzstāties pret atsevišķām personām armijā,
tad jus varējāt izvēlēties citas personas. Jūs it labi
zināt, kuras ir tās personas, pie kurām jūs varējāt no
sociālistu viedokļa vairāk pieķerties. Līdz ar to es nemaz negribu atspēkot visu to, ko jūs sakāt par Ezeriņa kunga spējām._ Es nezinu, varbūt Ezeriņa kungs nav
viens no tiem spējīgākiem, bet, kungi, jūs neesat mēģinajušipieradīt, ka mūsu valdībā, ka mūsu armijas
atbildīgākos posteņos vienmēr ir bijuši taisni tie spējīgākie cilvēki. Jus ari te nevarēsiet pierādīt, ka jūs
esiet bijuši tie spējīgākie valdībā. To jūs nevarēsiet
^
pieradīt.
Bet no šī redzes stāvokļa mēs negribam
pieiet. Varbūt no šī redzes stāvokļa viens otrs ari
varētu pret Ezeriņa kungu daudz ko iebilst. Bet ne
iekštam pastāv jautājuma smaguma punkts. Viņš
pastāv iekš tam, lai to politisko atmosfēru, kura tiek
karsēta no zināmas puses, jūs ar savu jautājumu vēl
vairāk sakarsētu.Lūk, ko nozīmē jūsu solis. Ja jūs
to paši neziniet, jūs esiet pilnīgi neprašas un neziniet
ko jus dariet (Aplausi kreisā pusē.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vardu_ vairāk neviens nevēlas. Debates
slegtas. _ Saskaņa ar kartības ruļļa 50. pantu vārdu
dabu vel personīgā lieta uz 5 minūtēm Holcmanis.
Vadrs Holcmanim.
* §4*
V. Holcmanis (sociāldemokrāts
mazinieks):
Augstais nams! Sava runa Saeimas deputāts Nonāca
kungs ai>galvoja, ka bijušais tieslietu ministrs ģenerālprokurors Holcmanis, lielinieku laikā bijis par revolucionāra tribunāla izmeklēšanas komisijas locekli,
vai, ka viņš teica, par izmeklēšanas tiesnesi. Man jāsaka, ka Nonāca kungs šinī lietā ir ticis laikam maldināts, jošī ziņa ir nepareiza, un ja šeit Nonāca kungs
man būtu mēģinājis celt neslavu apzinīgi, tad bez
saubam es varētu viņa runu kvalificēt kā negodīgu.
Ls to negribu darīt, jo pielaižu, ka šeit zināma kļūda
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Tālāk caur projektēto likumu ir pārgrozīti preču
nomuitošanas pieteikšanas un ari pašas nomuitošanas
termiņi, kuri tagad piemēroti īuusu tagadējiem saimnieciskiem apstākļiem. Nomuitošanas pieteikšanai
pēc 392. paragrāfa ir nolikts triju mēnešu termiņš.
Šis termiņš jau bija ievests noteikumos, kurus
izdeva valdība 1922. g. 5 .oktobrī, 1919. g. 16. jūlija
likuma kārtībā. Ari finansu komisija šo termiņu pieņēma. Priekš pašas nomuitošanas termiņi ir nolikti
atkarīgi no atsevišķo muitas iestāžu lieluma: priekš
Rīgas, Liepājas, Ventspils ir nolikti 2 gadi, priekš
Daugavpils 9 mēneši un priekš Meitenes, Valkas un
Ainažiem 3 mēneši.
Dažos gadījumos ir ari pazemināti no muitas
valdēm uzliekamie kārtības sodi, un proti, sevišķi par
nepietiekošiem konosamentiem. Par šo jautājumu
runā 973. paragrāfs.
Tad no svara ir pārgrozījums, kurš izdarīts 993.
nebija.
paragrāfā.
Te iet runa par kontrabandu, kura ir atPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākošais dienas
rasta
uz
kuģiem.
Līdz šim šādos gadījumos sods
papildipunkts
ir
muitas,likuma
kārtības
nājumi un pārgrozīju m i: Referents Hans. katrreiz tika uzlikts kuģiem, pat tad, ja vainīgais bija
Lūdzu referentu Hanu sniegt referātu.. Vārds Hanam. atrasts. Pēc jaunā teksta, kuģa atbildība par konierobežota. Finansu komisija ir
*», Referents J. HānS: Līdz šimmušu saimnieciska trabandu ir mazliet
kuģim
vienmēr jāatbild par kon"ļclzīve cietusi aiz ta iemesla, ka mums nav atlicis laika tādos ieskatos, ka
ja_ kontrabanda ir atrasta
trabandu
tādos
gadījumos,
piemērotus
mušu
'izstrādāt pašiem savus likumus,
Visvairāk tas attiecas lielos daudzumos. Tas tamdēļ, ka kuģa kapteinis uz
saimnieciskiem apstākļiem
^ tagad mes esam spiesti
sava kuģa ir pilnīgs saimnieks un viņam jazin viss,
uz muitas jautājumiem. Vel
nekas
uz kuģa notiek. Nevar pielaist atrunāšanos no
likumu,
pilnīgi
muitas
ir
kurš
lietot veco krievu
kanteiņa puses, it kā viņš neko nezin, gadījuma, ja
piemērots mūsu saimnieciskai dzīvei. Sacītais galvenā kārtā attiecas uz tranzītu, kurš iet caur Latviju. uz viņam padotā kuģa tiek atrasta liela daudzuma
Krievija tādu tranzītu, kāds ir pie mums, nepazina, un kontrabanda. Ja turpretim kadskuģa kalpotājs mētādēļ nav jābrīnās, ka'krievu muitas likuma neatrodas ģina ievest kontrabandas ceļa tādas lietas, par piemēram, kuras viegli noglabājamas kabata, tad, sagandrīz neviena norādījuma, kuru mes varētu piepar to nevar atbildēt kuģa kapteinis. Saprotams,
tranzita.
pie
pastāvoša
mums
lietot
karā ar šiem principiem grozīts līdzšinejais_ krievu
Bet mūsu tranzittirdzniecība un tranzitrupniecība
sāk ar katru gadu jo vairāk attīstīties un tamdēļ mušu muitas likuma 993. panta teksts. Jauna teksta sacīts,
uzdevums ir ieverot pec iespējas visas viņu prasības ka ja vainīgais kontrabandas ievešana ir atrasts, vai
tieši pieķerts pārkāpuma izdarīšanas brīdī, tad kuģa
un nostiprināt mūsu valsts ka tranzitzemes nozīmi.
apstiprinākapteini
pie atbildības nevar saukt. Šis redzes stāJūsu, augsti godātie deputātu kungi,
likuma
pasaskan
ari ar mušu senāta izsacīto ša paravoklis
par
muitas
likumprojekta
šanai iesniegtā
grāfa iztulkojumu.
pildinājumiem un pārgrozījumiem galvena! nolūks ir
Ari 1021. paragrāfa, kurš runa par pasažieru baizlabot šo trūkumu. Projekta atrodas sīki noteikumi,
gāžas
pārbaudīšanu, ir izdarīti daži pārgrozījumi.
ne
attiecas
noteikumi
piemēroti mūsu tranzītam. Šie
jautik vien uz tranzitpreču pārbaudīšanu, pārvadāšanu Līdz šim pasažierim uz muitas ierēdņa attiecīgu
sevis
ved
nobet
ari
vajadzēja
vai
noliktavas,
tājumu
uzdot,
viņšpie
_
un uzglabāšanu muitas un privātas
viņš
ar
bet
šādas
Ja
atbildēja
ne,
muitojamas
lietas.
pārstrādātas
šetiktu
ja
tranzitpreces
uz gadījumiem,
pat Latvijā. Jācer, ka pēc šī likuma pieņemšanas un lietas viņa bagāžā vēlāk tomēr tika atrastas, tad
viņam bija jāmaksā sods. Pēc jaunā teksta ir pašu
spēkā stāšanās, visas grūtības, kuras līdz _šim ir radunovērstas.
ierēdņu darīšana konstatēt, vai pasažieru batranzitjautajumu,
muitas
tiks
šās sakarā ar
_
gāžā atrodas nomuitojamas lietas, un pasažieriem
Jaunais likumprojekts reize ar to groza ari vispārīgus noteikumus attiecība uz preču pārbaudīšanu šādos gadījumos ir jāmaksā tikai likumīga muita;
muitas sodi viņiem vairs nedraud. Tāda pasažieru
un nomuitošanu. Tas tamdēļ, ka ari šie veca krievu
apstākļiem.
bagāžas pārbaudīšanas kārtība_ saskan ar Vakar eirolikuma noteikumi nav piemērojami mušu
trīs
pas noteikumiem šinī jautājumā. Ja pasažiers tomēr
apmērs
no
akcidenciju
Vispirms pamazināts
jāsaprot
mēģina ievest kontrabandu, tad uz viņu tiek attieciZem
akcidencijam
pusotra
procenta.
uz
gadījunāti
līdzšinējie noteikumi par kontrabandu, t. i. premaksājumi, kuri uzliekami preču īpašniekam
īpatnību
un
ces
tiek
konfiscētas un viņam pašam uzlikts sods.
attiecība
uz
viņu
mā, ja tas pieteic prece_s
pārbauNo
svara
ir tālāk noteikums, ka visi muitas sodi
neiesniedz
vai
ari
nezināmām,
vairumu par
dīšanas dokumentus un neizdara mutisku pieteikšanu ietek valsts kasē. Līdz šim daļu no sodiem saņēma
ari muitas ierēdņi, kas noveda pie dažam nevēlamam
likumā noteiktos termiņos.
parādībām, jo tirgotāji sūdzējās par to, ka ja viņi pret
Akoidencijas tagad gandrīz vairs nekur nepastāv
piešādiem sodiem ceļ ierunas, viņu pretenzijas tika_ izun būs apstākļiem vairāk piemērots, ja viņas
kriešķirtas no tām personām, kuras pašasir ieinteresētas
Par
nožēlošanu
mums tiktu pavisam atceltas.
šos sodus uzlikt. Man te jāuzsver, ka še runa iet
vu muitas likums ir uzbūvēts uz akcidencijas sistēgadījuma
tikai par tā sauktiem kartības sodiem. Kas attiecas
mas un tādēļ nav viegli tās atcelt, jo tāda
mums
vel
uz
sodiem par kontrabandu, tad visi līdzšinējie noteikura
tiktu satricināta visa muitas sistēma,
arvien ir jāpiemēro. Vispār ir ļoti grūti grozīt veca kumi paliek spēkā, un proti, ka daļu no šiem sodiem
saņem tās personas, kuras kontrabandu ir atklājušas
krievu muitas likuma noteikumus, jo visi viņa paravai konstatējušas. Attiecībā uz kontrabandu vispār
nesistemātiskiem
grāfi stāv iekšējā sakarā un caur
un gadījuma pārgrozījumiem var celties vislielākās nekādi atvieglojumi nav ievesti, jo finansu komisija
stāv uz tā redzes stāvokļa, ka pret kontrabandu ir
grūtības un pārpratumi. Līdz akcidenciju pilnai atceljācīnās ar visiem līdzekļiem un ka attiecība uz konkolaika
jautājums,
finansu
šanai, kas var būt tikai
trabandu nedrīkst ne sodus pazemināt, ne ari piešķirt
viņas
tikai
pazemināt.
ir
nolēmusi
' misija

notikusi, bet man gan gribētos sacīt Nonāca kungam,
ka viņam vajadzēja nopietnāki faktus pārbaudīt, lai runātu par šādu lietu, lai sacītu, ka es esot bijis par revolucionārā tribunāla izmeklēšanas komisijas locekli,
jo mēs tīri labi zinām, kas ir lielinieku revolucionārais
tribunāls, mēs zinām, ka revolucionārais tribunāls jr
lielinieku cīņas ierocis, pie kura pielipušas asinis. Tāpēc, iekams mest uz mani tādu apvainojumu, vajadzēja apstākļus pārbaudīt. Es negribu noliegt, ka
esmu bijis lielinieku .laikā viņu dienesta. Pareizi. Līdzīgi citiem juristiem, kuri Rīga bij palikusies, es darbojos juristu kolēģija, kuras nolūks bija izmeklēt ta
saucamās kriminālas lietas, zādzības, laupīšanas u.
t. t. Bet šinī komisijā nekādas politiskas lietas nav
tikušas izmeklētas un šai komisijai sakaru ar revolucionāro tribunālu nebija. Es nekvalificēju Nonāca
kunga runu kā negodīgu, bet jāsaka, ka solid*** viņa
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kaut kādus citus atvieglinājumus. Še man jāaizskar
ari jautājums par muitas ierēdņu atalgojumu. Jau
pagājušā gadā budžeta komisija izsacijās par nepieciešamību paaugstināt muitas ierēdņu algas. Šo ierēdņu darbs ir ļoti grūts un atbildīgs. Nevajaga aizmirst, ka labu daļu no mūsu valsts ienākumiem iekasējušas taisni muitas iestādes, un gadījumā, ja muitas ierēdņi nestāvēs sava uzdevuma augstumos,
valsts var ciest milzīgus zaudējumus. Līdz šim, kā
sacīts, muitas ierēdņi dabūja 50% no visām kārtības

15. f e b r u a r ī.

1924. gada

_J^_

došā ārvalstu kravas dokumenta, vai ar sevišķu rakstisku pieteikumu at2 ļnftas tranzitam.
Pieteik umus par ievesto ārvalstu preču atzīmēšanu tranzitam preču īpašniekam jāiesniedz muitas iestādei laika, kāds
noteikts pārbaudīšanas dokumentu iesniegšanai (p. 392.). Ja
uieču īpašnieks pirms kalendāra gada sakuma iesniedz muitas
iestādei rakstisku paziņojumu, ka visas' nākošā gadā uz viņa
vārda pienākošās ārvalstu preces nozīmētas tranzitam, tad
tās uzskatāmas par tranzitprecēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. punkts.

Iebildumu nav?

Sekretārs ,J. Vesmanis:
sodu un akcidenciju sumām. Sakarā ar projektējamo
kabinetam ir tiesība aizliegt tranzitpreču pār„Ministru
1164. panta grozījumu, visi kārtības sodi tiks ieskaitīti
strādāšanu Latvijā:
valsts ienākumos. Lai šo maitas ierēdņu ienākumu
a) ja šāda pārstrādāšana traucē vietējās rūpniecības attrūkumu papildinātu, finansu komisija grozīja ari 1255.
tiecīgās nozares attīstību;
b) ja no tranzitmaterialiem izgatavoto izstrādājumu daup. un nolēma visas akcidencijas sumas izdalīt kā
dzuma noteikšana un kontrole aiz tīri techniskiem iegratifikācijas starp visiem muitas departamenta un
mesliem būtu neiespējama vai grūti izvedama;
viņam padoto iestāžu darbiniekiem, neizslēdzot ari
c) ja šāda tranzitpreču pārstrādāšana būtu nevēlama aiz
::.uitas uzraugus. Līdz šim muitas ierēdņi saņēma
sanitāriem vai citiem svarīgiem iemesliem.
tikai 50% no šīm akcidencijām. Man jāaizrāda pie
Piezīme.
Preču īpašniekiem,
kuriem dota atļauja
tranzitēt preces pārstrādātā veidā uz muitas konšī jautājuma uz to, ka finansu komisija uz šono viņas
troles pieprasījumu, jāuzrāda visas par šīm operācipieminēto noteikumu skatās tikai kā uz noteikumu,
jām vestās tirdzniecības grāmatas."
kas izdots uz zināmu laiku, un ka pēc komisijas iePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
skatiem ari akcidencijām visā visumā jātop ieskaiPieņemts. 3. punkts.
tītam valsts ienākumos, tik līdz muitas ierēdņu alSekretārs J. Vesmanis:
gas tiks paceltos līdz normālam līmeniim.
caur Latviju nolemtās ārvalstu preces pieroTas ir visā visumā jūsu apstiprināšanai priekšā bežas „Tranzitam
ielaidmuitas iestādes pieņem savā pārziņā un tās pārvaceltaprojekta vispārējais mērķis. Šim likumam, bez dājamas uz izlaidmuitas iestādi izkraušanai, novietošanai, pāruz
šaubām, bus tikai pagaidu raksturs, jo pēc konvencistrādāšanai un izlaišana^
ārvalstīm kārtīb ā, kāda paredzēta
jas, kas tagad ir noslēgta ar Igauniju, ari mūsu muitas ievedprecem. Preču pārvešana no vienas tranzitnoliektavas
citu tranzitnoliktavu pielaižama vienīgi vienas un tās pašas
likumi ir saskaņojami ar Igaunijas muitas likumiem. uz
muitas iestādes -darbības rajonā."
Igaunijai jau ir jauns muitas likums, kurš pilnīgi lauž
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
veco Krievijas akcidenciju un kārtības sodu sistēmu.
Igaunijas likums jāatzīmē par ļoti jaunu un progresīvu. Pieņemts. 4. punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:
Nebūs viegli viņu saskaņotar mūsu tagadējiem mui„Izlaidmuitas _ iestāžu rajonos izkrautās tranzitpreces attas noteikumiem. Šai nolūkā būs vajadzīgi sīki un
rodas muitas
tranzitiereķinā līdz viņu izlaišanai no
plaši priekšdarbi. Tomēr nepieciešami, ka ari mēs muitas iestādesiestādes
pārzinās un glabājas muitas iestādes noliktavu
drīz dabūtu jaunu muitas likumu. Šādānozīmē ir jau rajonos vai ari privātas tranzitpreču noliktavās (515.—531. p. p.).
Piezīme. Muitas iestādes var atzīt fabrikas un cietas
izsacījusies Saeima pie pagājušā gada budžeta pierūpniecības iestādes līdz ar pie viņām piederošām
ņemšanas. Caurskatamais likums katrā ziņā pašķirs
teritorijām par privātām tranzita noliktavām uz šinī
ceļu_ jaunlaiku muitas likumam, jo viņš katrā ziņā nolieta ieinteresēto personu lūgumu pamata (525. un
zīme ievērojamu progresu, salīdzinot ar vecajiem
526. p. p.)."
Krievijas noteikumiem. Es tādēļ varu tikai ieteikt
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
viņu pieņemt.
Pieņemts. 5. punkts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Atklāju vispārēSekretārs J. Vesmanis:
jas debates. Vardu neviens neveļas? Nobalsošanā
„Tranzitsceļā caur Latviju pārvadājamās ārvalstu preMāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. ces nav pārbaudāmas, izņemot gadījumus, ja šādas
preces nolemtas pārstrādāšanai (2. un 1. pk.) vai izlaižamas
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
no muitas
iestāžu pārzinās, pec viņu nomuitošanas (9. pk.).
lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
Piezīme.
Muitas ierēdņi var pārbaudīt tranzitpreces
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt likuma
katra laika uz
muitas iestādes priekšnieka rīkojuma,

virsrakstu.

ja ir pamats domāt, ka starp viņām atrodas preces,
kuras pec savas būtības nesaskan ar kravas dokumentiem, vai kuru ievešana Latvijā aizliegta."

Sekretārs .(. Vesmanis:

„Muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi.*'

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

Sekretārs ,f. Vesmanis:

«Pārgrozot muitas likuma 138., 359-'., 384., 392., 399-' ., 401,
409., 440., 477., 507., 650. pk. 3. un pk 42., 973., 993., 1007,
1008., 1014., 1021., 1109., 1164., 1255., 1255. un 1255. pantus iz-

«Nepārstrādāto un pārstrādāto tranzitpreču īpašnieks var
nodot preču rīcības tiesības citai personai ar muitas iestādes
atļauju, kartība, kāda paredzēta ievedprecem (362. p.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 138. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

punkts.

teikt tos sekosi:"'

.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 6. punkts.

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs

Fr.

Vesmanis:

Pieņemts.

7.

Sekretārs J. Vesmanis:

„Finansu ministrim ir tiesība, saziņā ar satiksmes ministri
izdot noteikumus par ārvalstu preču pārvadāšanu caur Latviju
visos viņas tirdzniecības ceļu virzienos bez muitas nodokļu
^
ņemšanas, ievērojot ar ārvalstīm
šinī lietā noslēgto konvenciju noteikumus.
Nav atjauts tranzitēt preces un priekšmetus, kuru ievešana Latvija aizliegta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Pielikums pie muitas likuma 138. panta.
1. punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Par tranzjta precēm uzskatamas ārvalstu preces, kuras
atjautas pārvadāšanai caur Latviju (p. 138.), ja tās preci pāva-

Tranzitpreču izvešana uz ārvalstīm pilnā sastāvā vai pa
dalām, bet tikai veselām vietām atļauta caur ikvienu muitas
iestādi, kūja pilnvarota izdot izlaišanas atļaujas, un izdarāma
kārtība, kāda noteikta uz ārvalstīm atpakaļizvedamām ievedprecem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

S.

„Muitas iestāžu _ pārziņā pieņemtās tranzitpreces atrodas
so ?stažu tranzitiereķinā, zem muitas iestādes
kontroles un
uzr;. īdzības, ne ilgāki par trim
gadiem, skaitot no dienas, kad
šīs preces pieņemtas ielaidmuitas iestādes pārziņā. '
P i e z ī m e.
Sevišķos gadījumos finansu ministrim ir
tiesība pagarināt šo termiņu līdz pieciem
gadiem uz
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IV. sesijas

katrreizeju preču īpašnieka lūguma pamata, bet tikai
attiecībā uz tām tranzitprecēm, kuras pārstrādātas
Latvijā (2. pk.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

„Pirms 8. punktā minētā termiņa notecēšanas preču īpašdzībām.
Tranzita preču pieteikšana nomuitošanai, kā ari pati nomuitošana izdarāma kārtībā, kāda noteikta ievedprecem, ie-

vērojot ari 399-. pantu.

Šādā kārtā nomuitotās preces dzēša(8. pk.) un izlaižamas vietējā tirgū pēc

muitas un visu citu nodokļu samaksas (532. p.).
Pēc 8. punktā minētā termiņa notecēšanas ncnomuitotās,
vai uz ārvalstīm neizvestās tranzita preces dzēšamas no tran^
zitiereķinā un pārdodamas
ūtrupē (496. un 561. p. p.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

10.

„No muitas iestāžu tranzitiereķinā dzēstās un nomuitotās
ārvalstu preces pēc šo noteikumu 8. pk. paredzētā termiņa notecēšanas vairs nevar tikt izvestas uz ārvalstīm kā tranzitpreces, bet apliekamas ar izvedmuitu kā iekšzemes ražojumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

11.

„No ievedmuitas brīvas ārvalstu tranzita preces atļauts
pārstrādāt Latvijā bez muitas pārbaudīšanas un uzraudzības,
ja no viņām izgatavotiem ražojumiem līdzīgie Latvijas ražojumi
nav aplikti ar izvedmuitu.
Ja turpretim līdzīgie Latvijas ražojumi aplikti ar izvedmuitu, jeb pārstrādāšanai izlietojamās
arvalstu _ tranzita preces būtu apliekamas ar ievedmuitu, tad
pārstrādāšana atļauta vienīgi zem muitas uzraudzības, kurai
sīkākus noteikumus katra atsevišķā gadījumā izdod finansu ministrs. "

Priekšsēdētājs

punkts.

Fr.

Vesmanis: Pieņemts.

12.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Tranzitpreču kontrole pirms viņu izlaišanas no muitas
pārzinās izdarāma ievedpreču pēcrevizijai paredzētā kārtībā
(460.—463. p. p.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

13.

_„Šī likuma nosacījumi attiecināmi ari uz visĒjm tām tranzitprecēm, _kuras _ pārņemtas muitas iestāžu pārziņā pirms šī likuma spēkā nākšanas."

Priekšsēdētājs

punkts.

Fr.

Vesmanis:

Pieņemts.

14.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ja Latvijas vai ārvalstu tranzita preču pārvadāšana Latvija no vienas vietas uz otru izdarāma caur kaimiņu valsts teritorijām, tad finansu ministrim, saziņā ar satiksmes ministri, ir
tiesība izdot pārvadāšanas noteikumus, ievērojot šai lietā pastāvošo konvenciju noteikumus ar ārvalstīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 359.

,.Finansu ministrim ir tiesība izdot, kā ari atcelt rīkojumus
par to_ muitas likumu nosacījumu piemērošanu dažādās muitas
iestādēs, kuri _ attiecas uz faktūru un specifikāciju iesniegšanu
muitas iestādēs, preču pārbaudīšanu uz šo dokumentu pamata
un sodu uzlikšanu par viņos atrastām nepareizībāni, izsludinot
par to vispārējai zināšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 384.

„Atļauts pļeteīkt preces attiecībā uz viņu īpatnību un vairumu, ka nezināmas, bet tikai raugoties uz veselām preču vietām. Šinī gadījuma preču īpašniekam jāmaksā virs visiem citiem paredzētiem maksājumiem lVs% no muitas nodokļa sumas, kura pienākas par preci."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 392.

„Preču pārbaudīšanas dokumenti iesniedzami pārbaudīšanai visas muitas iestādes 3 mēnešu laikā, skaitot no tās dieļKiājumāSaf imn- , Sleno^ iah.kaļ
RĶ-i, Jēkaba ielā Jife ll.ļ
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nas, kad saņemts kravas dokuments tanī muitas iestāde, kura
prece pārbaudāma.
Piezīme.
Attiecībā uz 364. pantā minēto bagāžu, pārbaudīšanas dokumenti iesniedzami 3 mēnešu laikā,
skaitot no tās dienas, ar kuru paiet 2 nedēļas pēc
bagāžas saraksta nodošanas muitas iestādei."

9.

niekam ir tiesība tranzita preces pilnā sastāvā, vai ari to dalu,
bet tikai veselām vietām pieteikt nomuitošanai vietējām vaja-

mas no tranzitiereķinā

10. sēde

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Pieņemts. 399.

pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:
_„Ja preču

īpašnieks vēlas tranzitam

caur Latviju

pie-

teiktas preces vai dalu no tām, bet tikai veselām vietām, pārbaudīt vai nomuitot, lai laistu tās apgrozībā Latvijā, bet nav
ievērojis 392.-394. pantos norādītos pieteikšanas termiņus, tad
šīs preces vai to nomuitojamā daļa pārbaudāmas vienīgi pec
399. panta minētiem izrakstiem.
Šie izraksti no kravas sarakstiem

mata. "

tam.

sastādami

uz preču īpašnieka iesniegto lūgumu

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

pa-

Vārds referen-

Referents J. Hans: No valdības izstrādātos un
izdotos 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā muitas
likuma pārgrozījumos un papildinājumos bija ievietoti divi jauni, 3991 . un 399. panti. Pirmo no tiem
finansu komisija nepieņēma, bet gan pieņēma 399.
pantu. _ Ta ka 399. pants iztrūkst, tad 399. pantu
vajadzētu pārrakstīt par 399. pantu. Tamdēļ finansu .
komisijas vārdā es lieku priekšā 399. panta vietā likt
3991 . pantu un automātiski, sakarā ar to, izlabot ari
ievadteikuma minēto 399. pantu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pants nāk uz

balsošanureferenta Izlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pants pieņemts. Nākošais, 401.
pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:

..

Neiesniedzot
pārbaudīšanas dokumentus, kā ari neizdarot mutisku pieteikšanu termiņos, kādi paredzēti 399. pantā,
preču īpašniekam jāmaksā l/» procentu apmērā piemaksa no
preces muitas _ nodokļa sumas. Šis nosacījums neattiecas uz
gadījumiem, kādi minēti iepriekšējā (400.) pantā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 401. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Par tranzitprecēm 401. pantā minētā soda
ņemama."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

nauda nav

Pieņemts. 409.

_ „Preces, izņemot šķidrās (419. p.), pārbaudāmas muitas
iestādes sekošos termiņos:
1) Rīgas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Meitenes un
Valkas muitas valdēs — ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā;
2) pārējās muitas valdēs — ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
Šie termiņi aprēķināmi skaitot no tās dienas, kad pieņemti pārbaudīšanas dokumenti (359. p.), vai kad sastādīti izraksti no kravas sarakstiem (399. p.).'"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 440.

«Gadījumos, kad preci atrod mazākā daudzumā, nekā uz-

dots preču pārbaudīšanas dokumentos vai

ari, ja dažas no

pārbaudīšanas dokumentos pieteiktām precēm iztrūkst, tāpat
ja prece attiecībā uz tās īpatnību uzdota par tādu, kura ielaižama pēc augstākās tarifa likmes, nekā pie pārbaudīšanas konstatēts, preču īpašniekam jāmaksā 1'/*% apmērā piemaksa no
starpības starp maksājamo muitas nodokli un to, kurš pienāktos
uz pieteikto datu pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

477.

Muitas nodokļi maksājami pirms preču izlaišanas no muitas pārzinās, bet ne velak kā zemāk minētā laikā, skaitot no
preču saņemšanas dienas muitas pārziņā:

1) 2 gadu laikā — Rīgas, Liepājas un Ventspils muitas

valdes;
2) 9 mēnešu laikā — Daugavpils muitas valdē;
3) 3 mēnešu laika — Meitenes, Valkas un Ainažu muitas
valdēs;
12
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.

sesijas

Pieņemts. 507.

Sekretārs J. Vesmanis:

Finansu ministrim ir tiesība atļaut no ārvalstīm ievestas
preces izlaist bez muitas nodokļa nomaksas zem_ noteikuma, ka
tās izved atpakaļ uz ārvalstīm, no ministra katra atsevišķa gadījumā noteiktā termiņā, kurš nedrīkst pārsniegt divi gadi no
preces izlaišanas dienas no muitas iestādes. Finansu ministrs
? var pieprasīt šī noteikuma izpildīšanai nodrošināšanu (500. _p.)Piezīme. Šinī (507.) panta minētais termiņš piemērojams ari tām precēm, kuras ielaistas uz 507. panta pamata un
kuras līdz šī likuma spēkā nākšanai' nav izvestas uz ārvalstīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 650.

3) „izvedot preces caur muitām un muitas punktiem atlauts _ eksportējamās preces, izņemot izvešanai aizliegtas, izvedpreču pieteikuma uzdot pec īpatnības
par nezināmām. Šinī gadījumā par preci, kura pie

pārbaudīšanas (šī piel.

14. pj atzīta

par

apliekamu

ar izvedmuitu, no preču nosūtītajā bez visiem citiem
paredzētiem maksājumiem vēl akcidencija Vh% ap-

mērā no preces muitas nodokļa sumas.
42) Naudas sods nav uzliekams tanī gadījumā, ja starpība
starp preču tarifa daudzumu, kurš uzdots pārbaudī-

šanas dokumentos, nepārsniedz

10% no

preču kop-

daudzuma.
Naudas sods nav uzliekams ari tādos
gadījumos, ja šī starpība kaut ari pārsniedz 10%, bet

muitas kopsēde atzīst, kātā cēlusies precei atrodoties
ceļa, vai ari muitas iestāžu glabāšanā aiz dabiskiem
iemesliem (mitrums, iezūšana, sūces u. t. t.), noiepa-

kājuma bojāšanas un citiem tamlīdzīgiem apstākļiem,
kuri nav radīti ļaunprātīgā nolūkā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 973. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Par nepietiekošu, saskaņā ar 167. p. 3.-5. pk., 270. p.
4. un 5. pk. un 291. p. 4. un 5. pk. atzītu konosamentu un
preču zīmju iesniegšanu, kuģa kapteinim vai citu peldošo līdzekļu vadītājam, uzliekams naudas sods, 5 latu apmērā par
katru š_adu dokumentu.
Tādos gadījumos, kad konosamentos un preču zīmēs pēc
augšminētiem pantiem trūkstošās ziņas ir uzdotas kapteiņa
pieteikuma, faktūras, specifikācijas vai dokumentos, pēc kuriem notiek izlādēšana, ka ari gadījumos, ja muitas kopsēde
atzīst, ka minētie konosamenti un preču zīmes attiecas uz ievestam preču vietām vai preču partijām, tad naudas sods uzliekams viena lata apmēra par katru šādu nepietiekoši sastādītu

dokumentu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 993. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

.,957 .-992. pantos, ieskaitot, paredzētie sodi uzliekami
^
kapteinim, kuģeniekam vai plostotajam
ari tanīs_ gadījumos, ja
pārkāpumi ir izdarīti bez viņa ziņas no personām, kuras pieder pie kuģu ļaužu vai plosta apkalpotāju sastāva, bet tieši
vainīgais nav atrasts. Šis noteikums neattiecas uz kontrabandas preču ievešanas gadījumiem, ja vainīgie kontrabandā jau
atrasti vai tieši pieķerti pārkāpuma izdarīšanas brīdī."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1007. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Par preces vai priekšmeta uzrādīšanu pārbaudīšanas
dokumentos par muitojumu pēc zemākā tarifa nekā faktiski
pienākas, ņemama soda nauda vienas trešdaļas apmērā no
starpības starp sumu, kuru faktiski pienākas maksāt un to,
kāda būtu ņemama pamatojoties uz pārbaudīšanas dokumentos
uzradītām ziņām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
1008. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

Iebildumu nav?

„Par pārbaudīšanas _ dokumentos
mazāka
preču vai
priekšmetu daudzuma uzrādīšanu, kā tas patiesībā ir, ņemams,
bez attiecīgas muitas, vel naudas sods šī muitas nodokļa apmēra par konstatēto starpību preču daudzumā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

1014. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Naudas sods nav uzliekams, ja starpība starp svaru,
kāds pieteikts pārbaudīšanas dokumentos un to, kāds atrasts
pie pārbaudīšanas, nepārsniedz
10% no kopējā
preces
vai priekšmeta svara, kā ari,
ja starpība svarā, kaut

10. sēde

1924.

gada

15. februārī.
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10%, bet cēlusies pa sūtīšanas laiku _ ceļā
vai pārsniedz
(drēgnums,
iežušana,
vai
aiz
dabiskiem
iemesliem
sūce u. t. t.) muitas glabātuve, no iesaiņojuma bojāšanas uņ
citiem tamlīdzīgiem apstākļiem, kuri nav radīti ļaunprātīga
nolūkā."
,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1021. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

JPasažieru bagāžā atrastās muitojamās preces un priekšmeti muitojami pēc pastāvošā tarifa, bez sodu naudas ņemšanas, izņemot 1022. pantā paredzētos gadījumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1109. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Finansu ministrim ir tiesība pamatotos gadījumos atcelt naudas sodu, kurš uzlikts par II. un III. iedales un 983.,

984. un 1006. p. p. paredzēto noteikumu kārta, ka ari atdot
atpakaļ atņemtās preces un pārvadāšanas līdzekļus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds referen-

tam pie 1109. panta.
Referents J. Hans: Šeit 1109. pantā trešā rinda
ir ieviesusies viena kļūda aiz pārskatīšanās. Šeit
stāv „kārtā", bet finansu komisija pieņēma tekstu,
kur šī vārda vietā stāvēja „pārkāpšanu". Ludzu finansu komisijas vārdā kļūdu izlabot un vārda „kārtā"
vietā likt „pārkāpšanu".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lieku 1109. *-_-*ntu
no referenta izlabotā veidā uz balsošanu, un lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts.
1164. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Sodu naudas par kontrabandu, kā ari sumas, kuras ieņemtas no pārdotām kontrabandas precēm un pārvadāšanas
līdzekļiem, ar kuriem preces vestas, atvelkot izdevumus sakarā ar attiecīgām kontrabandas lietām, sadalāmas sekosi:
1) 50% ieskaitāmi valsts ieņēmumos,
2) 35% izdalāmi kā gratifikācija starp kontrabandas uz-

radītajiem un tvērējiem;
3) 15% ieskaitāmi
muitas departamenta depozītos un
izlietojami kontrabandas apkarošanai pēc finansu ministra aiz-

rādījumiem.
Ja kontrabandas preces aizturējuši robežapsardzības ierēdņi, tad šā (1164.) panta 2. punktā minētās
gratifikācijas
sumas nosūtamas robežapsardzības pārvaldei, kura izdala viņas
kontrabandas tvērējiem un uzrādītājiem
pēc
noteikumiem,
kurus apstiprina ministrs, kam padota robežapsardzība.
Gadījumos, ja kontrabandas lietas izšķir tiesas ceļā, tad
no šī (1164.) panta 1. punktā minētās sumas atvelkama 1173.
pantā paredzētā atlīdzība valsts pilnvarotiem aizstāvjiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Pieņemts.

1255.

«Piemaksas, kuras ienāk uz 384. un 401., kā ari uz 650. p.
pielikuma 3. pk. pamata ieskaitāmas muitas departamenta depozītos un izdalāmas kā gratifikācija starp visiem muitas departamenta un viņam padoto iestāžu darbiniekiem, neizslēdzot
ari muitas uzraugus, izņemot vienīgi darbiniekus, kuri sastāv dienesta uz brīva līguma pamata mazāk par 6 mēnešiem,
proporcionāli katra darbinieka saņemamai algai bez ģimenes
piemaksas finansu ministra noteiktā kārtībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākošais, 12551 pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs jf. Vesmanis:
„Sumas, kuras ieņemtas par pārdotām konfiscētām precēm uz 1011. panta pamata, atvelkot izdevumus, kuri cēlušies
muitas iestādei sakara ar konfiscēto preču aizturēšanu un pārdošanu, sadalāmas sekosi:
1) 50% ieskaitāmi valsts ieņēmumos,
2) 50% _ izdalāmi kā gratifikācija tām personām, kuras
uzradījušas vai konstatējušas 1011. pantā paredzētos
pārkāpumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1255. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Sīkakus noteikumus par 1255. pantā minēto gratifikācijas sumu izdalīšanu apstiprina finansu ministrs, izprasot valsts
kontroles atsauksmi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Nobalsošana nak likumprojekts visā visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret pieņemšanu. Nav. Kas
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Likumprojekts pieņemts vienšim likumprojektam būs 11.

3. lasījums

marta.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par valsts zemes bankas ķīlu zīmju
procentiem. Referents Lejiņš. Lūdzu referentu
sniegt referātu. Vārds Lejiņam.
Referents_ P. Lejiņš: Valsts zemes banka izsniedz ilggadējus ķīlu zīmju aizdevumus un īsa termiņa aizdevumus skaidrā naudā.

Zemes bankas sta-

tūtu 5. nodaļa nosaka, ka ķīlu zīmju formu nominālo
vērtību, izlaišanas noteikumus apstiprina finansu ministrs, bet procentu lielumu noteic likumdošanas kārtība. Līdz šim pastāv no Satversmes Sapulces pieņemtais likums par ķīlu zīmju procentu lielumu. Pēc
šī likuma ķīlu zīmes nes augļus 6% gadā. Bet tagad
par valsts īstermiņa aizdevumiem, kas izsniegti uz
atvieglinātiem noteikumiem kara izpostītām, uz valsts
zemes fonda zemēm ierīkotām un citām saimniecībām, bus maksājami tikai 4%. Ja šie īstermiņa aizdevumi ir lietderīgi izlietoti, kā piemēram ēku celšanai jaunsaimniecības,_tad tie pēc īpašumu koroborešanas zemes grāmatās pārvēršami ilgtermiņa ķīlu
zīmju aizdevumos. Tā tad mums gan zināma divējādu 4% un 6% ķīlu zīmju izlietošana. Bez tam būtu
veļams pazemināt ķīlu zīmju aizdevumu procentu
normu uz 4% vai 5% gadā ari veciem saimniekiem,
kuri aizņemtos zemes meliorācijai un varbūt ari lauksaimniecības mašinu iegādāšanai. Tāpēc komisija
pļekrita tam valdības projektam, ka ķīlu zīmes varētu but ne tikai 6 procentigas, bet pēc tirgus apstākļiem ari 4 un 5 procentīgas. Tagadējais likums
dod tiesības finansu ministrijai šinī ziņā rīkošanās
brīvību. Finansu komisija likumprojektu pieņēma
vienbalsīgi un lūdz augsto namu to pieņemt Steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekša steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms
steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta.. Atklāju vispārējās debates.
Vardu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja

uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret

. pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu
nolasīt likuma virsrakstu.
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nodokļa atlaišanu. Referents Hans. Ludzu
sniegt referātu.
Referents J. Hans: No sākuma valsts iestāžu
darbība atradās ļoti grūtos apstākļos, jo vēl nebij izdoti likumi, no kādiem likumiem viņām ir jāliek sevi
vadīties. Tikai 1919. gada 5. decembrī no Tautas
Padomes tika pieņemts likums par bijušo Krievijas
likumu speķa atstāšanu, ciktāl tie nerunā pretim Latvijas iekārtai un nav atcelti ar citiem likumiem. Starp
iestādēm, kuras bija spiestas sākt savu darbību līdz
Tautas Padomes 1919. gada 5.decembrī izdotam likumam, atradās arimuitas iestādes. Latvijas pastāvešanas pirmā laika muitas iestāžu darbība tika regulēta vienīgi no ministru izdotiem rīkojumiem. Vissvarīgākais no šiem rīkojumiem ir finansu ministra
Paegles 1919. gada 6. aprilī izdotais noteikums, kurš
skan šādi:
Preču saņēmējam vai viņa pilnvarniekam jāstāda muitas valdei priekša ievesto preču konosamenti vai frakts zīmes un' faktūras. Uz šo dokumentu
pamata_ muitas valdei jākonstatē preču vairums un
viņu vērtība.
Tālāk šinī pašā noteikumā ir sacīts, ka ievedmuita ņemama zināma procenta apmērā no preču
vērtības. Par to, ka tai pašā laikā būtu jāpieturas ari
pie agrāka krievu muitas ustava, šinī noteikumā nebija nekas minēts. _ Šis krievu ustavs ari nevarēja
tikt piemērots, jo sakuma, kā es jau aizrādīju, pie
mums tika ņemta muita no preču vērtības, turpretim
krievu muitas ustava noteikumu izpildīšana un piemērošana ir iespējama tikai pie muitošanas pēc svara
vai preču īpatnības.
Ir skaidrs, ka pēc Tautas Padomes 1919. gada 5.
decembra likuma muitas iestādēm bija jāsāk strādāt
peckrievu muitas ustava noteikumiem. Tomēr izradās, ka neviena Latvijas muitas iestāde to nav darījusi. Vainojami pie tādas rīcības būtu finansu ministrs vai muitas departaments, kuru tiešais pienākums bija aizrādīt vietējam muitas valdēm, ka nu
vairs nevar rīkoties pec finansu ministra Paegles izdota noteikuma. Bet ta ka tas netika darīts, tad muitas jestades, ka ari tirgotāju aprindas bija tanī pārliecība, ka izdotie 1919. gada 6. aprilī noteikumi par
muitošanas kartību paliek spēkā ari uz priekšu.

1921. gada 20. jūlijā Latvijā tika atcelta muitošana pec preču vērtības un tanī vieta ievests tarifs
pec svara un preču īpatnības. Šis tarifs bija gluži
Sekretārs J. Vesmanis:
tāds pats, ka vecais krievu muitas tarifs, t. i. nomen„Likums par valsts zemes bankas ķīļu zīmju procentiem."
klatūra tika piepatureta veca .un vienīgi likmes tika
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iebildumu nav? grozītas.
Pieņemts. Ievads.
Atkal finansu ministrim pēc šī noteikuma izdošanas vajadzēja dotrīkojumumuitas iestādēm, ka reizē
Sekretārs J. Vesmanis:
ar to muitošana jāizdara pec krievu ustava, bet tāds
„Atceļot 1922. g. 30. jūnija likumu (Lik. kr. 120.) noteikt
sekošo:"
norādījums netika dots un muitas iestādes vēl joproPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 1. jām rīkojas pec ministra Paegles noteikuma.
pants.
Tikai 1922. gada 28. septembrī muitas departaSekretārs J. Vesmanis:
ments izstrādāja notekumus par preču pieteikšanu,
„Kīļu zīmes, kuras valsts zemes banka izlaiž uz savu
pārbaudīšanu un nomuitošanu pēc vecā krievu
statūtu V. nodaļas noteikumu pamata, nes augļus — četri,
ustava. Šie noteikumi stājās spēkā 1922. gada 12.
pieci vai seši procenti gadā."
oktobrī. Tikai nošī laikavar sacīt, ka pie mums ir
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav? speķa vārda pilna
nozīme veca krievu muitošanas
Pieņemts. 2. pants.
kartība, saprotams, ar mazam pārgrozībām.
Sekretārs J. Vesmanis:
Ka zināms visi dokumenti pēc preču nomuito^
_ „Iz!aiža _mo ķīļu zīmju sērijām procentu normu iepriekšējā
šanas tiek nosūtīti
valsts kontrolei pārbaudīšanai.
panta minētas robežas nosaka
finansu
ministrs uz
bankas
Valsts
kontrole
aiz pilnīgi formeliem iemesliem
valdes priekšlikumu."
stāv uz ta redzes stāvokļa, ka sakarā ar Tautas PaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav? domes 1919. gada 5. decembra likumu, pie
mums.LatPieņemts. Nobalsošana nak likums visā visumā. vija
no šī laika ir speķa vecais krievu muitas ustavs,
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņembet ta ka muitas iestādes un tirgotāji līdz pat 1922. gašanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
da 12 oktobrim ustava noteikumus neievēroja, tad izvienbalsīgi.
nāk, ka muitas iestādes un tirgotāji ir rīkojušies pretNākamais dienas kārtības punkts ir likums
likumīgi un par šo pārkāpumu viņiem tagad uzliepar dažu muitas sodu
un
kanclejas
kams sods. No formelās puses pret to iebildumus
"12'
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Sekretārs J. Vesmanis:
nevar celt, bet pēc būtības ar šādu valsts kontroles
(1910 g izdevums
« Atlaist bij. Krievijas muitas likumu
rīcību rodas pilnīgi neiespējams stāvoklis. Ikvienam
turpin.) 384., 401., 440., 957.-1029». p p.
g.
un
1914.
g.
un
1912.
okgada
12.
tirgotājam, kurš ievedis laika līdz 1922.
un 650'. p. piel. 3. un 36.044. p. p. paredzētos sodus par muitas
tobrim preces, draud briesmas, ka tam par varbūtēlikumu pārkāpumiem, kuri izdarīti līdz 1922. g. 28. septembri
jiem krievu muitas ustava pārkāpumiem, kurš paizdoto noteikumu (Lik. kr. 201) spēkā nākšanas dienai, t. i.
Bet
šos
uzliks
lielus
sodus.
līdz 1922. g. 12. oktobrim."
nebija
spēkā,
tiesībā
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
sodus nav iespējams uzlikt uz attiecīgām tirgotāju
precēm, jo tās jau sen pārgājušas pircēju rokas. JāPants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
piezīmē, ka daudzas firmas, sevišķi ārzemnieku dibinātas, kuras tai laikā ieveda preces, nemaz vairs ne„Atlaist muitas likumu 3. panta piezīmes pielikuma 65.,
lieksistē, bet tādos gadījumos pēc likuma sodi un citi 06., un 67. pantos paredzēto kanclejas nodokli (Krievijas
un 1923. g. 16. martā
maksājumi piedzenami no muitas ierēdņiem. Muitas kumu kopojuma 1913. g. turpinājums
izsludinātais likums, (Lik. kr. 17.) par laiku līdz 1922. g. 24.
ierēdņiem jādzēš uz sava rēķina tirgotajiem uzlikti oktobrī izdoto noteikumu (lik. kr., 232.) speķa nākšanas dienai
maksājumi ari tad, ja divu gadu laika pret tirgotat. i. līdz 1922. g. 4. novembrim."
jiem netiek celtas prasības par maksajumiem.kurus
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
aiz kļūdas muitas iestādes nav iekasējušas laika.
Pants pieņemts. 3. pants.
Kā tirdzniecības tā ari muitas resora intereses
Sekretārs J. Vesmanis:
tādēļ būtu nepieciešami visas šīs lietas izbeigt. Tas
„Lietas par nenomaksātiem muitas sodiem (t. p.) par laiku
pats sakāms ari attiecībā uz kanclejas nodokli. 1919. līdz 1922. g. 12. oktobrim un kanclejas nodokli (2. p.) par
laiku līdz 1922. g. 4. novembrim izbeidzamas."
gada 6. apriļa no ministra Paegles izdotos noteikuPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
mos, kuros bija noteikti papildu nodokļi (pudu, ostas
Pieņemts. 4. pants.
u. t. t.), par muitas kanclejas nodokli nekas nebija
minēts. Pirmā mūsu muitas iestāžu darbības laika
Sekretārs J. Vesmanis:
viņu rīcībā atradās tikai bij. Krievijas muitas likuma
„Šis likums neattiecas uz 1. un 2. pantā minētiem so1910. gada izdevums, kurā kanclejas nodoklis nebija diem un kanclejas nodokli, kuri līdz šī likuma speķa nākšanas
paredzēts. Pasaules kara laikā Krievijā iznāca vēl dienai jau nomaksāti."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
1912., 1913. un 1914. g. g. muitas likuma papildināPieņemts.
Es lieku tagad likumu visa visuma uz balKrievijā
ievests
jumi. Šinīs papildinājumos atkal tika
kanclejas nodoklis. Līdz ko mūsu muitas departaments sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
dabūja par šiem papildinājumiem zināt, tas nekavējoši pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par
pārstrādāja šos noteikumus par kanclejas nodokli un likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par liizveda pie mums Latvijā dzīvē. Izdoti šie noteikumi
tika 1922. gadā 24. oktobrī un stājās spēkā 4. no- * kūma pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret to nodotas
17 balsis, atturējies nav neviens. Likums 2. lasīvembrī tai pašā gadā, no kura laika kanclejas nodokli
jumā pieņemts. 3. lasījums būs 11. marta.
tad ari ņem visas muitas iestādes.
Nākošais dienas kārtības punkts ir T r i j u
Valsts kontrole, sekojot saviem ieskatiem, ir uzzvaigžņu
ordeņa statūti. Referents Gailikusi tirgotājiem un muitas ierēdņiem lielus sodus un
sniegt referātu.
līts.
Lūdzu
referentu
Ci ]/\
citus papildu maksājumus par krievu muitas ustavu
Referents P. Gailīts: Jautājums par_ civilordeņa
un kanclejas nodokļa neievērošanu. Šie kontroles
nodibināšanu nav jauns. Par to sava laika jau
uzrēķini ir jau sasnieguši apmēram 4 miljoni rubļu,
bet tas ir tikai niecīgs procents no visas uzrēķinu sprieda Satversmes Sapulce, kad valdība 1921. gada
17.. martā nāca ar Ozola vaiņaga ordeņa projektu.
sumas. Saprotams, ka šie uzrēķini ir izsaukuši veKara
komisija, kurai projektu nodeva, pieņēma to ar
selu rindu sūdzību. Ari valdība ne vienu vien reizi
apsprieda šo jautājumu un ar kontroles piekrišanu dažiem grozījumiem ar visām pret divām balsīm, bet
nāca pie slēdziena, ka visas šis lietas izbeidzamas, Satversmes Sapulce 192L gada 10. jūnija noraidīja
jo sevišķi ievērojot to apstākli, ka sodu naudu dažādu likuma projektu 1. lasījuma ar 41, pret 31 balsīm, 21
atturoties. Galvenie noraidīšanas iemesli bij sekošie:
citu maksājumu un kanclejas nodokļa neņemšana nekādā ziņā nav notikusi aiz ļaunprātīgiem nolūkiem, 1) aizrādīja, ka mums vēl nav Satversmes un nav
noskaidrots jautājums, vai vispār ordeņus Latvijā piebet gan aiz nezināšanas un grūtiem apstākļiem,* kādos
laidīs; 2) ordeņi ar demokrātiskas valsts iekārtu nav
organizēties
un
strādāt
muitas
iestādēm.
nācās
savienojami. No tā laika pagājuši vairāk kā 2U gadi
Finansu komisija vienbalsīgi piekrita valdības
un
valdība nākusi pie pārliecības, ka Latvijai civilpriekšlikumam un pieņēma ministru kabinetā izstrāvajadzīgi. Tamdēļ valdība iesniegusi jaunu
ordeņi
dāto likumu par dažu muitas sodu un kanclejas noprojektu.
Šis projekts stipri atšķiras no pirmo reizi
dokļa atlaišanu ar nelieliem redakcionela rakstura
iesniegtā. Ari nosaukums ordenim ir mainīts, kā
pārgrozījumiem.
augstais nams to redz no projekta. Publisko tiesību
Finansu komisijas vārdā es tādēļ atbalstu šī likomisija apsprieda š. g. 11. janvārī un pieņēma pārkuma pieņemšanu.
eju uz pantu lasīšanu ar 5 balsīm, 3 atturoties. Pēc
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārētam kreiso sociāldemokrātu frakcijas priekšstāvji pajas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā ziņoja, ka viņi pie šī likuma apspriešanas atturēsies
nāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. no balsošanas. Komisija izdarīja projektā dažus pārLūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lalabojumus. Aizrādīšu uz galveniem. Pēc valdības
sīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pārēju priekšlikuma ordeni piešķir Valsts Prezidents uz
uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ordeņa domes priekšlikuma. Komisija turpretim bija
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
tais domās, ka šīs iesības piešķiramas atsevišķai orpāreju uz pantu lasīšanu nodotas 38 balsis, pret to ?— deņa domei!. Tālāk projektā ir grozīts ari ordeņa
16 balsis, atturas 2. Pāreja uz pantu lasīšanu piedomes sastāvs. Valdības projekts paredzēja šādu saņemta. Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
stāvu: ministru prezidents kā domes priekšsēdētājs,
Sekretārs J. Vesmanis:
trīs ministru kabineta locekļi — ārlietu, kara un izglī„Likums par dažu muitas sodu un kanclejas nodokļa attības ministri, — un beidzot trīs augstākie ordeņa kalaišanu."
valieri. Komisija turpretim bija tais domās, ka domē
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
jabut reprezentētai vispirmā kārtā Saeimai, tad valPieņemts. 1. pants.
dībai un treškārt ordeņa domes kavalieriem. Tādēļ
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komisija ienesa attiecīgu pārlabojumu, lai dome sastāvētu no Valsts Prezidenta ka ordeņa domes
priekšsēdētāja, no trīs Saeimas deputātiem, no ministru prezidenta kā valdības priekšstāvja un diviem
augstākiem Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem, Latvijas pilsoņiem, kas ordeni saņēmuši kā pirmie. No
jauna nācis klāt 16. pants, kas nebija valdības priekšlikumā. Tas noteic, ka ordeņa izdevumi jāsedz tam
personām, kas ordeni saņem, izņemot sevišķus gadījumus, kad ordeni piešķir ārzemniekiem. Šis pants
tika tādēļ ienests, lai valstij neceltos lieki izdevumi.
Beidzot, ja Valsts Prezidents ir domes priekšsēdētājs, tad par sevi saprotams, ka attiecīgi bij jāgroza
pants, kas paredzēja, ka ordeņa domes darbus veic
valsts kancleja. Pēc komisijas projekta ordeņa domes
darbvedība pāriet uz Valsts Prezidenta sekretariātu,
kā tas paredzēts 17. pantā. Šo pārstrādāto projektu
publisko tiesību komisija pieņēma ar 6 balsīm, pret
2, 2 atturoties. Motivi, kuru dēļ publisko tiesību komisija atzina par iespējamu ordeni ievest, bija sekošie: Satversme stājusies spēkā un Satversme ordeņus Latvijā nenoliedz. Ar to atkrīt agrākais iebildums, uz kuru aizrādīja Satversmes Sapulce. Atkritis
ari otrs motivs, ka ordeņi ar demokratisku _ valsti
neesot savienojami. Pie mums ordeņi principā ir atzīti un pielaisti, jo mums ir kara ordenis Reiz tas ir
^
tad nav
savienojams ar demokrātisku valsts iekārtu,
personām,
kuras ir zieiemesla noraidīt civilordeni
dojušas pašaizliedzīgi sevi citos, ne mazāk svarīgos
darba laukos, tiklab saimnieciskos, kā politiskos vai
kulturelos. Bez tam mums ordeņi vajadzīgi attiecība
uz ārzemēm, jo ārzemes mums tādus izsniedz un mes
paliekam parādā. Sevišķi grūtā stāvoklī šinī ziņā
nonāk ārlietu ministrija. Komisijā no vienas puses
gan aizrādīja, ka ordeņi demokrātiskās valstīs nepastāvot, piemēram Šveicē un Amerikā, bet no otras
puses atkal nāca iebildumi, ka todemokrātisko valstju
skaits nav mazs, kur šādi ordeņi pastāv. Tas zīmējas
it sevišķi uz jaunām valstīm, kā Somiju, Igauniju u. t.
t. Tāpēc atsaukties uz pirmām divām valstīm vien
būtu nevietā.. Turpmākais iebildums pret ordeni bij,
ka katram savi nopelni jānes krūtīs un ne uz krūtīm.
Tas ir pareizi un skaisti. Bet cilvēki visa visuma
nav vēl tik tālu nonākuši, lai to izvestu dzīvē. Ir
tādas demokrātiskas valstis, kuras pašas nav ievedušas ordeņus, tomēr ordeņus mīl un pieņem, neizslēdzot pat demokratiko Ameriku. Teorijā ir skaisti
teikt, ka ordeņi jānes krūtīs, bet mēs redzam, ka tas
pašas aprindas, kuras par šo uzstājās, neatteicas
nebūt no ārējām nozīmēm, ar kurām tiek izceļti _viņu
nopelni un centība. Tāpat ari visdemokrātiskākā sabiedrības daļa nieņem labprāt balvas un goda zīmes,
ja viņas izsniedz par viņu nopelniem vai centieniem.
Ordenis neatnes ļaunumu un veicina cilvēces centību.
Ordeni nest bez tam neviens nav piespiests. Lai
beidzot valstij aiztaupītu liekus izdevumus, komisija
ieveda 16. pantu, kurš noteic, ka saņēmējs atlīdzina
ordeņa izdevumus. Aiz visiem šiem iemesliem komisija atrada par iespējamu likumprojektu pieņemt un
virzīt viņu tālāk augstā nama izlemšanak
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārds Bruno Kalniņam.
Br, Kalniņš (sociāldemokrāts): Referenta kungs
f
*|ilļsavā referātā mēģināja pievest tos argumentus, kas
?
par labu tam, ka Latvijas Republika būtu neJ runātu
pieciešams vēl viens ordenis bez kara ordeņa, kāds
jau 1920. gadā tika ievests. Sociāldemokrātu frakcijai
tomēr ir vesela rinda nopietnu principiem iebildumu
rret šo jauno ordeni. Vispirms ir pilnīgi skaidrs viens,
ka ordenis ne ordeņa nesējiem, ne ari valstij neko
nedod, un ka kurā katrā demokrātiskā valstī ordenis
pēc savas būtības nav pielāgojams viņas demokrātiskai iekārtai. Ir skaidrs, ka ordenis ir paliekas no

1924. gada

15. februāri.
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agrākās monarķistiskās valsts iekārtas un tapec viņš
pēc šī sava satura būtu noraidāms. Ir vairākas valstis, — kā to pareizi referenta kungs ajtzīmeja, —
Ziemeļamerikas savienotos valstis un

Šveices re-

publika, kur ordenis netiek atzīts. Amerika, mazā-

kais, tas zīmējas uz civilordeni. Ja mes gribētu sekot
lielās aizjūras republikas paraugam ari šinī ziņa, tad
mēs varētu atsacīties no ordeņiem. Bez tam ir vairāki praktiski iebildumi par ordeņa izdalīšanu. Ir ta,
ka gribot negribot nevarēs sasniegt pilnīgu pareizību,
ka katru reizi celsies gadījumi, kur varēs atsevišķas
personas pamatoti uzstāties, ka viņam nav piešķirts
ordenis, turpretim citām personām, kuram viņš nav
pienācies, ordenis piešķirts. Praksē ordenis sasniedz
pretējo, nekā viņa aizstāvji vēlas. Viņš sasniedz nevis
to, ka tiek atsevišķas izcilus personas godalgotas, bet
to, ka bieži vien tām personām, kuram ta goda zīme
pienāktos, tās viņu nedabū, bet ordeni saņem tādas
personas, kur ām nav nekā kopīga ar darbiem, par
kupiem ordenis tiek piespriests. Mums ir prakse
Vakareiropā. Piem., Francija ļr vesela rinda šo
ordeņu un viņu pakāpju. Francijā sabiedrība nonākusi
tik tālu, ka daudzi ievērojami zinātnieki un literāti
atsakās no ordeņa i>ieņemšanas, lai gan viņi nav sociālisti un revolucionāri, tāpēc vien, ka ordeņu izdalīšana tur kļuvusi par tukšu farsu. Ordeņus izsniedz caur zināmiem sakariem un iespaidiem. Ari
tā prakse, kura ir mums ar mūsu vienīgo kara ordeni,
atsevišķos gadījumos rāda tādus pat pamatotus iebildumus. Beidzot mums ir zināmi formeli motivi
jāņem vērā. Kad 1920. gadā Satversmes Sapulce apsprieda jautājumu par Lāčplēša kara ordeni, tad no
šī augstā nama katedra referents Goldmaņa kungs izsacīja tos uzskatus, ka mūsu demokrātiska valstī,
bez šaubām, nav vietas veselai ordeņu jerarchijai,bet
ir nepieciešams izdalīt mūsu karavīriem par viņu varonību kādu goda zīmi un tāpēc var būt runa tikai
par kara ordeni. Lāčplēša kara ordenis tika nostādīts kā vienīgais ordenis, kāds Latvijā bus. To pašu
darīja ari bijušais ministru prezidents Meierovica
kungs karalietu komisijas sēdē, kur toreiz šis projekts tika iepriekš apspriests. Ari Meierovica kungs
sacīja, ka nedomā ievest veselu rindu ordeņu,' bet
grib tikai atalgot tos karavīrus, kuri cīnījušies par
Latviju. Neko vairāk._ Toreiz tika no mušu puses
aizrādīts, ka ja reiz būs ievests viens ordenis, tad
nāks prasība pēc tālākiem ordeņiem. Tagad tas ir
noticis un tagad tās pašas frakcijas, kuras agrāk
sludināja un aizstāvēja uzskatu, ka mums 'pietiks ar

ordeni, pieprasa civilordeņa ievešanu. Man
liekas, ka lieta ari pie šī ordeņa neapstāsies, ka pēc
tam, kad mēs būsim pieņēmuši Triju zvaigžņu ordeni, nāks, varbūt, atkal kāds resors un gribēs ievest
vēl kādu jaunu ordeni. Man šķiet, tas nebūtu savienovienu

jams ar mūsu demokrātisko iekārtu un ar mūsu demokrātiskās satversmes garu. Aiz šiem iemesliem
mums šis likums par Triju zvaigžņu ordeni kļūst nepieņemams un mēs tāpēc balsosim pret to.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens vēlējies nav? Es lūdzu referentu.
Referents P. Gailīts: Kalniņa 'kim_gs_ iebilda, ka
nevarēs pareizi piespriest ordeņus,_ kļūdīsies _ un tāpēc ordenis nav pieņemams. Ja mēs tā skatīsimies,
tad jāsaka, ka ari tiesas bieži kļūdas. Šis motivs nevar nekādu lomu spēlēt. Tālāk aizrāda, ka daudzas
ārvalstis atsakās no ordeņa. Man jāsaka, ka daudz
vairāk ir tādu, kas to ordeni vēlas. Tā kā šim ordenim
ir pieci šķiras, Latvijai vairāk civilordeņu neva-

jadzēs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nabalsošanā nāk
pāreja uz likumimojekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu
p acelties tos. kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu
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sesijas

lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balošanas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz
pantu lasīšanu nodotas 40 balsis, pret to — 27, atturas 2. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt likumprojekta virsiak* to.
Sekretāra biedrs E. Kn; ;*)p s:
Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

ordeni nodibina par piemiņu
1918. gada 18. novembrī.
Ordeņu devize: „Per aspera ad astra"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 2. pants.

Latvijas

Iebildumu nav?

Sekretāra biedrs E. Knopps:
II. šķira—lielvirsnieks,
IV. šķira — virsnieks,
V. šķira — kavalieris."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

Attālums no vidus punkta
punktā zilas emaljas me-

Medaljona vidū

trīs

zvaigznes.

Aplūkojumā uzraksts „Par tēviju".

šķiras kavaliera mazā zvaigzne tāda paša
zvaigzne, bet attālums no zvaigznes vidus

veida kā lielā
punkta līdz stariem — 41 mm.
Ordeņa lenta: gaišzila, zelta strīpiņām abpusīgi ielokota.
Ordeņa krusta diametris 40 mm kavalieriem un virsniekiem, 49 mm komandieriem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 5. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
rozetes, krūts kreisajā pusē."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 6. pants.

Iebildumu nav?

Sekretāra biedrs E. Knopps:
krustu 32 mm platā

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

lentā, ar

Iebildumu nav?

Pieņemts. 7. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
ordeņa krustu

52 mm

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākošais pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Lielvirsnieki

platā lentā ap

Iebildumu nav?

nēsā ordeņa krustu kā kamandieri un mazo

krūts labajā pusē."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 9. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„LieIkrusta komandieri nēsā pār labo plecu 110 mm 'platu
lentu, kuras galu savienojumā
piestiprināts 54 mm ordeņa
krusts, un lielo zvaigzni krūts kreisajā pusē."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Tos,

balvot

Pieņemts.

kuri apbalvoti ar ordeņa zemāku šķiru,

ar augstāku

šķiru.

Par

sevišķiem

10.

var ap-

izcilus nopelniem

pielaižami izņēmumi.
Piezīme.
Šī panta abrobežojumi neattiecas uz ārzemniekiem. "

Priekšsēdētājs
pants.

Fr.

12.

deņa nozīmēm."

Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

13.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Triju zvaigžņu ordeni piešķir ordeņa

dome."

Priekšsēdētājs

Pieņemts.

Fr. Vesmanis:

14.

pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Pieņemts.

15.

personām ordeni piešķir

sēdētāja, trim Saeimas deputātiem un ministru prezidenta, kā
locekļiem."

Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

16.

pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Par ordeņa nozīmēm ņem to pagatavošanas izdevumus;
atsevišķus

ordeņa kavalierus

ordeņa dome var atsvabināt no

maksas."

Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

17.

pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Ordeņa

dome vada

ordeņa lietas,

sagatavo iecelšanu

un ved matrikulu

par ordeņa kavalieriem. Ordeņa
domes
kanclejas darbus izpilda Valsts Prezidenta serkretariats."

Priekšsēdētājs

pants.

Fr. Vesmanis:

18.

Pieņemts.

Sekretāra biedrs E. Knopps:

„Kavalieri nēsā ordeņa krustu 32 mm platā lentā, bez

zvaigzni

Pieņemts.

Sekretāra biedrs E. Knopps:

„Pirmām divām apbalvojamām

Ordeņa I. šķiras kavaliera lielā zvaigzne pastāv no piec-

„Komandieri nēsā
kaklu."

Fr. Vesmanis:

zemākās

ordeņa dome, sastāvoša no Valsts Prezidenta, kā domes priekš-

„Triju zvaigžņu ordeņa nozīme ir zelta aplakots baltas
priekšpuses
emaljas
krusts, kura
centrā
atrodas zilas
emaljas medaljons ar zelta
stilizētu aplūkojumu.
Medaljona
ievietotas 3 zvaigknes. Krusta mugurpusēs centrā zeltīts medaljons ar devizi aplūkojumā „Per aspera ad astra" un ierakstu
medaljonā „Latvijas Republika 1918. g. 18. novembris"."

„Virsnieki nēsā ordeņa
rozeti, krūt .s kreisajā pusē."

Priekšsēdētājs
pants.

šķiru

„Ordeņa dome sastāv no: a) Valsts Prezidenta, kā or-

III. šķira — komandieris,

II.

„Pēc apbalvošanas ar ordeņa augstāku
šķiras nozīmes vairs nenēsā."

deņa domes priekšsēdētāja; b) trim Saeimas deputātiem; c) ministru prezidenta; d) diviem augstākiem triju zvaigžņu ordeņa
kavalieriem-Latvijas pilsoņiem, kas ordeņus
saņēmuši kā
pirmie."

„Triju zvaigžņu ordenim ir 5 šķiras:
L. šķira — lielkrusta komandieris,

Ordeņa

Sekretāra biedrs E. Knopps:

pants.

„Triju zvaigžņu
valsts pasludināšanai

daljons zeltītā aplūkojumā.
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„Triju zvaigžņu ordeņa nozīmes nēsā pēc Lāčplēša or-

„Triju zvaigžņu ordeņa statūti."

stūrainas ordeņa zvaigznes sudrabā.
līdz stūrim 44 mm. Zvaigznes vidus

1924. gada

10. sēde

Vesmanis:

Pieņemts.

11.

„Ordeņa dome izstrādā savai

kumus. "

darbībai

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

tuvākus

notei-

Pieņemts.

«Ierosinājumus par apbalvošanu ordeņa domē var
sniegt Valsts Prezidents, ministru
prezidents, ministri
ordeņa domes locekļi."

19.

ie-

un

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim kā
deputātam.
P. Gailīts (zemnieku savienība): 19. panta beigas stāv, ka var iesniegt ierosinājumus par apbalvošanu ar ordeni ari domes locekļi. Es domāju, ka
pietiktu, ja mes uzņemtu šai pantā, ka ierosinājumus
par ordeņa piešķiršanu var iesniegt Valsts Prezidents, jninistru prezidents un ministri. Tādēļ lieku
priekša šeit 19. panta dzēst vārdus „un ordeņa domes
locekļi".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalniņam.

Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Liekas, ka
Gailīša kunga _ pārlabojums ir pārpratums. Gailīša
kungs savu pārlabojumu motivē ar to, ka būtu nepieņemami, ja ordeņa domes locekļi varētu iesniegt ierosinājumus deļ apbalvošanas ar šo ordeni. Viņi paši
taču esot ar šo ordeni apbalvoti. Man jāaizrāda, ka
nav taču teikts, ka citi šī ordeņa domes locekļi, ka
Valsts_ Prezidents, ministru prezidents un ministri ari
nevarētu but apbalvoti ar ordeni. Tānat ari tie 3 Saeimas deputāti, kuri_ ieiet ordeņa domē, nav izslēgti no
apbalvošanas. Ta tad ordenis var būt ne tik vien
tiem, diviem Triju zvaigžņu ordeņa kavalieriem, kas

*^h
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IV. ses i j a s s esiias 11. s ēd e 1914. ga da 19. f ebruarī.

šo ordeni saņēmuši kā pirmie. Vārdu sakot, nav nekādas loģikas šai priekšlikumā, ka ordeņa domes locekļi nevar ierosināt kādu apbalvošanu (starpsaucieni). Ar to tas te netika motivēts un lieta tā, ka pie
Lāčplēša kara ordeņa ir atļauts ierosinājumu iesniegt
kurai katrai personai. Tas pie ordeņu piešķiršanas
visur tā ir pieņemts. Ir tikai jāpieliek pie _ ierosinājuma attiecīgs motivējums. Pēc tam attiecīga iestāde
skata iesniegumu cauri, vai pievestais motivējums
ir pietiekošs un vai viņš ir pamatots. Tie apgalvojumi, kurus te pieveda Gailīša kungs, pēc manām domām ir nevietā, jo caur to stāvoklis stipri sarežģījas,
ka Valsts Prezidentam šīs tiesības tiek atstatas, lai
gan viņš ari ir ordeņa domē, tāpat ari ministru prezidentam, kurš tāpat sastāv_ordeņa domē. Kāpēc tad
šīm divām personām atstāj šīs tiesības ierosināt, ja
viņas ir ordeņa domes locekļi, bet pārējiem trīs
Saeimas deputātiem, kuri bez jaupieminētiem diviem
tur ieiet, ierosinājuma tiesības tiek ņemtas? Ar
vārdu sakot, šis priekšlikums ir vērsts pret tiem 3
Saeimas deputātiem, kuri šajā domē ieiet un kuriem
būs tiesība iesniegt ierosinājumus par apbalvošanu.
Man liekas, ka te nebūtu iemesls to darīt. Vajadzētu
atstāt tā. lai ari šiem 3 Saeimas deputātiem, kuri ir
ordeņa domē, lai ari tiem būtu tiesība nākt ar ierosinājumiem. Aiz šiem motiviem, man liekas, Gailīša
ierosinājums ir nevietā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Gailīša
priekšlikums skan:
19. pantā strīpot „un ordeņa domes locekļi".

Vai Gailīša kungs kā referents vēlētos vārdu?
(Referents no vietas: „Nēl") Es likšu tagad nolasīto
Gailīša pārlabojumu pie 19. panta uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pa pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par Gailīša pārlabojumu nodotas 33 balsis,
pret — 31, atturas 11. Gailīša pārlabojums atraidīts.

Nobalsošanā nāk 19. pants komisijas redakcija. Es
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 20. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Ordeņa dome ar Valsts Prezidenta piekrišanu var noliegt ordeņa kavalieriem nēsāt ordeņa nozīmes."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim
kā referentam.
Referents P. Gailīts: Te, godājamie deputātu
kungi, ieviesusies kļūda. Te ir teikts „ordeņa dome
ar Valsts Prezidenta piekrišanu var noliegt ordeņa
kavalieriem nēsāt ordeņa nozīmes". Būtu strīpojami
vārdi „ar Valsts Prezidenta piekrišanu", jo Valsts
Prezidents jau ieiet ordeņa domē. Paliktu: „Ordeņa
dome var noliegt ordeņa kavalieriem nēsāt ordeņa
nozīmes".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pants nāk referenta izlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 21. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Ordeņa nozīmes un ordeņa zīmoga zīmējumus apstiprina
ordeņa dome. Ordeņa zīmogā ir ordeņa nozīmes."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. Es lieku tagad likumu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 42 balsis,
pret to — 27 un atturējies nav neviens. 2. lasījumā
likums pieņemts. 3. lasījums būs 11. martā.
Prezidijs liek priekšā līdz ar šī dienas kārtības
punkta caurskatīšanu sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Nākamā sēde otrdien, 19. februārī, pīkst. 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.25 vakarā.)

K. Dēķens

371, 373
372, 374

(sociāldemokrāts)

P. Gailīts (zemnieku savienība)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo
savienība)
8.

Likums par dažu nodokļu

zemnieku
,

nomaksas

(pieņem steidzamības kārtībā):
J. Celms, referents

(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

vienība)

Saturs.
1.

Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem

366

2.
3.

Likumprojektu nodošana komisijām
Priekšikums par budžeta komisijas ziņojuma apsprie-
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4.

Redakcijas komisijas ziņojums:
Kr. Bachmanis, reierents

5.

Pārgrozījums

šanas atlikšanu

6.

10.

J. Hans, referents
Pārgrozījums likumā par akcizi no naftas produktiem
steidzamības kārtībā):
K. Lorencs, referents
J. Hans, referents

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
367
368

369
370

Papildinājums likumam par obligatorisko skolu skolotāju algošanu (pieņem steidzamības kārtībā):

K. Kellers, referents

Fr. Birkenšteins, kara ministrs
.1. Ducens (zemnieku savienība)
10.

371, 374

379, 382
380

Likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi
(noņem no dienas kārtības):
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

367
februāra

(pieņem

7.

9.

377, 381
378, 383

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
A. Alberings (zemnieku savienība)

367

likumā par
akcizes nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem (pieņem steidzamības kārtībā):
K. Lorencs, referents
1922. gada

375

P. Gailīts (zemnieku savienība)
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku sa-
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pagarināšanu
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387

387
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Saeimas sēde at-

klāta :
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojums. Tālāk turpināsies agrāk paziņotā, vēl neizspriestā dienas kārtība, papildināta ar
likumu par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos;
ar likumu par Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodalās priekšnieka palīga amata nodibināšanu un likumu
par Latgales apgabaltiesas vecākā notāra palīgiem
un kancleju.
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Prezidijam iesniedzis deputāts Sainis lūgumu pagarināt atvaļinājumu līdz šī gada 18. martam. Prezidijs piekrīt pagarinājumam. Iebildumu nav? Pagarinājums skaitās par piešķirtu.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par
centrālo kriminālo policiju Prezidijs liek priekšā
nodot to publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav?

Nodots publisko tiesību komisijai.
Attiecībā uz priekšlikumu, kuru iesniegusi budžeta komisija, ienācis sekošs priekšlikums:
„Liekam priekšā pārcelt uz nākošo Saeimas sēdi to
daļu no budžeta komisijas ziņojumiem, kurā iet runa par autonomiem valsts uzņēmumiem."

Iekams mēs stājamies pie budžeta komisijas
priekšlikuma apspriešanas, kas paredzēts dienas kārtības 1. punktā, jāizšķir šis priekšlikums par budžeta
komisijas priekšlikuma atlikšanu uz nākošo sēdi.
Vārdu neviens nevēlas? Es likšu tagad priekšlikumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to.
Nav. Lūdzu pacelties tos, kas atturas. Nav. Budžeta komisijas priekšlikuma apspriešana atlikta uz

11. sēde

1924. gada

19. februārī.
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kociņiem. Izrādījās tomēr, ka šis noteikums par sērkociņu minimālo skaitu iepakajuma ir grūti prakse
izvedams, tāpēc ka pedeja laikā ir atvērtas Rīga
sērkociņu fabrikas, kūjas techniski ir ta iekārtotas,
ka nevar izlaist mazāk ka 50 sērkociņus iepakājumā. Tā viena no Rīgas fabrikām izlaiž sērkociņus
speciālā grāmatiņas veida iepakājumā, kura ir tikai
48 sērkociņi. Pie tam mašīnas nav iespējams pārkārtot tā, lai varētu izlaist iepakājumā ne mazāk ka
50 sērkociņus. Grāmatiņā ir pavisam 4 rindas, katrā
pa 12 sērkociņņu, kopā tā tad tikai 48 sērkociņi. Tapec
finansu ministrija, ievērojot to, ka šim noteikumam
par sērkociņu minimālo skaitu iepakājumā nav sevišķas nozīmes priekš valsts fiska interesēm, .bij ienesusi pantā tādu pārgrozījumu, ka 50 sērkociņu minimālais skaits tiek pilnīgi atmests. Kaut gan ari

Vakareiropas akcizes praksē ne katrreiz tiek fiksēts sērkociņu minimālais skaits iepakājumā, tomēr
tirdzniecības un rūpniecības komisija nevarēja piekrist valdības priekšlikumam aiz sekošiem motiviem: akcizes nodoklis no mūsu sērkociņiem ir ļoti
nākošo sēdi.
augsts. Pie mums Latvijā rūpniecībā un tirdzniecīNākamais dienas kārtības punkts ir redakcijas bā nav vēl nodibinājušās vēlamas tradīcijas, ir daudz
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas renenormalības vēl visā mūsu saimnieciskā dzīvē. Pie
ferentu sniegt ziņojumu.
mūsu augstās akcizes mēs nevaram atstāt pilnīgi brīReferents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Revas rokas ražotājiem, mums vajaga ievest zināmas
dakcijas komisija skatījusi cauri likumu par valsts normas, kas garantētu ari mūsu patērētājus. Komizemes bankas ķīļu zīmju procentiem un liek priekšā sija, nākot pretimrnūsu sērkociņu rūpniecībai, pārsekošus pārlabojumus: virsrakstā un 1. pantā vārdu grozīja 30._pantu tā, lai dotu iespēju izlaist sērkociņus
„ valsts" iesākt ar lielo burtu. Ievadā pēc iekavām ari mazāka iepakājumā. Tomēr komisija neatrada
likt komatu. 2. pantā, 2. rindā vārdā „robežas" uz par iespējamu pilnīgi atvietot noteikumu, kas fiksē
„a" likt jumtiņu. Vairāk pārlabojumu nav šinī lisērkociņu minimālo skaitu iepakājumā. Tirdzniecības
kumā.
un rūpniecības komisija pārveidoja 30. pantu tādā
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk kārta, ka pielaida_ laist tirgū sērkociņus ne mazāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Vai ka 48 katra iepakajuma. Tie ir pārgrozījumi, kuri izbūtu kādi iebildumi pret šiem pārlabojumiem? Iebildarīti 10. februāra 1922. gada likumā. Šie pārgrozīdumu nav? Pārlabojumi pieņemti.
jumi komisija pieņemti vienbalsīgi un es lūdzu Saeimu
Nākamais dienas kārtības punkts ir pārgropjeņemt šos pārgrozījumus komisijas redakcijā. Es
zījums 1922. gada
10. f e b ru a r a 1 i k u m ā lūdzu Saeimu tāpat pieņemt šos pārgrozījumus steipar akcizes nodokli uz tabaku, tabadzamībaskartība.
kas izstrādājumiem, čaulītēm un sērPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu kok o c i ņ i e m. Referenti Lorencs un Hans. Vārds misijas referentam Hanam.
Lorencam.
Referents J. Hans: Attiecībā uz priekšā celto ,
Referents K. Lorencs: Godātie deputāti! 1922. projektu likuma par akcizes nodokli uz tabaku un tagada 10. februāra likumā par akcizes nodokli uz tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem 4.,
baku, tabakas izstrādājumiem un sērkociņiem ir no5., 10., 12., 17. un 19. paragrāfu grozīšanas lietā firādīts ne tikai kādos iepakājumos un šķirnēs tabaka nansu komisija ir nākusi pie ta paša lēmuma kā tirdzpārdodama, bet bez akcizes likmes ir fiksēta pašā niecības un rūpniecības komisija. Ari viņa ieskata
likumā ari tabakas augstākā pārdošanas cena. Tā par veļamu, ka likums nenoteikto augstākās pārdošakā tirgus konjunktūrai mainoties var grozīties ari nas cenas uz iekšzemes un ārzemes tabaku, papirotabakas cenas, tad likumā nav tieši noteikta tā iesiem un cigaretēm, ka ari cigāriem, bet ka finansu
stāde, kurai būtu dota tiesība tabakas pārdošanas ministrim tiktu dota tiesība šis augstākās cenas norcenu grozīt. Lai grieztos katrā atsevišķā gadījumā mēt atkarība no tabakas tirgus stāvokļa.
pie likumdevējas iestādes, tas radītu lielas grūtības
Iemesls ir tas, ka tagadējā kārtība, kur augstāun neērtības nie šī likuma praksē izvešanas. Lai to kas cenas tiek normētas caur likumu, ir nesusi valstij
novērstu, valdība 16. jūlija likumdošanas kārtībā zaudējumus; jo ja cenas uz tabaku ārzemēs krīt, tad
26. oktobri izdeva sevišķus pārgrozījumus pie šī 10. fabrikantiem ir iespēja laist apgrozībā kā 2. un 3. šķiru
februāra likuma. Ar šo pārgrozījumu finansu mitik labus papirosus, kajteviens smēķētājs 1. šķiras
nistrim tiek dotas tiesības noteikt tabakas augstāko papirosus vairs nesmēķē. Tas jau ir novērots: i922.
pārdošanas cenu. Bez šiem pārgrozījumiem valdība gada no papirosiem, kuri bija tirgū, bij 1. šķiras tikai
izdeva vel vienu papildinājumu, attiecinot šīs tiesī- 36%, 2. šķiras pat tikai 1%, bet 3. šķiras 63%. Turbas ari uz likuma 5. punktu. Šis napjldinājums pie pretim 1921. gada^ skaitļi _sastada priekš 1. šķiras
^
šiem pārgrozījumiem
ir loģisks un konsekvents. Cik 70%, 2. šķiras 10% un trešās šķiras 20%. Tā kā aktālu šie pacildinājumi un pārprozīiumi ir atvieglinācize par 1. un 2. šķiras papirosiem ir augstāka nekā
juši šī 10. februāra likuma dzīvē izvešanu, komisijai par_3. šķiras papirosiem, tad valsts saņem mazākus
nebiia nekādu iebildumu pret šiem likuma pārgrozī- ienākumus, jo liela daļa smēķētāju pāriet uz 3. šķijumiem un komisija vienbalsīgi viņus "ieņēma. Koraspapirosa, smeķešanm Lieta te grozās ap diezgan
misiia tikai _ nevarēja piekrist tiem pārgrozījumiem, lielam sumam, t. i. apmēram 10 miljoniem rubļu mēkurus valdība bija izdarījusi 10. februāra likuma 30. nesi.
pantā, attiecībā uz akcizes nodokli uz sērkociņiem.
Kas attiecas uz tā paša likuma 30. paragrāfa pār30. pantā ir norādījums, ka sērkociņi apliekami ar grozīšanu, tad finansu komisija ir noraidījusi priekšliV* zelta santima nojepakājuma līdz 75 sērkociņiem, kumu atcelt pastāvošo ierobežojumu, ka katrā kastīpie kam iepakājumā nevar būt mazāk par 50 sēr- te atrodošos sērkociņu skaits nedrīkst būt mazāks par
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50 gabaliem, jo komisija ir tanīs ieskatos, ka šādā gadījumā sērkociņu fabrikas kastītes ar šādu mazu
skaitu sērkociņu sāktu laist apgrozībā, caur ko ciestu
patērētāju intereses.
Tirdzniecības un rūpniecības komisija ir konstatējusi, ka vienīgā fabrika, kura izgatavo kastītes ar
mazāk kā 50 gabaliem, varētu gan piegādāt 48 sērkociņus vienā kastītē. Tā ka starpība starp šiem diviem
skaitļiem ir ļoti niecīga, un no otras puses ari finansu
komisija negrib stāties ceļā mūsu rūpniecības attīstībai, tad viņa pievienojas tirdzniecības un rūpniecības
komisijas lēmumiem.
Finansu komisijas vārdā es tādēļ lūdzu pieņemt
ari priekšā celto 30. paragrāfa pārgrozījumu likumā
par akcizes nodokli uz tabaku un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi

pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu
nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

«Pārgrozījums 1922. g. 10. februāra likumā par akcizes
nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. nodalījums.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

,,1922. g. 10. februāra likuma par akcizes nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem (Lik.

krāj. 46) 4., 5., 10., 12., 17. un

19. pantos minētās augstākās

pārdošanas cenas tabakas precēm nosaka finansu ministrs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. nodalījums.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

„30. pantā vārdus „kurā nevar būt mazāk par 50 sērkociņiem" atvietot ar vārdiem „kurā nevar būt mazāk par
48 sērkociņiem"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais* dienas kārtības punkts ir p ā r g rozīj u m s lik u m ā par akcizi no n a f t a s "p r oReferenti Lorencs un Hānš. Ls lūdzu
dūktiem.
referentus sniegt referātu. Vārds Lorencam.
Referents K. Lorencs:
1922. gada 31. maija li. *:..
3ri kūmā par akcizi un naftas -produktiem pie likuma pieņemšanas Satversmes Sapulcē un pie viņa publicēšanas ir pielaista vesela rinda drukas kļūdu un nepareizību. Ar šo likumprojektu mēs liekam priekšā visas
šis kļūdas novērst un izlabot. Piemēram likuma 2.
pantā c burtā iet runa par smēru eļļu specifisko svaru, kurš apzīmēts no 0,1870 līdz 0,935. Tas ir tik ēteriski viegls svars, kāds patiesībā pie smērēm nepastāv. Vajadzēja būt no 0,870 līdz 0,935. Ari agrākos valdības rīkojumus un nolikumos, kuri bija izdoti
pirms šī akcizes likuma, gāja runa par smēru eļļas
specifisko svaru no 0,870 līdz 0,935. Tā ir vienkārša
techniska kļūda, komisijai pret to iebildumu nebija
un vienbalsīgi to pieņēma. 3. pantā iet runa par neskaidru naftas produktu sveķa saturu, tur šis saturs ir
apzīmēts no 40% līdz 56%. Turpretim visi nākošie
likuma panti, lai viņus loģiski saskaņotu ar 3. panta
c burtu, prasa, lai šo sveķu normu neskaidros naftas
produktos noteiktu 3. pantā no 40% līdz 55%. Tāpat
13. pantā pielaista drukas kļūda: kur vajadzēja būt
„bez akcizes nodrošināšanas", tur ir teikts „pēc akcizes nodrošināšanas". Tā kā visi šie pārlabojumi ir
..

11. sēde

1924. gada
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19. februārī.

uzskatāmi kā techniskas un drukas kļūdas, tad komisija liek priekšā augstam namam šos izlabojumus
pieņemt. Šai likumprojektā ir ievests ari viens papildinājums vai pārgrozījums pēc būtības. Šis pārgrozījums attiecas uz likuma 13. pantu, kur iet runa
par to noliktavu apmēriem, kurām ir tiesība turēt
naftas produktus bez iepriekšēja akcizes nodrošinājuma. Likuma 13. pants paredz, ka tādu naftas produktu noliktavu apmēram jābūt ne mazākam kā
1.000.000 kilogramu. Priekš Latvijas apstākļiem šis
apmērs ir par lielu. Latvijā ir ļoti maz tādu naftas
produktu noliktavu, kas uzņemtu sevī 62.000 pudi.
Vecā Krievijā šis noliktavu apmērs bija nosacīts akci-

zes likumā uz 25.000 pudiem, t. i. vairāk nekā 2k reiz

mazāk nekā pie mums pašlaik. Ievērojot to, ka priekš
Latvijas apstākļiem šī prasība par lielu, valdība ir izdarījusi pārgrozījumu, pamazinot no 1.000.000 uz
400.000 kilogramiem un tādu pārlabojumu ir vienbalsīgi pieņēmusi ari tirdzniecības-rūpniecības komisija. Komisija lūdz Saeimu šos pārlabojumus un papildinājumus pieņemt tā, kā komisija tos liek priekšā
un pieņemt viņus steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds finansu ko-

misijas referentam Hanam.
Referents J. Hans:. Finansu komisija ari izsakās
par to, ka ir vajadzīgs izlabot kļūdas, kuras ir ieviesušās pie likuma pieņemšanas par akcizi no naftas
produktiem. Pats par sevi likums caur to netiek
grozīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
pieņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates.
Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt likum-

projekta virsrakstu.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
..Pārgrozījums likumā par akcizi no naftas produktiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Ievads.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
,,1922. g. 31. maija likuma par akcizi no naftas produktiem
(Lik. kr. 104) zemāk pievestos pantos- izdarīt sekošus pārgrozījumus:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
2. panta pārgrozījums.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

Pieņemts.

„2. panta c burtā minēto specifisko svaru
0,935" atvietot ar ,,0,870 līdz 0,935"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. panta pārgrozījums.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„3. panta c burtā vārdu ..sveķu
no 40—55%"."

,,0,1870 līdz

Iebildumu nav?

no 40—56%

vietā likt

vārdus „sveķu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 13. panta grozījums.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„13. pantā vārdu „pēc akcizes nodrošināšanas" vietā likt
vārdus „bez akcizes nodrošināšanas" un ,,1.000.000 klgr." atvietot ar ,,400.000 klgr."."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir papildin a j u m s I i k u m a m p a r o b 1 i g a to r i s k 0
s k 0 1 u_ s k 0 I 0 t a j u a 1 g o ša n u. Referents Kellers. Ludzu referentu Kelleru sniegt referātu. Vārds
referentam.

'
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Referents K. Kellers: Augsta sapulce! Izglītības
komisijas vārdā lieku priekšā likuma par obligatorisko skolu skolotāju algošanu 1. pantu papildināt ar h
punktu sekošā veidā: «valsts^J^jgāS-mtajīga^amatsaņem algu par vienu . kategoriju
skolas skolotāji
augstāk un skolas pārzinis par 2 kategorijām augstāk,
neka viņiem pienāktos pēc izglītības cenza un nokalpotiem gadiem. Skolotāji ar vidusskolu skolotāju
tiesībām, ja tie strādā paraugskolā, atalgojami ta, it
kā viņi strādātu vidusskolā, kategoriju nepaceļot."
Pamatojoties uz to, ka minētā likuma 1. panta iet runa
tikai par minimālās algas normu, izglītības ministrija
turēja par savu tiesību, ievērojot paraugu skolu izcilus stāvokli, pacelt šinī skolā algu visiem skolotajiem. Turpretī valsts kontrole aizstāvēja to principu,
ka algu pacelšana atsevišķos gadījumos nav paredzēta un ka tādēļ ari izglītības ministrija nevarēja no
savas puses darīt kaut kādu izņēmumu, aizskarot ar
to pamatskolu skolotāju vienlīdzības principu. Apspriežot nolasīto papildinājumu,_ ari izglītības komisija
no savas puses turēja par labāku paraugskolu vispārīgo likteni izšķirt sakarā ar vispārīgo likumu par
tautas izglītību, bet ņemot vērā, ka šī viena paraugskolā jau pastāv un ka nebūtu vēlams šīs paraugskolas sekmīgu darbu kaut kādā veidā traucēt vai pārtraukt, izglītības komisija tomēr turēja par vajadzīgu
Saeimai likt priekšā šo papildinājumu pieņemt. Komisijas vārdā es uzturu steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējās debates. Vārds Dēkenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
*4a runa ietu par to,ka vispār mūsu skolotāju stāvoklis
materiāli nebūtu nodrošināts un vispār tas būtu uzlabojams, tad referenta priekšlikums atrastu mūsu
rindās arvien dzirdīgas ausis. Bet te ir runā par
vienu vienīgu skolu, kuras darbiniekus grib nostādīt
izcilus stāvoklī pret citiem darbiniekiem. Viņi jau
patiesība ir nostādīti vienā ziņā stipri privileģētā stāvoklī, un proti, darba laika zinā. Oblisratorisko skolu
skolotāju darba laiks ir 30 stundas nedēļā, par kurām
viņi saņem algas minimumu no valsts puses, gan no
valsts izmaksāto visu algu kā izpostītos apgabalos un
Latgalē, gan ari pusi visos citos aneabalos, kā Vidzemē, Rīgā, Kurzemē. Visur aprēķina minimumu par
30 stundām. Šinī paraušu skolā pilnu algu aprēķina
jau par 24 stundām. Nākamā gada budžetā tikai 22
stundas paredzētas. Tas ir tas izcilus stāvoklis, kurā
šī paraugu skola jau nolikta. Bet nu prasa vēl aleras
paaugstinājumu. Ar ko tad sralu galā to motivē? Kāpēc vaiadzīgs algas paaugstinājums? No referenta
dzirdējām, ka ministrija solīiusi tādu algu un nu tā
jāmaksā. Kontrole neļaujot izmaksāt vairāk kā nāktos nec kategorijas un pēc nokalnotiem gadiem. Tad
jānāk Saeimai un jādod ministrijai tiesība, augstāku
algu maksāt. _ Tas ir slidens ceļš, ja Saeima sāks segt
ministriju solījumus ar savu autoritāti, neiedziļinājusies motivos. Kāpēc šiem skolotājiem alga jāpaaugstina? Viņiem mazāks darba laiks un tas pavedina
. vienu otru paraugskolas skolotā"! meklēt citur
darbu. Ne visi skolotāji, kas tur strādā, apmierinās
ar darbuparaugskolā vien. Viņiem ir īsāks darba
laiks neka citiem,_ tā tad var ari veikt vēl citos darbus. _ Nu ieteic _vēl algas paaugstināt par divi kategorijām. Aiz kādiem motiviem? Nu, motivu jau galu
gala ari netrūkst. Teic, tā esot parauga skola un, kā
parauga skolas skolotājiem, viņiem jābūt sevišķi kvalificētiem Patiesībā tā nav parauga skola. Tā ir ti^
kai mēģinājuma
skola un parauga skola ir tikai viņas
oficiālais nosaukums. Un pati skola ari nejūtas kā
parauga skola, bet tikai kā mēģinājuma skola. Nav
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šī skola tāda, kādai vajadzētu but parauga _skolai,_ ar
pilnīgi noskaņotu darbību. Te viens skolotājs strada
tā, otrs citādi un viņiem visiem ir tikai kopējs, ka visi
meklē jaunus ceļus, izmēģina jaunus paņēmienus, kas
pie mums tikuši pazīstami vai nu ar literatūru vai ari
ar ārzemju ceļojumiem. Bet to atrodam ne tikai šinī
skolā. Mums Latvijā ir ļoti daudz skolotāju, kuri
meklē jaunus ceļus, varbūt, ne mazāka mēra, ne
gausāk kā šinī skolā, un tie visi ir apmierināti ir
laika ziņā ar savām trīsdesmit stundām, vai ka uz
^
sava
laukiem ar pilnīgi nenorobežotu laiku, strādājot
skolā ar skolēniem visu ziemu un uzraugot tos dienu
un nakti, ir ar to pašu algas normu, kas viņiem pienākas. Vai tiem jaunu ceļu meklētajiem nebūs ka
pliķis tas, ka vienas skolas darbiniekus, kuriem ir ta
pati cenšanās kā viņiem, kuriem ari izglītības un piedzīvojumi nav vairāk, izceļ \x darba laika, ir atalgojuma ziņā? Tas sacels sarūgtinājumu pie ļoti daudziem, apmierinot nedaudzus. Mēdz aizrādīt uz to,
ka uz šo skolu nāk skolotāji gan no Rīgas, gan no provinces un apmeklē skolotāja stundas, kas prasot vairāk enerģijas no skolotāja un nopietnāku sagatavošanos. Nopietna sagatavošanās mums jāprasa no
kura katra. Ja kāds skolotājs nopietni sagatavojas,
tad tas nav nopelns, kas būtu sevišķi atalgojams, bet
tas ir pienākums, uz kura izpildīšanu īstu pedagogu
mudina viņa pedagoģiskā sirdsapziņa. Tāpat ir ari
ar pēcgatavošanos, pārdomājot padarīto darbu. Ari
to kurš katrs skolotājs dara un tas viņam ir jādara,
ja viņš grib būt īsts pedagogs. Bez tam stundu apmeklēšana ir parasta jau no vecu veciem laikiem uz
laukiem. To raksta pat priekšā un ieteic visiem skolotājiem visās skolās. Ja te nāk un stundās_ klausās
vairāk apmeklētāju, tad tas nekādu lielu grūtību nedara. Tam, kas ir pieradis, ka viņa stundās ir klāt
ari cititas turpmāk paliek par paradumu. Turpretim citas skolās, kur ari ir ieteikts, pat priekšā rakstīts, ka kolēģiem vajag iet apmeklēt citu kolēģu
stund _as, skolotāji ir vairāk uzbudināti. Ja mums būtu
jaieverošis motivs, tad atlīdzība būtu jādod ikkatrā
gadījumā, kad vai _nu savas, vai citas skolas kolēģi
nak hospitet stundā un skatīties kā strādā. Mēģinājuma un parauga stundas kurā katrā labi nostādītā
skola dod periodiski, vairāki skolotāji klausās, kā
viens mača, un te nekas savāds nav. Tāpēc lai vienas_ skolas darbiniekus nenostādīto sevišķi privileģēta stāvoklī, kā laika, tā ari algas ziņā, mēs par šo
priekšlikumu balsot nevarēsim.
Priekšsēdētājs_ Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Priekšrunātājs
Dēķena kungs aprādīja, ka šī skola ir savā ziņā privileģēta jau attiecībā uz darba laiku. Ja iepazīsimies pamatīgāk ar šīs skolas darbību, tad redzēsim,
ka tur skolotājam nav iespējams nostrādāt 30 stundas
nedēlā un pie tam-pienācīgi sagatavoties uz stundām.
Ir liela starpība starp stundām un stundām. Katrs

skolotājs zin, ka sagatavošanās uz stundām prasa
ļoti daudzlaika. _Bet ja šīs stundas ir parauga stundas, tad jāiestudē viss materiāls, kas prasa div- un
trīskārt vairāk laika, nekā vienkāršas stundas pasniegšana. Un valsts parauga skolas skolotāji taisni
ii tadi,_ kam jāiestudē visa attiecīp*ā literatūra un jāved mācība noteiktā virzienā. To mēs katrs zinām.
Katrs, kas šinī skola bijis, atsaucas par viņu atzinīgi.
Dēķena kungs aizrādīja, ka daži šīs skolas skolotāji
stradajot_ ari vel citur. Tie ir speciālo priekšmetu
pasniedzēji, kas nevar dabūt šinī skolā pilnu stundu
skaitu. Tas taču butunepareizj uin netaisni, ja skolotāju ar 5 līdz 6 stundām nedēļa, saistītu tikai pie šīs
skolas. Citi skolotāji, kas nodarbināti pilnos apmēros šinī skola, citur darba nemeklē. Dēķena kungs
nosauca šo skolu tikai par mēģinājuma skolu. Par
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nosaukumu negribu šeit debatēt. Tas šoreiz nekrīt
svarā. Taisnība, visā pasaulē acumirklī piegriež
lielāko vērību skolai un skolas darbam, atrisinot dažādus problemus un mēģinot atrast jaunatnes audzināšanā jaunus paņēmienus un ievest tur jaunu garu.
Sauksim manis dēļ, ari šo skolu par mēģinājuma
skolu, bet kā tādu, kas nenodarbojās tikai ar eksperimentēšanu, bet savā ziņā stāv jau paraugu skolas
augstumā. Ja atraidīsim šo likumu, kas tad notiks?
Šīs skolas darbinieki saņem jau patiesībā paaugstinātu algu. Ja viņiem tagad gada vidū algu atraus,
tad skola ļoti cietīs, tai nebūs iespējams vairāk strā-

dāt. Kas notiks

ar bērniem? Piedzīvosim daudz

ļauna. Skolas un visas izglītības labā, šis likumprojekts nebūtu jānoraida, bet jāpieņem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
? i tV K. Dēķens (sociāldemokrāts): Iepriekšējais runātājs, Gailīša kungs, atsaucas uz tiem, kas šinī skolā
esot bijuši. Varbūt, ka es šai ziņā ar Gailīša kungu
nevaru sacensties. Es esmu tai skolā bijis tikai pāris dienas, varbūt, ka Gailīša kungs tur ir vairāk bijis
un to skolu labāk pazīst nekā es. Viņš to kvalificē
par paraugskolu, kādas esot ārzemēs. Cik man zināms, tad ārzemēs tāda veida skolas par parauga
skolām nesauc, bet tās sauc gan par mēģinājuma
skolām. Un mēģinājuma skolu skolotāji ārzemēs ir
nostādīti gluži tādos pat apstākļos, gluži tādā ^-^t stāvoklī, kā visi citi pārējo skolu skolotāji. Mūs apciemoja no Berlīnes Bogena kungs, kas tagad paaugstināts par Schulrat'u, t. i. par tautskolu insnektoru.
Šis Bogena kungs vadīja tādu mēģinājuma klasi, pasniedza visas stundas un visus mācības priekšmetus
savā klasē, sākot no pirmā gada līdz ceturtam gadam.
Ne viņš, ne citi mēģinājuma skolu skolotāji ārzemēs
nebij un nav nostādīti nekādā īpašā privileģētākā
stāvoklī, bet viņiem ir jādara visi darbi, kas saistīti
ar zināmu klasi, visas stundas viņiem ir_jāpasniedz
pašiem. Te tika sacīts, ka uz 30 stundām nevarot
sagatavoties. Tad taču, Gailīša kungs, tālākais loģiskais slēdziens ir tas, ka ja nevar sagatavoties uz
30 stundām, tad stundu skaitu vajaga samazināt. Tad
samazināsim visiem stundas uz 24 stundām nedēļā,
bet nevis tik vienai daļai. Mēs nevaram tikai vienas

skolas darbiniekus izcelt

no visiem

mūsu

pāris

tūkstošu skolotājiem. Jūs gribat, ka lai paraugskolu
skolotāji mazāk strādātu, bet saņemtu par 2 kategorijām augstāku algu. Tas nav ne ar ko motivēts. Un

citur darbu meklē *ne tikai stundu skolotāji.. Es esmu
ieskatījies algu sarakstos un atradis, ka dažs, kas pastāvīgi nodarbināts šai skolā, tomēr atrod laiku
strādāt ari citās skolās. Tas jau ir tīri cilvēcīgi. Ja
mēs ari samazināsim stundu skaitu uz 24 vai 22 stundām nedēļā un dosim algas paaugstinājumu par 2 kategorijām, tad tomēr mums nebūs garantijas, ka skolotāji visus savus spēkus ziedos tikai šai skolai. Bet ir
ari ļoti daudz tādu skolotāju, kuri ne sliktāk strādā
30 stundas un apmierinājās ar noteikto algu. Tā tad
tie motivi, kurus Gailīša kungs pieveda, mūs nebūt
nevar pārliecināt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Trasu-

nam.
L"t«f Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es, kungi, domāju, ka šis likums nebūtu pieņemams, io tas būtu precedents priekš visām citām
skolām. Kāds tad nu būtu tas motivs, ka vienas skolas skolotājus izceļ, viņiem maksā vairāk, kaut gan
viņi ir viena un tā paša tina skolas skolotāji? Kā motivs tika pievests, ka vajagot skolotājiem sagatavoties. Vai mēs varam oielaist, ka var bn+ skolotājs ari
nesagatavojies? Tāds gadījums nedrīkst būt. Tālāk
runāts par to. ka skolotājam vajagot būt speciālistam
un priekš 5 stundām_ viņš nevarot sagatavoties. Es
domāju, ka visur mūsu skolotāji ir speciālisti. Mēs
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zinām, ja skolotājs pasniedz vēsturi, tad viņš to pasniedz visās klasēs un es domāju, ka taču šeit skolotājs sagatavojas ne priekš stundām, bet sagatavojas vispār savā priekšmetā. Varētu būt runa varbūt
tikai par to, piemēram, ja stundu skaitu samazina,
ja atzīstam šo 5 stundu skaitu par mazu. Varbūt ka
viņš nevar pietiekoši uzmanīgi un saprotami priekš
bērniem pasniegt 5. stundu. Par to gadījumu mēs
varētu runāt, ja vispāri būtu pielaists šeit pāri par
normai. Uzskats, ka par 6 stundām skolotājam ir
pārāk nogurdinoši strādāt, ir jau atzīts, ka tas nenāk
par labu ne bērniem, ne pašiem skolotājiem, kas stundas pasniedz. Tāpēc ir pieņemta 5 stundu norma.
Tagad šī likuma pieņemšanu es nevaru ne ar ko attaisnot. Ja mēs to pieņemsim, tad tas būs precedents priekš visām skolām, jo tad tādu pat normu
tāda pat tipa skolu skolotāji prasīs un viņiem ari būs
tiesība tādu pat normas ievešanu prasīt. Tāpēc
mums liekas nav nekāda pamata šim likumam un
mums to vajadzētu noraidīt. Es domāju, ka šis likums nebūtu pie tiem likumiem pieskaitāms, kuri

būtu pieņemami.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augstais nams!
ļU, Ļ
Es negribu _ šeit ielaisties garos teorētiskos disputos ^
"
par mēģinājuma un parauga skolām, kā ari par to,
cik katram skolotājam jāsagatavojas un citiem līdzīgiem jautājumiem. Negribu ari runāt par to, ko šeit
pieminēja Trasuna kungs, aizrādīdams, ka vēsturi
katrs skolotājs varot: pasniegt visās klasēs, tiklab
zemākās, kā augstākās. Ja Trasuna kungs tā runā,
jādomā, viņš skolās nav strādājis un te par to runāt
būtu lieki. Attiecībā uz šo skolu jāteic, ka ta ir tāda,
kādas Latvijā otras nav. šo skolu apmeklē dienā
vismaz 10 skolotāju no visas Latvijas, lai mācītos
un iepazītos ar metodēm un jauniem paņēmieniem,
apspriežas ar valsts parauga skolas darbiniekiem
par visu redzēto un dzirdēto un pārnes daudz ko labu
uz savām skolām. Tur ierodas vesels svētceļotāju
bars audzinātāju kas mācās, kā nostādami bērnu
dārzi un kā mācāmi bērni. Pazīstu vecākus, kuri
tur stundām ilgi pavada. Tādas otras skolas, ņemos
to droši apgalvot, visā Latvijā nav. Viņa ir jānostāda
izcilus stāvoklī, lai dotu iespēju skolotājiem pamatīgi
sagatavoties, iepazīties ar visu vajadzīgo literatūru,
lai viņi būtu spējīgi ne tikai bērnus mācīt, bet lai varētu dot ari skolotājiem-hospitantiem atbildi un paskaidrojumus. Tāpēc viņiem ir gluži citādi jāsagatavojas un šis izcilus stāvoklis ir vajadzīgs.

Ja mēs

šo likumu atraidām, mēs izsviežam daudzus skolotājus no skolas, varētu teikt: .,lai iet, kas grib. Nāks
citi, kas gribēs_ strādāt". Kungi, iestrādāties skolotāja darbā tik ātri .nevar. Pedagogs netop uz reizi.
Varbūt ir pareizi, ja teic, ka 5 gadus pedagogam skolā
jāstrādā un jāmācās, lai varētu ar sekmēm strādāt.
Nevar likt tik vienkārši jaunu pedagogu veco iestrādājušos vietā. Šī ir izcilus skola, kādas mums Latvijā otras nav. Viņa strādā par svētību Latvijai;
skolas un skolotāju labā likumprojekts pieņemams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts

izsmelts. Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu
referentu dot atsauksmi.
Referents K. Kellers: Augstā sapulce! Visi no
?*.
^
Dēķena kunga pievestie iebildumi jau ari izglītības »""**
4
komisijā ir apspriesti, bet tomēr izglītības komisijas
vairākums atzina, ka nebūtu labi šo jau dažus gadus
atpakaļ uzsākto darbu traucēt. Mums šeit nav jārunā par teorētiskiem jautājumiem. Par tiem, kā es
jau pirmā runā uzsvēru, mums būs runa, kad sakarā
ar jauno izglītības likumu apspriedīsim ari jautājumu,
vai tādas skolas ir mēģinājuma skolas vai paraugskolas u. t. t. Bet tas jautājums, kurš šodien ir izšķirams,
ir pilnīgi praktisks jautājums. Vai mēs patiesi varam
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un gribam tādu ļoti svētīgu darbu ar to pārtraukt, ka
šo papildinājumu nepieņemam? Izglītības komisijas
vairākuma domas bij tādas, ka šī parauga skola ir
vajadzīga, jo mums ir diezgan daudz skolotāju, kuri
lidzšim nevarēja sagatavoties, ka viņu metodiskā
izglītība būtu pietiekoša. Tāpēc ari izglītības komisijas vairākums palika pie tām domām, ka paraugskolas slēgšana nenaktu lietai par labu un ka mums
savas jaunatnes deļ šo papildinājumu vajaga pieņemt, lai ari tie skolotāji, kuru metodiskā izglītība
vel nav piemērota skolas dzīves prasībām, varēto
viņus saņemt. Man ari jāsaka, ka pēc manām domam šī parauga skola ir tikai skola skolotājiem un
nav skola skolēniem un ļoti vajadzīga skolotājiem.
Tadeļ izglītības komisijas vairākuma vārdā lūdzu
šo likumu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas būtu par
pāreju uz pantu lasīšanu. Balsošanas iznākums: par
pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 42 balsis, pret nav
neviens, aturejušies 33. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs .}. Vesmanis:
..Papildinājums
tāju algošanu."

likumam par

obligatorisko

skolu skolo-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads,
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Papildināt likumu par obligatorisko
gošanu ar punktu h."

skolu skolotāju

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts, h punkts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

al-

„Valsts Rīgas parauga pamatskolas skolotāji saņem algu *
par vienu kategoriju augstāk un skolas pārzinis par 2 kategorijām augstāk, nekā viņiem pienāktos pēc izglītības cenza
mi nokalpotiem gadiem. Skolotāji ar vidusskolu skolotāju tiesībām, ja tie strada paraugskplā, atalgojami tā, it kā viņi
strādātu vidusskola, kategoriju nepaceļot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Kas būtu pret h punkta pieņemšanu? Tādu nav. Kas
atturas pie h punkta? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par h punkta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par h punkta pieņemšanu nodotas 44 balsis,
pret nav neviena, atturējušies 30. Punkts pieņemts.
Nobalsošana nak likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņems-"**!!. Tādu nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
likuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret nav nevienas, atturas 29. Likums p i e r e m t s.
Nākošais dienas kārtības punkts ir liku m š
p a r cl a ž u n o d o k I u n o rn a k s a s p a g a r i n ā š a u u. Referents Celms. Es lūdzu referentu Celmu
sfflegT referātu. Vārds referentam.
Referents .ī. Celms: Godātie deputāti! Likums
par dažu nodokļu nomaksas pagarināšanu sastāv no
2 maziem pantiem, pie kam vienā ir paredzēta lauku
nekustama īpašuma nodokļa pagarināšana un otrā
paredzēta ienākuma nodokļa nomaksas pagarināšana. Valdības projektā pirmo no nodokļiem, t. i.
lauku _ nekustamo īpašumu nodokli bij paredzēts pagarināt līdz 1924. gada 1. oktobrim, t. i. pārnesot šo
nodokli no šī gada budžeta uz nākošo budžeta gadu,
Finasu ministrija sava paskaidrojumā pie šī likuma
starp-citu saka: ,.Nevar zināt, ko lauksaimniekiem
nesīs nākamais gads. Tadeļ ir daudz riskantāki sakrāt uz viņiem nod _okli divkāršos apmēros. Nav domājams, ka nākošā gadā uz viena stiebra augs divas vārpas, kadeļ droši paredzams, ka ar 2 gadu nodokļa sakrāšanu, reizear to tiks dots iemesls lūgt pēc
šī nodokļa pilnīgas dzēšanas. Tāda varbūtība pare-
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dzama, tādēļ principā taiir jabut pilnīgi izslēgtai, nerunājot jau nemaz par šāda precedenta demoralizējošo iespaidu uz citiem maksātajiem, kuri ari var pieprasīt nodokļa atlikšanu." Budžeta komisija ari pievienojās šim finansu ministra motivējumam un atzina par ļoti nevēlamu ienest nodokļu sistēma kaut
kādu dezorganizaciju. Pirmkārt, budžeta komisija
tika konstatēts, ka nebūt visu bez izņēmuma lauksaimnieku stāvoklis nav tāds, ka viņi šo samēra nelielo nodokli nevarētu samaksāt. Runa varētu but
par atsevišķiem lauksaimniekiem, kuru stāvoklis patiesi ir grūts, un kuri šo nodokli nespēs samaksāt, bet
tomēr visu mūsu lauksaimnieku _ stāvoklis nav tik
ārkārtīgi grūts, ka viņi visi nevarētu šo nelielo sumu
samaksāt. Tādēļ nebūtu vēlams šo likumu attiecināt bez izņēmuma uz visiem lauksaimniekiem. Otrkārt budžeta komisija izteicās pret to, ka šī nodokļa
samaksas termiņu pārnestu uz nākamo budžeta gadu,
jo tas ienestu diezgan lielu robu visā valsts tekoša
gada budžetā. Mūsu nākamā gada budžets ir sabalansēts galvenā kārtā uz valsts mežu pastiprināto izmantošanu. Ir paredzēts no šīs pastiprinātās ārkārtējās mežu izmantošanas ieņemt 12!- miljonu latu.
Ja nu vēl atmestu šos divus nodokļus, t. i. izstrīpotu
viņus no šī gada budžeta un pārnestu uz nākamā
gada budžetu, tad šis robs taps vēl lielāks par apmēram 2.000.000 latu, kas iztaisītu koosumā tuvu pie
15.000.000 latu. 15.000.000 latu, tas jau ir, apmēram,
8% no visa valsts budžeta. Ja mes būsim spiesti
par šādu sumu izmantot ārkārtējā veidā valsts mežus, lai sabalansētu budžetu, tad mēs drīzā laikā varam novest mūsu valsts saimniecisko stāvokli vēl
, daudz ļaunākos apstākļos nekā ir tie, kuros pašreiz
atrodas lauksaimnieki. Tādēļ, vadoties no šiem principiem, budžeta komisija izteicās, ka nekādā ziņā nebūtu pieļaujama nodokļu termiņa pārnešana uz nākamo budžeta gadu. Budžeta komisija izteicās vispār principāpret nodokļu nomaksas termiņu pagarināšanu", jo tas rada nevēlamu psieholoģiju nodokļu
maksātājos.
Ja vienai nodokļu maksātāju grupai
zināmos apstākļos var pagarināt nodokļu samaksas
termiņu, tad ar to ir dota tiesība ari citām nodokļu
maksātāju grupām nākt ar līdzīgām prasībām, mazākais tādiem pat lūgumiem. Tas var nostādīt valsts
budžetu ārkārtīgi grūtā stāvoklī. Tomēr ievērojot
to apstākli, ka prese jau plaši bij rakstījusi par to. ka
kabinets ir nolēmis pagarināt nodokļu nomaksas
termiņus un līdz ar to ari lauksaimnieki, kuri, varbūt, būtu varējuši samaksāt nodokli laikā, nav to
samaksājuši un nu būtu spiesti maksāt sodu par no' kavēto termiņu, lai lauksaimniek*"** * glābtu no šī
soda. kuru viņi ir uzņēmušies, varbūt, varētu teikt,
aiz kļūdas, budžetu komisija atzina par vēlamu nodokļa nomaksas terminu pagarināt uz neilsni laiku,
līdz _š. g. 15. martam, t. i. līdz tekošā budžeta gada
beigām. Beigas man jāaizrāda, ka budžeta komisiia
tika izteiktas ari domas, ka vispār nebūtu vēlams,
ka kabinets tos likumus jeb likumprojektus, kurus
viņš nevar izdot _starpsesiju laikā republikas satversmes 81. panta kartība,* neiesniegtu kā projektus, nesa zinoties iepriekš ar attiecīgām Saeimas komisiiām.
vai šis likumprojekts tiks vai netiks pieņemts. Šāda
likumprojekta nearodomtga miblicēsana rada zināmu
uztraukumu nodokļu maksātājos. Nodokļu maksātāji
ne visi ir informēti nar to, ka mūsu satversme aizliedz valdībaļ izdot likumus, kuri pārgroza šādā vai
toda zina mušu nodokļu sistēmu. Katru likumprojektu, ko valdība pieņem, prese plaši nublicē iau kā
tādu. kuram tuvāka nākotnē saspaidāms likumīgs
spēks, nemaz nerēķinoties ar to. V a Saeima varētu
ari šo likumprojektu noraidīt. Tā Saeima var tikt
nostādīta iedzīvotāju acīs it kā sliktākā gaismā, priekš
iedzīvotajiem daudz nelabvēlīgākā stāvoklī nekā
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Tādēļ turpmāk nebūtu vēlami tādi precedenti vispārīgi, kas varētu ienest dezorganizaciju
visā mūsu nodokļu sistēmā. Ievērojot šos motivus,
budžeta komisija lūdz pieņemt budžeta komisijā izdarītos pārgrozījumus, tas ir, abos pantos paredzētos termiņus noteikt uz 15. martu šai gadā, jeb līdz
budžeta gada beigām. Komisija lūdz pieņemt likumu
steidzamības kārtā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms
steidzamība, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to.
Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta
vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens pie vispārējām debatēm nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem.
Es Jūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu sekretāru nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par

dažu nodokļu

nomaksas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

pagarināšanu."

Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

..Nomaksas

termiņš

nodoklim

no

lauku

nekustamiem

īpašumiem par 1923. g. valstij par labu pagarināts līdz 1924,
g. 15. martam."

„

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
P« Gailīts (zemnieku savienība): Attiecoties uz
^so likumu, atļaušos iesniegt mazu pārgrozījumu: atlikt termiņu no 15. marta uz š. g. 31. decembri. To
aiz sekošiem iemesliem. Bieži vien šeit dzirdam, ka
nodoklis no lauciniekiem esot mazs, to varot maksāt.
Ja viņš mazāks kā citiem, tad laikam gan tālab, ka no
viņiem vairāk ko ņemt nav. Šis relatīvais mazums
runā gaišu valodu. Ja tas tā normālos apstākļos,
kāda var būt lauksaimnieka maksāšanas spēja šinī
kritiskā gadā? Aizrāda uz ierēdņa nodokli, tas esot
lielāks. Kālab tas tā Loti vienkārši. Uz laukiem nav vairs lielgruntniecību. Agrārreforma tās
iznīcinājusi. Ir tikai mazgruntniecības, bet mums ir
daudz ierēdņu ar ļoti lielām algām. Izrēķinot pēdējās uz galviņām, suma uz katru ierēdni iznāk stipri
lielāka. Tāpēc dabīgi, ka uz lauksaimnieku galvām
nodoklis samērā mazāks. Mēs esam paraduši pie
lauku nodokļu aprēķināšanas ņemt vērā tikai maksājumus naudā. Bet nedrīkstam aizmirst ari to, ko
viņi maksā citādā veidā. Tikai uz vienu šādu veida
nodokli šoreiz gribu aizrādīt, — tās ir ceļa klaušas.
Man piemēram pazīstams kāds saimnieks, kuram
jālabo ceļa gabals pārāk par 200 asu garš, grantsbedre ap 10 verstes tālu. Lai šo darbu veiktu, vajadzīgs nevis nedēļas, bet pāris mēnešu. Cik tas maksā? Aprēķiniet to, tās bus sumas, kādas neviens
cits nemaksā. Pa šiem ceļiem nebrauc tikai laucinieki. Tos lieto ari valsts, eksploatējot savus mežus
u. t. t. Tur tos izbrauc līdz neiespējamībai, bet lauciniekiem tie jālabo. Tās ir nospiedošas un netaisnas
nastas, kas jānes tikai lauksaimniekiem. Un viņu nodoklis esot vēl mazs? Ja laucinieki prasa, sevišķi tie,
kas cietuši vēl no kara, lai naudas nodokļus atliek,
tad tā ir zīme, ka viņi nonākuši tik tālu, ka acumirklī
nav spējīgi maksāt. Ja nesniegsim viņiem roku, bus
jāķeras pie inventāra; tas sāpīgi atsauksies uz saimniecisko dzīvi un nesīs valstij zaudējumus. Es neprasu šoreiz, lai nodokļus atlaistu. _ Augstais nams
ir noraidījis tādu priekšlikumu. Es lūdzu tikai pagarināt termiņu līdz 31. decembrim. Viens motivs, uz
kuru referenta kungs aizrādīja un ko ari budžeta komisija pieveda, ir tas, ka šie_ nodokļi uzņemti tekoša
gada budžetā un tos nevar pārcelt uz nākošo gadu,—
tad rastos deficits. Bet vai viņš ienāks šinī budžeta
gadā? Nē. Ministru kabinets kā termiņu vienam
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nodoklim bij paredzējis 1. oktobri. Lauksaimnieki
ar to bij jau rēķinājušies, bet nu pēdējā brīdī nāk 15.
marts. Nodokļi būs jāpiedzen spaidu kārtā. Vai jūs
domājiet iekasēt šo nodokli līdz 1. aprilim? Jūs maldāties. 15. marts tik un tā paliks tikai uz papīra un
tekoša budžeta gadā nauda neienāks. Tā ieplūdīs ti- .
kal nākoša budžeta gadā. Vai tad tā nu ir tik liela ,
nelaime atlikt šī nodokļa nomaksu uz rudeni, kad
bus realizēta nākamā gada raža un kad varēs viņu
viegU nomaksatijo ja būs kaut cik vieglāks un labvēlīgāks gads ka šis, tad nenāksies grūti nomaksāt.
Bet ja paredzam, ka nākošais gads būs tikpat bēdīgs

ka pagājušais, tad mušu valstij būs bads un būs jāķeras ne tikai pie termiņu pagarināšanas, bet pie gluži citiem līdzekļiem. Bet mēs to negaidām, mēs ticam, ka nākošais gads būs labāks kā šis un lauksaimnieki uzelpos. Šeit aprāda ka nodokļu termiņa pa^
garināšana esot demoralizējošs
akts. Man daudzreiz uzkritis, ka pieliekam vienai un tai pašai lietai
divējādu mērauklu. Kad bija Daugavpils plūdi, tad
no visam frakcijām un grupām piedalījās darbinieki,
kas centās piemeklēto likteni atvieglot. Tad nodokļu
termiņu visiem pagarināja, lai ari dažas saimniecības
bij daudzreiz mazāk cietušas kā mūsu lauksaimnieki
šogad. Bet togad, kur gandrīz vai visa lauksaimniecība Latvijā grūti piemeklēta, jūs noslēdzaties no
viņiem, tērpdamies kādās tur_ morāles frāzēs. Ceru,
ka augstais nams ievēros grūtos apstākļus un pagarinas nomaksas termiņu līdz 31. decembrim. Iesniedzu attiecīgu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim. .
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku saviem- J, #0
ba): Augstais- nams! Gailīša kunga izteiktām domām
man pilnīgi jāpiekrīt un ari mūsu frakcija balsos par
viņa priekšlikumu. Bet neatkarīgi no tā, ja nebūtu
izredzes viņa priekšlikumu pieņemt, es no savas puses ienestu kompromisa priekšlikumu, t. i. nomaksas
termiņu nekustama īpašuma nodoklim pagarināt līdz
1. oktobrim, kā tas bija no valdības puses iesniegts
Saeimai. Termiņš līdz 15. martam neko reālu nedod,
tas ir tukša skaņa. No kabineta puses bija savā laikā likti priekšā 2 termiņi. Priekš progresivā ienākuma nodokļa samaksas bij noteikts 15. marts aiz
sekošiem iemesliem. Progresīvais ienākuma nodoklis ir daudz mazāks un lauksaimniekiem viņu būs
iespējams daudz vieglāk samaksāt nekā nekustamā
īpašuma nodokli. Šeit domāts apvienot tos termiņus.
Budžeta komisija, varbūt vadījusies tikai no tiem motiviem, ka tas zināma mērā atstās morāliski sliktu
iespaidu uz iedzīvotājiem, it kā valdība rādītu sliktu
piemēru, ka ar sevišķu spiedienu no zemnieku puses
var piespiest valdību un augsto namu atsvabināt tos
no nodokļiem, bet tas ir tikai teorētisks slēdziens un
par to es šeit negribu runāt. Visiem ir skaidrs lausaimnieku stāvoklis pēc šī gada neražas. Tur nevar
but domu starpības. Visiem tas stāvoklis tik tāl noskaidrots, ka katrs to zin. Man pie rokas ir dokumenti, kuri liecina, kādā stāvoklī atrodas lauksaimniecība. No Ludzas apriņķa ziņo:
_ „No _ rudens slapjuma bojātā labība un kartupeļi
sapūst, tā kā lauksaimniekiem uz pavasara pusi draud
bads. Naudas un lopbarības trūkuma dēļ lauksaimnieki nokauj mājlopus_ un spiesti pārdot par lētām cenām. Iedzīvotāju vājo maksāšanas spēju dēļ policijai nav iespējams piedzīt nodokļus."
Tas nav dokuments, kurš būtu uzrakstīts šeit uz
\ ietas, nepārliecinoties par lietas apstākļiem. Tas
dokuments ir sīkas iepazīšanās ar apstākļiem rezultāts un viņš spilgti pierāda to, ka šeit nevar skatīties
tikai no budžeta viedokļa vien, jo tad mēs lielāko daļu
zemnieku piespiedīsim likvidēt daļu no sava dzīvā
inventāra, lai samaksātu šī gada nodokļus. Vai viņi
bus spējīgi tad ari nākošos gados nodokļus maksāt,
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par to, man šķiet, neviens nav domājis. Man liekas,
ka tā uz lietu nevar skatīties. Ja mēs šogad, nodokļu
nomaksas termiņu nepagarinādami, _ lauksaimniekus
nostādām tik grūtā stāvoklī, tad nākošo gadu_ viņu
pirkšanas spējas būs daudz mazākas, un tad tas _su-

mas, kas budžetā būs paredzētas, netiks_ iekasētas.
Tas grūtais brīdis pienāks tik un tā. Tāpēc ir labāki
un pareizāki to grūto brīdi pārnest tagad un neatstāt
tik sliktu un izpostošu iespaidu uz mūsu lauksaimniekiem. Bez tam es gribu vēl aizrādīt uz to, ka nevar
būt par pilnīgi izsmeļošu motivu un pamatu budžeta
viedoklis, jo budžets no tiešiem nodokļiem vien nesastādās; tiešo nodokļu tur ir samērā ļoti mazs procents, apmēram 130—140 miljoni. Tas ir maksimums.
Ja mēs atļaujam pagarināt nodokļu termiņu, ar to
nav izslēgta tā varbūtība, ka tie lauksaimnieki, kas
būs spējīgi ātrāk maksāt, nemaksās savus nodokļus
laikā. Tā tad šī gada budžetā teorētiski aprēķinātais
robs faktiski būs mazāks, nekā to aprēķina, pielaižot
varbūtību, ka visi, kam nodokļi jāmaksā, nomaksu
atlikts uz pēdējo brīdi, uz pēdējo termiņu, kas likumā
noteikts. Jau tagad mēs zinām, kāds stāvoklis ir uz
laukiem, ka vairāk spējīgi saimnieki, kuriem iespējams pārdot vienu otru gabalu no dzīvā inventāra,
netraucējot vispārējo saimniecības gaitu, maksā nodokļus laikā, un šī pagarināšana dod iespēju tiem
saimniekiem, kuriem nav to līdzekļu,_ lai tūliņ nodokļus samaksātu, nomaksu izdarīt vēlāk, pie pirmās
iespējas. Uz tiem pagarinājums atsauksies ļoti labvēlīgi. Uz budžetu tas atstās tik mazu iespaidu, ka
par to nevar runāt. Par dažiem budžeta ienākuma
posteņiem jāsaka, ka jau tagad ir ienākusi visa paredzētā suma un pat paredzami daži atlikumi, tā ka
runāt par to, ka budžets neatļautu pieņemt likumprojektu,par nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu —
nevar. Tāpēc es ienesu kompromisa priekšlikumu
tam gadījumam, ja netiktu pieņemts Gailīša kunga
priekšlikums, kurš paredz nodokļa nomaksas pagarināšanu līdz 1. oktobrim. Bet ja Gailīša kunga
priekšlikums tiktu pieņemts, tad es savu priekšlikumu
noņemu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): _ Kad mēs apspriedām kādā iepriekšējā sēdē jautājumu par progresivā ienākuma nodokļa atcelšanu, tad no zemnieku
savienības puses uzstājās un ļoti kategoriski apgalvoja, ka progresivā ienākuma nodokļa atcelšana nepavisam , nav domāta tai ziņā, ka lauksaimnieki —
progresivā ienākuma nodokļa maksātāji — negribētu
maksāt valstij nodevas. Mums apgalvoja, ka visi
viņi grib maksāt, bet viņi nav mierā ar to netaisnību,
kas ir progresivā ienākuma nodokļa likumā. Mums
lika te priekšā atcelt progresivā ienākuma nodokli,
bet ievest kaut kādu citu nodokli, kaut pat pastiprinātā veidā, un laucinieki to samaksāšot un neprotestēšot. Šodien mēs esam nonākuši nevis pie jauna
nodokļa, bet vienkārši pie jau esošā lauku nekustāmā
īpašuma nodokļa maksāšanas. Tagad tas solījums un
priekšlikums, kas nāca no zemnieku savienības, netiek pildīts. Gluži pretēji, nāk un pasaka, ka šo nodokli nevar samaksāt un ka viņu jāpagarina līdz 31.
decembrim. Ja šeit no komisijas puses ir nākts pretim nodokļu pagarināšanai un parastā termiņa vieta.
kas beidzās jau pagājušā gadā, ir dots pagarinājums
līdz šī gada 15. martam, tad šī gada lauku apstākļi ir
tikuši ievēroti, ka nevar tik ātri realizēt ražu, to izkult un pārdot. Tāpēc bija zināmi motivi nākt pretim termiņa pagarināšanai līdz pārdošanas iespējamībai. Tas bija viens moments. Otrkārt, komisijai, kad
viņa apsprieda šo jautājumu,bij jāņem vērā ne tik vien
maksātāju spējas, bet ari valsts kases maksāšanas
spējas. Šīs valsts kases maksāšanas spējas tiek sevišķi apgrūtinātas un sarežģītas marta mēnesī. Ie-
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mesls ir tas, ka marta mēnesī beidzas mušu budžeta
gads un parasti arvien pedeja mēnesī budžeta gada
beigās visi resori, visi prasītāji, valsts apgādājamie
un citi, grib izņemt savas naudas sumas, jo kad kasi
1. aprilī slēdz, rodas vesela rinda grūtību, lai maksāšanas nokārtotu. Tas viss ir par iemeslu tam, ka
valsts kases maksāšanas spējas marta mēnesī ir ārkārtīgi apgrūtinātas, un ir nākuši priekša gadījumi,
kad valstij ir bijis jāaptur maksāšanas, tadeļ ka valsts
kasē nav bijis pietiekoši svabadu līdzekļu. Aiz šī
iemesla komisija nolēma, ka nekāda ziņa nebūtu iespējams pagarināt termiņu talak par 15. martu. Tam
jābūt tam gala momentam, kura nodoklisjasamaksa.
Tādēļ man liekas, ka runāt vel var par talaku pagarināšanu, pāri par 15. martu, ir gluži lieki. Ja Gailīša
kungs un ari Dzeņa kungs saka, ka šī nodokļa nomaksāšanu var atlikt uz rudeni, uz 1. oktobri, vai ka jus
liekat priekšā pat uz 31. decembri, tad es gribu teikt,
ka šādi priekšlikumi nepavisam nav pārdomāti no
praktiskās iespējamības viedokļa priekš lauciniekiemNākošā gada oktobrī un decembrī ir jāmaksā nodokļi
par tekošo gadu. Tā tad jusjiekat priekša, lai nākošā rudenī laucinieki samaksātu nodokļus dubultigi.
Ko jūs sacīsiet 1. oktobrī vai 3L decembri, ja nākama
vasara būs tāda pat kā pagājušā, vai ja tas bus parastais normālais gads? Tad jumsbūs jānāk ar priekšlikumu vai nu vēl pagarināt nodokļa nomaksas termiņu uz nenoteiktu laiku, vai to pilnīgi atcelt. Tāda
gadījumā, ja jūs nāktu ar priekšlikumu atcelt šo nodokli, jūs vairs nepildītu savu solījumu, ka laucinieki
grib maksāt nodokļus. Ja jūs reiz esat nākuši un
teikuši, ka laucinieki nodokļus grib maksāt, tad jāsaka, ka šodien jūs šo solījumu negribat pildīt. Jūs
tikai prasāt, lai nomaksas termiņš tiktu pagarināts vēl
tālāk. Dzeņa kungs saka, ka šis nodoklis neesot tik
svarīgs, tas neesot visai liels, tas neiztaisot valsts
budžetā lielas sumas, pie tam mūsu valsts budžets
dažos posteņos šogad realizēšoties ar zināmu atlikumu. Uz to es jums gribu teikt, ka lieta tā nestāv.
Vispirms, ja nodoklis ir mazs, tad nav iemesla celt
protestus, tad to var samaksāt. Šis nodoklis kopā
ar nodokli no pilsētu īpašumiem iztaisa mūsu budžetā
2,6 miljoni latu. Laukiem piekrītošā daļa nebūs tik
liela, tā būs mazāka par to, kas te ievests, taisni par
pusi mazāka. Tas ir viens. Otrkārt, Jums, Dzeņa
kungs, vajadzēja zināt, ka mēs esam noslēguši mūsu
pamatbudžetu par tekošo gadu ar 14,10 miljoni latu
iztrūkumu un papildu budžetu ar 4,6 miljoni latu iztrūkuma, t. i. kopā par abiem budžetiem 730 miljoni

rubļu iztrūkuma. Jūs man sakāt par muitu. Muita
pēc avizēs ziņām ir devusi 10 līdz 11 miljoni latu pārpalikuma. Ja ari to ieved, tad tomēr paliek iztrūkums, ko nevar segt. Tā tad priekšlikums par nodokļu pagarināšanu pāri par budžeta gada robežām
ir neiespējams un nereāls. Otrkārt, tas runā pretim
jūsu pašu frakcijas solījumam, ka zemnieki grib
maksāt nodokļus. Bez tam vēl šis priekšlikums ir
netaisns un netaisns tai ziņā, ka priekš vienas dalās
laucinieku šis gads nemaz nav bijis slikts, vīni savus

ražojumus ir ievākuši un pārdevuši, bet ar šo priekšlikumu jūs ari viņiem gribat pagarināt nodokļu nomaksas termiņu. Šeit nav nekāda izšķirība starp
kādu apgabalu vai_ atsevišķu nodokļu maksātāju. Visus šos motivus vērā ņemot, jūsu priekšlikumi ir noraidāmi, viņi nav balsojami, nav pieņemami, ja negrib kaitēt valsts interesēm.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberiugam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godājamie
deputātu kungi! Es nepavisam nebūtu runājis, ja to
Bastjāņa kungs nebūtu uzstādījis tādu lozungu, ka
zemnieku savienības frakcija esot uzstājusies un runājusi par to, ka laucinieki grib nodokļus maksāt, bet
tagad nu esot nekonsekventi un nākot ar priekšl!-

*
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kumuši nodokļa termiņu pagarināt. Es domāju, ka
Bastjāņa kungam bus saprotams jēdziens par gribēšanu un varēšanu. Var jau daudz ko gribēt, bet ir
gadījumi dzīvē, kad nevar darīt to, ko grib. Ka šogad laucinieki nevar maksāt nodokli, tas Bastjāņa
kungam, man liekas, ir ļoti skaidrs. Man gribētos
sociāldemokrātu kungiem uzstādīt jautājumu. Vai
jus atminaties pa visu šo laiku šai augstā namā tādu
reizi, kad ir nācis kāds ierosinājums, kas nāk lauciniekiem pretī, tāpat ari viņu dzīvei pretī, kas grib
kādu viņu vajadzību atbalstīt, kad jūs par to ari būtu
stāvējuši? _ Tādu gadījumu nav bijis. Par visu jūs
varat runāt, bet tik par to nē. Jūs runājiet par bezdarbniekiem, par tiem jūs stāvat vienmēr. Bet kad
mes runājam par lauciniekiem, par mūsu valsts pamatu, lai šo valsts pamatu stiprinātu, tad nav bijis
gadījums, kad jus to pabalstītu. Vienmēr jūs esat uz-
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tādu, kas varētu nelabvēlīgi atsaukties uz budžetu.

Kā jau teicu, šisnodoklis tā kā tā neienāks tekošā budžeta gadā un vai nu viņš nākamā gadā ienāk pāris
mēnešus agrāk, vai vēlāk, tam nav liela nozīme. Bastjāņa kungs domāja, ka martā varēšot samaksāt, jo
tad lauksaimnieki savu ražu jau būšot realizējuši. Esmu ļoti daudzās vietās redzējis, kā šī raža realizēta.
Vislielākā daļa no ražas ir realizēta, lai varētu samaksāt laukstrādniekiem algas. Daudzās vietās raža
jau apēsta — ari realizēta. Trūkst sēklas, tā jāpērk,
jāmeklē nauda. Daudzās vietās, kur es esmu bijis,
redzēju, ka lauksaimnieki sabēruši savu ražu nekaltētu klētī, daļu kaltē istabā, lai kaut ko glābtu; tā viņa
tiek realizēta, tas taisnība. Daudzās vietās viņa vēl
pat nav kulta un kad to varēs kult ārkārtīgi dziļā
sniega un puteņu dēļ, vēl ir jautājums. Kas tur ienāks, neviens nevar pateikt. Tie būs samirkuši, sapelējuši, izdiguši graudi. Tie ir tie ārkārtējie apstākļi, kas prasa ievērību un es domāju, ka augstais
nams to ievēros un nāks pretim cilvēkiem, kas nes
nodokļus un grib nest_ nodokļus, kas nes, kā jau minēju, tik ārkārtīgi grūtus nodokļus kā ceļa klaušas.
Bastjāņa kungs aizrāda uz valsts kases grūto stā-

stājušies pret to. Ja tagad Bastjāņa kungs norāda
zemnieku savienībai, ka laucinieki negrib maksāt, tad
es atkārtoju to, ka laucinieki grib maksāt; bet mums
ir jazin, ka šai gadā ir ne tik vien nokavējusies ražas
ievākšana un realizēšana, bet viņiem jo bieži pavisam nav iespējams šogad to realizēt, jo viņa ir gājusi
boja. Tapec laucinieki nevar segt pat savus tekošos vokli: būšot deficits, kā to sabalansēt? Ne arizdevumus, bet ja vēl iet runa par nodokļiem, tad vienu Bastjāņa kungs tā rēķinās ar valsts kasi. Bastviņi bus spiesti griezties pie valsts.kases, pie Latvijāņa kungs, ja Jumskas vajadzīgs, tad jūs neprasiet
jas vai zemes bankas, vai pie kādām privātām bankā stāv ar valsts kases spējām. Ari finansu minikām taisīt aizņēmumus priekš saimniecību nepieciestra iebildumi tad nespēlē nekādas lomas. Nav ilgi
^ vajadzībām. Ja lauciniekiem būs vēl šis nošamam
atpakaļ, kad jūs prasījāt ārkārtīgi lielas sumas un dadoklis jāmaksā, tad tikpat daudz, kā jūs viņiem dobūjat. Bet kad mēs lūdzam, lai jūs ievērotu lauksiet, viņi prasīs no jums. Tas ienesīs tikai sarežģīsaimnieku grūtos un nelabvēlīgos apstākļus, tad jūs
jumus. Ja laucinieki aizņēmumu nedabūs, tad viņi atrunājaties, ka valsts kases līdzekļi to neatļauj. Lieta
bus spiesti
nav tik sarežģīta, ka valsts kase nevarētu dažus mējo likvidēt visnepieciešamāko no sava Jusaimniekiem šogad nekādi ienākumi nav. nešus pagaidīt. Ir resori, kuri no sava budžeta jau
venta^
Tas ienākuma nodoklis, kas tiek aprēķināts par paatlicinājuši ap miljonu latu, pjem., iekšlietu ministrija,
gājušo 1922. gadu, kad ienākumi bija, tomēr tiek makkur ietaupīts uz izdevumu rēķina ap 400.000 latu un
sāts no 1923. gada ienākumiem un mēs taču zinām, ieņemts vairāk par 400.000 latu, nekā budžetā pareka 1923. gada ienākumi lauciniekiem nav nekādus atdzēts. Bus ari citur tādi paši ietaupījumi. Laikraksti
likumus devuši un tapec nav šo nodokli kur ņemt. ziņo ļoti noteikti par muitu; tur miljoniem latu vairāk
Pec patiesības un pēc visdziļākās taisnības šo ienāieņemts, neka paredzēts. Valsts kases apstākļi nav
kuma nodokli vajadzētu pavisam atlaist par pagājušo tik katastrofiski. Ja galu galā ari rastos kāds magadu, bet augstais nams jau ir noraidījis progresivā zāks iztrūkums, pacietīsimies līdz rudenim. Ienāks,
ienākuma nodokļa atcelšanu un viņa apvienoi as pie katastrofas nenovedīs, bet ja lauciniekiem
šanu ar nekustama īpašuma nodokli. Tagad vispaņemsim beidzamo, tad tas gan var atsaukties vailielākā netaisnība būtu, ja šī nodokļa pagarirāk ka sāpīgi uz mušu valsti.
nāšanu negribētu"^ atzīt, jo to vajadzētu ne tikai
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
pagarināt, bet patiesībā strīpot (starpsaucieni).
Ja šeit iebildumus pret to cel sociāldemokrātu kungi,
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man Alberinga
tad tas tapec, ka viņi pieraduši tos iebildumus kungs uzstādīja jautājumu, vai pa to laiku, kad es še
celt, bet taisni šoreiz viņiem vajadzētu saprast, sēžot Saeima, esot bijis viens gadījums, kad es būtu
ka reiz ir pienācis lauciniekiem grūts, kritisks brīdis nācis pretim laucinieku vajadzībām. Es Jums Albeun nodokļu samaksas termiņi būtu pagarināmi. Ja ringa kungs, gribu teikt, ka ne tikai vienreiz, bet ir
viņi to negrib atzīt, tad es tomēr ceru, ka pilsoņu vaidaudzi gadījumi bijuši un ari šodien es nāku pretim,
rākums par to izteiksies un pievienosies priekšlikubet tikai tik tālu, cik tālu var nākt pretinj. Bet jūs
mam, ko šeit ienesa manas frakcijas biedrs Gailīša gribiet, tiklīdz nākkāda lauksaimnieku parsība, tad
kungs _ par šī nodokļa pagarināšanu. Laucinieki no navrunašana, bet jādod to, ko viņi prasa. Kamēr citi
maksāšanas nekad neatsakās, un ja šeit grib uzsvērt, runātāji runāja par termiņiem, Alberinga Kungs pateika laucinieki negrib nodokli maksāt, tad pret to man
ca skaidri un gaiši, lai atlaiž pilnīgi. Šis nodoklis bija
japroteste._Laucinieki grib maksāt nodokļus, bet viņi jāsedz pagājušā gadā, viņš ir atlikts. Budžeta komigrib maksāt tik, cik viņi spēj maksāt, un ne vairāk, sija, škur tas_ jautājums apspriests, ari es biju par papāri saviem spēkiem viņi iet negrib.
garināšanu līdz 15. martam ar to aizrādījumu, ka raža
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:. Vārds Gailītim.
nav realizēta. Tas apgalvojums, ka uz laukiem slikti
P. Gailīts (zemnieku savienība): Bastjāņa kungs
apstākļi, ir pilnīgi maldīgs. Tas pierāda, ka Jūs papārmet zemnieku savienībai, ka zemnieku savienība visam nepazīstiet lauku apstākļus. Paskatāties Kurvienreiz gribot progresivo ienākuma nodokli kā nezeme,, kur agrāk nopļāva. Tie realizēja. Kāpēc vitaisnu atcelt, bet tagad to atzīstot un lūdzot termiņu ņiem to nodokti atlaist? Jūs tikai dezorganizējiet
pagarināt. Ko lai darām, ja mēs piederam pie tiem, kas nodokļu maksātāju aparātu. Ja nevar maksāt laukrēķinās ar likumu un to grib pildīt. Likums pastāv un
saimnieks, kuram īpašums, kurš novācis ražu, kas tad
tālab tikai prasām garāku termiņu, lai šo likumu vavar maksāt. Pec tam nākt un teikt, ka jūs aizstāviet
rētu pildīt. Nodokļi ir jāmaksā, ari zemnieki no tiem
valsts intereses, ka jūs esiet valstiska partija, nevar.
neatteicas, bet šoreiz neaizmirsīsim taču nenormālos Talak,_ paskatāties, kas notiek ar aizdevumiem. Nusaimnieciskos apstākļus, ar kuriem jārēķinās un kas
pat mes dzirdējām aizrādījumu, ka zemes bankā aizprasa termiņa pagarināšanu. Tie spiež domāt par
devumi izpostītiem un jaunsaimniekiem izsīkst tāpēc,
ārkārtīgiem līdzekļiem. Un mēs jau neprasām neko ka nav naudas līdzekļu. Jūs vēl gribiet sākt atlaist
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nodokļus. Tad mēs nonāksim pie ta, ka maziem ne
kapeikas netiks, tikai lielsaimniekiem. Viņiem dod
šādu pagarinājumu un beigu beigas nodokli_ atlaiž.
Jums jau ir ļoti labi spēlēt no šī katedra bagāta saimnieka lomu, ka, lūk: mēs visiem tos nodokļus labprāt
atlaižam, bet sociāldemokrāti ir tie, kas ir pret nodokļu atlaišanu. Tā, kungi, ir viegla politika, bet ta
ir avanturistiska politika, un tādu nevar spelet. Es
stāvoklis
saprotu, ka lauksaimniekiem ir kritisks
marta sākumā un tāpēc termiņu pagarināja līdz marta
beigām — tik tālu var iet, bet taiāk par to gan ne. Bez
tam vēl jāaizrāda uz to, ka šis nodoklis uz nekustamiem īpašumiem ir loti mazsun prasīt viņa atlaišanu,
tas nozīmē runāt pa logu ara, tas ir tas, ko jus bieži
pārmetat citiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Es gribētu tikai atbildēt dažus
' vārdus Bastjāņa kungam. Es domāju, Bastjāņa kungam ir skaidrs, ka šis pagarinājums ir no svara tiem
lauksaimniekiem, kuru raža ir bijusi tāda, ka faktiski
nav ko realizēt. Tad skaidrs ir tas, ka parnodokļu
samaksāšanu pie tādiem apstākļiem nevar but runas;
viņiem nav pat ražas pašu pārtikai. Tapec man jāceļ iebildumi pret Bastjāņa pagarinājumu līdz 15. martam, jo šī pagarinašana. kuru jus liekat priekša, itin
neko nedod, jo tas tomēr mums jāatzīst, ka ir gan
daudz tādu, kas tiešām nav spējīgi šo.nodokli samaksāt. Loti daudz ir tādu apvidu, kuriem ir vajadzīga
kāda izeja no viņu grūtā stāvokļa. Bez šaubām, ir
ari tādi, kuriem raža Jau laikus novākta, kuri savu
ražu jau laikus realizējuši un kuri var tos nodokļus
kaut ar grūtībām maksāt, bet ar šī termiņa pagarināšanu līdz 1. oktobrim mes nāksim pretim tiem saimniekiem, kuri nostādīti bezizejas stāvoklī sakara ar
šī gada neražu. Tāpēc man šķiet,_ka Gailīša kunga
priekšlikumu nekādā ziņā nav iespējams noraidīt. Te
zināma pretimnākšana jārada, nerunājot par to, ka
tie saimnieki, kuriem būs iespējams nodokļus maksāt, negaidīs līdz pēdējam termiņam, bet maksas laika,
kur raža
kā tas jau ari tagad notiek dažos apvidos,
l
bijusi labāka un laikus novākta.
'a pagastu
jau ir samaksājuši visu nodokli, tadeļ ka
vienā otrā
apvidū
ir
labāka raža un nodokli var samaksāt. Turpretiin Ludzas un Rezekenes apriņķos ir pavisam citāds stāvoklis. Lai
gan attālumi ir mazi, bet ražas stāvoklis ir citāds,
un tur nodokli neviens nav spējīgs samaksāt. Pagarinājums ir taču domāts priekš tiem, kasnav spējīgi samaksāt, un tāpēc man šķiet, ka vietējas iestādes rīkosies apzinīgi un redzes, kas _ ir spējīgs nodokļus maksāt un kas nē. Viņas atradis ari līdzekļus,
kā nodokli piedzīt, ja kādam zemniekam šī laba apziņa nebūtu. Ja pat nodokļu termiņu pagarinātu līdz
nākošam gadam, tad zemnieki tomēr centīsies, nenogaidot gala termiņu, samaksāt nodokļus pec iespējas
agrāk. Tāpēc man šķiet, ka celtie iebildumi nav pamatoti. Motivēt te ar to, ka mums nevajaga taisīt
grūtības budžetā un ka tas atnestu zināmus sarežģījumus valsts kasē, tas motivs, ka es jau aizrādīju,
šeit nekristu svarā, jo mūsu šī gada budžeta stāvoklis
nav tāds, kas radītu šaubas par to, ka tādu pagarinājumu nodokļu maksas termiņā nevarētu atļaut.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens neveļas. Ludzu
referentu dot atsauksmi par iesniegtiem priekšlikumiem.
Referents J. Celms: Priekšlikumi pagarināt no; maksas termiņu līdz l._ oktobrim un 31. decembrim
bija ari budžeta komisijā, bet budžeta komisija nostājās uz tā viedokļa, ka nevar izņēmuma apstākļus,
kuri varbūt ir konstatējami pie atsevišķām personām,
ģeneralizēt un izplatīt uz visiem lauciniekiem bez iz-
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ņēmuma. Ja būtu bijusi runa tikai par to, ka pagariuājams nomaksas termiņš tiem lauciniekiem, kuri
I>atiešām pierādījuši savu nespēju maksāt, tad, es domāju, laikam tās debates, kas šeit bijušas, būtu atkritušas. Likumprojekts tomēr paredz visiem bez izņēmuma lauciniekiem, vai viņi ir spējīgi, vai nav spējīgi maksāt, vīnu nodokļa samaksāšanas termiņu pagarināt. Tādu stāvokli budžeta komisija nevarēja
principā atzīt aiz tiem motiviem, ka parasti budžeta
ar likumu paredzētās nodokļu sumas tiek atlaistas vai
ari viņu nomaksas termiņi pagarināti tikai force majeure gadījumos un tikai tik tālu, cik tālu šie gadījumi
attiecas uz atsevišķiem nodokļu maksātajiem. Gailīša
kungs aizrādīja, ka Daugavpils plūdi jau esot bijuši
zināms precedents, kur visam rajonam, kas no plūdu
briesmām bij cietis, nomaksas termiņš pagarināts.
Man liekas, ka šis piemērs taisni pierada pretējo. Ja
toreiz, kad bij Daugavpils plūdi, zemnieku savienība
nāktu ar priekšlikumu, ka visiem lauksaimniekiem
bez izņēmuma jāpagarina nodokļu nomaksas termiņš,
mēs teiktu, ka tas ir nepareizi un ka runa var but tikai par to rajonu, kurā bijuši plūdi. Tagad runa par
visiem lauksaimniekiem. (Gailīša starpsauciens.)
Gailīša kungs, es atļaušos atgādināt Jums kādus faktus no Jūsu pašu avīzes. _„Brīva Zeme" ne vienu
īeizi vien šinī budžeta_ gada ir rakstījusi par tādam
iepriecinošām parādībām, ka daudzi laucinieki esot
nopirkuši Rīgā namus, daudzi, lauksaimnieki esot nopirkuši automobiļus u. t. t. Tās ir iepriecinošas parādības, kuras ... (starpsauciens pa labi). Ls lūdzu izlasīt „Brīvo Zemi" uzmanīgāk, tad jus šīs lietas tur
atradīsiet. Tā tad, acīm redzot, ir daļa lauksaimnieku, kuriem nav vajadzīga nomaksas termiņa pagarināšana. Ar to ir ari teikts, ka nav vajadzīgs pagarināt nomaksas termiņu visiem lauksaimniekiem bez
izņēmuma. Vēl mazs aizrādījums Dzeņa kungam.
Viņš domā, ka budžeta komisija ir vadījusies vienīgi
no tā motiva ka nomaksas termiņa pagarināšana būtu
demoralizējoša un tādēļ nav piekritusi nomaksas termiņa pagarināšanai. Man, kā budžeta komisijas loceklim, jāsaka,ka budžeta komisijai ne reti ir, varbūt,
lielāka un sirsnīgāka griba nekā vienam otram no
tiem, kas no šī katedra runā un cenšas izpaust šo gribu vārdos, bet budžeta komisijas griba nesaudzīgi
sašķīst pret vienu klinti ar nosaukumu non possumus — nevaram. Mēs neesam atraduši avotus, no
kuriem smelt, ja gribētu dot. Man privāti ir zināms,
ka zemes banka ne vēlāk kā pēc 2 nedēļām publicēs,
ka viņa pārtrauc kuru katru aizdevumu izsniegšanu,
jo viņai nav vairāk naudas. Mēs nu atkal būsim
spiesti domāt par to, kur ņemt naudu. Tā tad mēs
būsim spiesti domāt nevis par to, ka nodokļus strīpot un atlaist, bet par to, kā radīt jaunus nodokļus.
Šis jautājums nonāks Saeimas un finansu un budžeta
komisijās varbūt drīzāk nekā nodokļu atlaišanas jautājums. Ar šo faktu ir jārēķinājas. Ari budžeta komisija nevarēja nerēķināties ar šo faktu, ievērojot vēl
to, ka budžets, kā es jau teicu, ir sabalansēts fiktīvi,
sabalansēts uz valsts īpašumu izūtrupēšanas pamata.
Man_ šķiet, ka ari šeit no labās puses, zemnieku savienības kungi taču atzīs, ka tāda saimniecība, kura
todevurnus ar ienākumiem cenšas sabalansēt izūtrupēšanas ceļā, ka tā nav racionāla saimniecība. Ja
jus tagad piespiedīsat Latviju izūtrupēšanas ceļā sabalansēt budžetu, tad to^ taču nevarēs uzskatīt par
racionālu valsts saimniecību. Ja šī nodokļa nomaksu
atceltu līdz nākošā gada 31. decembrim, tad, bez šaubām, šinī termiņā būs vēl grūtāk samaksāt abus nodokļus viena reize, jo tad taču nodokļu nasta būs divreiz smagāka. Ls esmu pārliecināts, kā tad lielai daļai
laucinieku bus grūtāk nomaksāt šo divkārtīgo smago nodokļu nastu nekā tagad. Tad ari Ulmaņa kungs
bus_ spiests ķerties pie izūtrupēšanas, jo valstij taču
ienākumi bus vajadzīgi. Es nevēlētos pie tāda sta-
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vokļa nonākt. Pagājušā gada, budžetu sabalansējot,
mēs atļāvām Latvijas mežus izcirst par 5 gadiem uz
priekšu. Sabalansējot šī gada budžetu, mes atļaujam mežu izcirst vēl par 3 gadiem uz priekšu. Ta tad
Latvijas meži tiek izcirsti jau par 8 gadiem uz priekšu, nemaz nerunājot par tiem mežiem, kurus izsniedz
jaunsaimniekiem priekš jaunbūvēm un kādi ari uz
priekšu vēl tiks izsniegti. Ta tad mes ejam nesaudzīgi pretim mūsu vienīgā lielākā kapitāla iznīcināšanai valstī. Līdz ar mežu izskaušanu — es gribētu
to šeit pastrīpot — mūsu materiālās spējas ārzemnieku acīs kļūs ārkārtīgi mazas. Ir ļau ļoti viegli
teikt, kā Alberinga kungs teica: „Ja jus gribat nākt
lauciniekam pretī, tad parādāt, ka jus to gribat ne
tik vien vārdos, bet ari darbos un strīpojiet šo nodokli.'.' Es uz to varu teikt, ka ja mēs savu labo gribu gribētu pierādīt vienmēr ar nodokļu strīpošanu,
tad mēs varam noiet tik tālu, ka nodokļus nostrīpojam
visiem, jo mēs taču itin labi zinām, ka valsts nodokļi
priekš kura katra iedzīvotājam ļoti nepatīkama nasta. Ja jūs kaut kurai iedzīvotāju grupai „iesiet pretī"
un teiksat: ,,'Mēs jūs no šī nodokļa atsvabinām", tad
viņi jums katrā ziņā aplaudēs. Bet vai valstij tas bus
pa spēkam, vai valsts intereses prasa, laito darītu,
tas ir cits jautājums. Aizrāda, ka viss jautājums grozoties tikai ap dažiem mēnešiem. Jāaizrāda, ka tas
priekšlikums un pārlabojums, kuru ienesa budžeta
komisija: pagarināt šī nodokļa nomaksas termiņu līdz
15. martam, ir jau liela pretimnākšana. Nekustama
īpašuma nodoklis bija jāmaksā jau oktobrī, tagad tas
tiek pagarināts līdz 15. martam, tā tad pagarināts
gandrīz jau par pusgadu. Vai jūs atradīsiet par pieņemamu vel lielāku pagarinājumu no budžeta viedokļa, tas ir cits jautājums. Ienākuma nodoklis bij
jānomaksā līdz 31. decembrim. Tas ari tiek pagarināts par apm. 3 mēnešiem, un šis nodoklis ļr jau ta
mazs — kā to šeit jūs paši konstatējāt — tapec ari
pagarinājums šeit ir pietiekošs. Es saprastu, ja jus
vispāri gribētu nākt pretim cietušiem lauciniekiem,
nākt ar likumprojektu.ka atsevišķos izņēmuma gadījumos — un tikai izņēmuma gadījumos — tiešo nodokļu departaments var atsevišķus maksātājus atsvabināt, vai pagarināt dažiem, termiņus nodokļu nomaksāšanai. Tad mēs par tādu likumprojektu yarētum runāt. Jūs gribiet dot en bloc visiem vienādu
pagarinājumu. Kādā stāvoklī tad mē_s nonāksim?
Mēs nonāksim tādā pat stāvokli, kāda esam jau bijuši, kad daudzi, — neatceros pie kāda nodokļa, bet
ja nemaldos, tad laikam pie kara peļņas nodokļa —
daudzi, kuri to nesamaksāja, tagad ar šī nodokļa at-
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kur abi termiņi ir atzīmēti ar 15. martu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegti 2 priekšlikumi. Pirmais, Gailīša priekšlikums skan:
«likumprojektā

likt

par dažu nodokļu nomaksas pagarināšanu

1. pantā vārdu „15. martam" vietā „31. decembrim" un 2.

pantā vārdu 15. martam vietā likt „31. decembrim".

Dzeņa priekšlikums skan:
„lieku priekšā 1. pantā strīpot vārdus „15. martam" un to
vietā likt vārdus „1. oktobrim"."

Nobalsošanā nāks vispirms Gailīša priekšlikuma

1. daļa, kura attiecas uz 1. pantu. Ja šī priekšlikuma
daļa tiktu atraidīta, tad nāks nobalsošanā Dzeņa
priekšlikums. Ja turpretim šī priekšlikuma daļa tiks
pieņemta, tad Dzeņa priekšlikums atkrīt. Es lieku
tagad uz balsošanu Gailīša priekšlikuma I. daļu, kura
skan:
1. pantā
brim"."

vārdu

„15. martam" vietā likt

„31.

decem-

Referents izsakās pret Gailīša priekšlikumu. Es

lūdzu pacelties tos, kas būtu par Gailīša priekšlikumu.
Par Gailīša priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis, kas
ir nepietieko_šs skaits. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk nolasītais Dzeņa priekšlikums. Referents izsakās ari pret šo priekšlikumu. Es lieku
tagad Dzeņa priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Dzeņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Dzeņa priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Dzena priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret to — 38 balsis, atturējušies 2.
Dzeņa priekšlikums pieņemts. Es lieku tagad 1. pantu
pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu piecelties tos,
kas būtu pret 1. panta pieņemšanu. Kas atturas pie 1.
panta? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 1.
panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 1.
panta pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret to nav neviens, atturējušies 30. Pants pieņemts. 2. pants.
Ludzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Nomaksas termiņš ienākuma nodoklim par 1923. g. attiecībā uz tiem nodokļa maksātājiem, kuriem pastāvīga dzīves
vieta atrodas pagasta administratīvās robežās un kuru ienākumi sastādās vienīgi no lauksaimniecības,
pagarināts līdz
1924. g. 15. martam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
Pie šī panta iesniegts no Gailīša priekšlikums:

nevēlas?

„2. pantā vārdu „15. martam" vietā likt „31. decembrim"."

Vai referents vēlētos izteikties pie šī jautājuma?

Nevēlas. Nobalsošanā nāk Gailīša priekšlikums pie
2. panta. Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu
celšanu ir no tā pavisam atsvabināti un nu smejas pacelties tos, kas ir par priekšlikumui Tagad lūdzu
par tiem, kas nodokli samaksājuši: „Rē kāds tu muļpacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūķis, ka tu šo nodokli samaksāji. Es viņu neesmu makdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsosājis un tik un tā esmu brīvs no tā," _ tapec, ka šis šanas iznākums: par priekšlikumu ir 26 balsis, -ret—
51, aturējušies 2. Priekšlikums atraidīts. Es lieku
nodoklis tagad atcelts. Šis apstāklis, luk, rada nevētagad 2. pantu komisijas redakcijā uz balsošanu. Lūlamu psicholoģiju, ka reiz uzlikto nodokli vispār negrib maksāt, rada desorganizaciju paša saimniecība. dzu pacelties tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu.
Mums jāturas stingripie tā, ka reizuzliktais nodoklis Nav. Kas atturas? Nav. 2. pants pieņemts vienjāsamaksā, lai nevarētu nākt priekša tādi gadījumi, ka balsīgi. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu
viens šo nodokli maksā, _ bet otrs, kas varbūt atrodas pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav.
tādā pat, vai labākā stāvoklī, to nemaksaun velak Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
smejas par to, kas samaksājis. Šāds apstāklis tikai likuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par lirada negatīvās tendences pie nodokļu maksāšanas kurnu nodotas 50 balsis, pret neviens, atturējušies 30.
vispāri, tas rada iedzīvotājos nepareizus uzskatus par Likums pieņemts.
nodokļiem vispāri. Aiz visiem šiem motiviem buNākošais dienas kārtības punkts ir likums
džeta komisija, cik ļoti viņa ari negribētu nākt prepar jūra s krastu aizsardzības līdzektim cietušiem lauciniekiem, bija tomēr spiesta ieroļu iegādi. Referents Goldmanis un Ducens. Vārdu
bežoties ar galējo termiņu — 15. martu. Citu kaut
pie dienas kārtības lūdz Bastjānis. Bastjānim vārds.
kādu termiņu likt priekšā nozīmētu faktiski strīpot
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Kad mēs šo liTga»
pavisam šos nodokļus, ko likums ir paredzējis. To kurnu apspriedām 1. lasījumā, jau tad no mūsu frak-. -^P^
budžeta komisija neuzņēmās un tāpēc lūdz noraidīt cijas puses tika aizrādīts, ka tie līdzekļi, kas te ir domāti, negarantē to nolūku, ko ar likumu grib sasniegt.
tos pārlabojumus, kādi pie šī likumprojekta ir iesniegti, un pieņemt budžeta komisijas likumprojektu, Otrkārt, mēs ari aizrādījām, ka tie līdzekļi šim nolū[KiāļumāSacimas Steno'.rKrr'^nr]
ibimjā Rlgt, jikaba irli .V; 11.'
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kam nav tik vajadzīgi, ievērojot to, ka viņi nesasniedz
savu mērķi, kā tie līdzekļi, kādi ir vajadzīgi saimnieciskam vajadzībām. Piemēram, satiksmes resora
vajadzības apmierinātas tikai V* daļas apmērā. Bez
tam, ievērojot to,_ka šis ir bruņots likums vairākiem
gadiem,_kurš nereķinasar saimnieciskām iespējamībam, mes liekam priekšā noņemt šo likumprojektu no
dienas kartības uz tuvāko budžeta gadu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekšlikums skan:
„Liekam priekšā Saeimai pieņemt sekošu lēmumu:
noņemt no dienas kartības likumu par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi."

Vārdu pie priekšlikuma lūdz kara ministrs. Vārds
kara ministrim.
Kara ministrs Fr. Birkenšteins: Augstā sapulce!
Es nebiju sagaidījis, ka šodien man nāksies pakavēties pie priekšlikuma, lai likums par jūraskrastu aizsardzību tiktu noņemts no dienas kārtības. Motivi,
kadeļ es lūgtu nenoņemt viņu no dienas kārtības, bet
skatīt cauri, būtu sekošie. Vispirms, likums ir viens
no tam sastāvdaļām, kuras ieiet vispārīgi mūsu republikas aizsardzība. Tuvāk pie tā es nevaru atklāta sēde uzkavēties. Es apmierināšos tikai izteikdams savus motivus. Otrkārt, laikā neizskatot cauri
šo likumprojektu, kara resoram ir ņemta iespēja faktiski, kaut ari šis likums tiktu vēlāk pieņemts, laikā
pasūtīt attiecīgus aizsardzības līdzekļus un, treškārt,
stratēģiska ziņa mušu stiprāko kaimiņu priekšā mēs
zaudējam lielas priekšrocības. Tādēļ es lūdzu šo likumprojektu no dienas kārtības noņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts priekš-
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lūti nav grozījušies. Pašreiz Saeimas budžeta komisija apspriež nākamā gada budžetu. Ja šo likumprojektu šodien noņems no dienas kārtības, tad ir
skaidrs, ka nākošā budžeta gadā viņu vairs vispārīgi
nevarēs likt dienas kārtībā. Ir taisnība, ka ar bu-

džeta grūtībām dažā ziņā būs jārēķinājas, bet šī ir
tāda prasība, kura ir nepieciešama mūsu valsts drošības labā un tā tad — neatliekama. Ja šodien šis
likumprojekts paliks dienas kārtībā un ja Saeima izteiksies par viņu, tad to varēs ņemt vērā pie budžeta
sabalansēšanas. Aiz šiem iemesliem nedrīkst un nav
ari nekāda pamata projektu noņemt no dienas kārtības. Zemnieku savienība ir pret (Sauciens pa kreisi:
«Nodokļu maksāšanu!") likumprojekta noņemšanu
no dienaskartības, (A. Klīve no vietas; „Mēs sākam

valdību vairāk-pabalstīt nekā jūs!").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar iesniegto priekšlikumu nobalsošana par jautājumu notiks aizklāti. Tos deputātus, kuri vēlas balsot par noņemšanu no dienas kārtības, lūdzu rakstīt uz zīmītes „pa_r"; tos, kas vēlas izteikties pret, lūdzu rakstīt
uz zīmītes „pret", un tos, kas -'turas, lūdzu uzrakstīt
uz zīmītes
**toras". Lūdzu izdalīt deputātiem zīmītes. Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes? Vai
zīmītes ir izpildītas? ^alsis no vietām: „Ja!")
Ludzu ievākt zīmītes. Vai visi deputāti nodevuši zīmītes?
Pa balsu skaitīšanas laiku prezidijs liek
^ pārtraukumu uz XU stundu. Iebildumu nav?
priekša
Pārtraukums uz V* stundu.
(Pārtraukums no pulksten 7.17—7.35 vakarā.)

likums:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās.
Balsošanas iznākums: par noņemšanu no dienas
kartības nodota 51 balss, pret to nodotas 39 balsis,
Vārdu pie priekšlikuma noņemt no dienas kārtības atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Līdz
lūdz Ducens.
ar to noņemts no dienas kārtības likums par jūras
J. Ducens (zemniekusa vienība): Deputātu kungi! krastu aizsardzības līdzekļu iegādi.
Man liekas, ka nav nekāda dibināta pamata noņemt
Lai _ dotu iespēju frakciju birojam apspriesties,
šo likumprojektu no dienas kārtības, Šis projekts, kas talak darāms, prezidijs liek priekšā līdz ar to šīs
ka jus atceresaties, jau reiz nāca Saeimas plenārsēdē, dienas sēdi slēgt. Iebildumu nav? Priekšlikums piepec tam, kad kara lietu komisija to bija pieņēmusi un ņemts. Nākoša sēde piektdien, 22. februārī,
pīkst. 5
budžeta komisija atraidījusi; tad Saeima ar lielu vaipec pusdienas. Frakciju biroja locekļus lūdzu sarākumu izsacījās principa par šī likumprojekta piepulcēties frakciju biroja telpas uz apspriedi. Sēde
ņemšanu. No ta laika mušu finansieiie apstākļi abso- slēgta.
„Liekam priekšā nobalsošanu par likuma par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādi noņemšanu no dienas kārtības izdarīt aizklāti."

(Slēgta pīkst. 7.37 vakarā.)
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Ministru prezidents piesūtījis lūgumu celt priekša
Saeimas apstiprināšanai par valsts kotroles padomes
locekļiem Jāni Kaminski, Jāni Miezi un Pēteri Vanagu. Prezidijs liek priekšā nodot to publisko tiesību komisijai.
Iebildumu nav? Nodots šai komi-

sijai.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegti divi likuma ierosinājumi. Lūdzu nolasīt pirmo no šiem
ierosinājumiem.
Sekretārs J. Vesmanis:

IV. sesijas 12. sēde 1924. gada 22. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.
2.

Atvaļinājumu piešķiršana
deputātiem
Likumprojektu nodošana komisijām

3.

Ministru prezidenta lūgums apstiprināt valsts kontroles padomes locekļus

4.

A. Brieža u. c.

iesniegtais likuma ierosinājums
darba laika likuma pārgrozījumu (atraida):
E. Morics (sociāldemokrāts) .
A. Briedis (zemnieku savienība)

390

par
390
391, 392

....

390
392

5.

P. Siecenieka u. c. iesniegtais ievedmuitas tarifa 62.
panta pārgrozījums (nodod komisijai):

393

6.

Budžeta komisijas priekšlikumi:

J.
P.
P.
J.

Vesmanis, referents
Gailītis (zemnieku savienība) ....
Kalniņš (sociāldemokrāts)
Goldmanis (zemnieku savienība) . . .
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

393, 403
397, 400
399
401, 403
402

7.

Redakcijas

8.

Likuma ierosinājums par apriņķu pašvaldību likvidēšanas apturēšanu (1. un 2. lasījums):

komisijas ziņojums:

J.

Rubulis,

referents

referents

.

405

.

.\

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo
nība)

405, 422
zemnieku savie406

T. Rudzīts (sociāldemokrāts
mazinieks) . .
E. Grantskalns (zemnieku savienība) ....

407
409

P. Ulpe (sociāldemokrāts)
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku

411
savie-

nība)

415

J. Rubulis (Latgales darba partija)
VI. Rubulis (Latgales zemnieku partija)

9.

O. Nonācs
Nākošā sēde

(jaunzemnieku savienība)

417
.

.

„Likumā par darba laiku (pieņemts Latv. Šatv. Sapulcē
1922.

R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks) . . .
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs)

, Kr. Bachmanis,

„Augsti godātam Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Lūdzam likt Saeimai priekšā sekošu ierosinājumu:

389
389

.

420

....

421
424

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojums. Tālāk turpināsies agrāk izsludinātā un neizspriestā dienas kārtība, papildinot to vēl
ar papildinājumu likumā par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvijā; tad vēl ar likumu par
kurināma materiāla izsniegšanu kara invalidiem,
kara cietušo un kara klausībā iesauktām ģimenēm
un beidzot ar likumu par Krišjāņa Barona prēmijām.
Prezidijam iesniedzis deputāts Firkss lūgumu
piešķirt viņam atvaļinājumu izbraukšanai uz ārzemēm no 27. februāra līdz 15. martam. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Publisko tiesību komisija prasa noņemt no kopsedes dienas kartības un nodot ari publisko tiesību
komisijas caurskatīšanai valsts kontroles pārskatu
par budžeta izpildīšanu. Iebildumu nav? Valsts
kontroles pārskats par budžeta izpildīšanu nodots ari
publisko tiesību komisijas caurskatīšanai un līdz ar
to noņemts no kopsedes dienas kārtības.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par
1914.—1918. gada kara laika dzelzsceļa būvēm un izbūvei aizņemto nekustamo mantu piespiedu atsavināšanu. Prezidijs liek priekšā_ nodot likumprojektu
juridiskai un budžeta komisijām. Iebildumu nav?
Skaitās par nodotu minētam komisijām.

g. 24. martā) strīpot 10. pant u."
A. Briedis, P. Siecenieks, K. Ulmanis, A. Alberings,
J. Mazvērsīts, A. Klīve,
P. Gailīts, A. Kviesis,
J. Goldmanis, Aug. Kalniņš.

Priekšsēdētājs

Fr.

Vesmanis:

Prezidijs

liek

priekša nodot šo ierosinājumu sociālās likumdošanas
komisijai. Iebildumu nav? Vārds Moricam.
,
E. Morics (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
*
fiakcija nevar piekrist šī ierosinājuma nodošanai ko- "> 2'*
misijas apspriešanai, tāpēc kā ierosinājums iziet uz
pastāvošā darba laika likuma laušanu vienā viņa daļā
un pēc mūsu domām, vienā no svarīgākām daļām,
'liek lauzta tā daļa, kura runā par jauniešu un bērnu
darba aizsardzību. Mums šķiet, ka vēl tālu nav pienākuši tādi apstākļi, ka vajadzētu 14gadus vecus bērnus ražošanas procesā nostādīt tādos pat apstākļos,
kādos ir nostādīti pieaugušie. Mums šķiet,ka ir aptam
mūsu ražošanu celt un attīstīt uz tādiem pamatiem,
kam varēja būt vieta gan dažus gadu simteņus at- pakaļ. Mums šķiet, ka amatu mācīties, sagatavoties
ražošanai galvenā kārtā vajaga caur amatniecības
skolām. Mēs domājam, ka bērns 14 vai 15 vai 16
gadu vecumā nevar tikt_uzskatīts kā tāds, kas savu
vispārējo izglītību jau būtu nobeidzis. Tā tas nav.
Viņam ir jāpapildina savas vispārējās zināšanas, un
tas ir ne tikai strādniecības, bet tas ir visas valsts
interesēs. Tāpēc mums šis priekšlikums liekas pilnīgi nesaprotams un lieks. Jau vecā rūpniecības
darba ustava, kas bija izdots cara laikā Krievijā, jau
tur bērniem bija paredzēts izņēmums, salīdzinot ar
pieaugušo strādnieku darba laiku.

Ja tagad mūsu li-

kuma pants tiktu atcelts, tad nepaliktu nekādas starpības darba laika ziņā mūsu likumos starp 14 gadus
vecu bērnu un

starp pieaugušo strādnieku.

Pēc

mušu domām nekādā ziņā šo ierosinājumu nevar nodot komisijas apspriešanai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
A. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta
sapulce! _ Mums tiek likts priekšā likumā par darba
laiku saripot 10. pantu. Prezidijs ir licis priekšā šo

ierosinājumu nodot sociālās likumdošanas komisijai.
Tādā veidā, kā ierosinājums ir iesniegts, priekš mūsu
frakcijas tas ir pilnīgi nepieņemams. Tas ir priekšlikums par jau pastāvošā likuma grozīšanu. Darba
laika likums ir pieņemts 1922. gadā Satversmes Sapulces laika un jau vairākus gadus šis likums pastāv. Nav noliedzams, ka pret šī likuma 10. panto
ir versti daudzkārt rūpnieku un uzņēmēju iebildumi,
bet no otras puses ir jāpastrīpo, ka šie iebildumi ir
versti nevis tadeļ pret šo likumprojekta pantu, lai
dotu iespēju tādejādi sagatavot mācekļus, lai radītu
it ka kvalificētu darba spēku, par ko runā šī likuma
apkarotajā bet jet runa par to, lai radītu tādus apstākļus, _ka varētu neaprobežoti eksploatēt nepieaugušus bērnus. Latvija nav tādi apstākļi, kur būtu
kvalificēta darbaspēka trūkums. Ir vairākkārt konstatēts, ka Latvijā ir prāvs skaits techniski labi sagatavotu darba strādnieku, kuri nevar atrast pagaidām
nodarbošanos Latvijā, ir konstatēts, ka ir pieaugušu,
ka kvalificētu, ta nekvalificētu strādnieku liels vairums, kurš nevar atrast darbu un tādēļ domājams,
13*
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palīgā praktiskai dzīvei. Ja mes tagad nodarbinām
skolās tik ilgi augošo paaudzi, tad šos pusaudžus ari
var nodarbināt 6—8 stundas, tas viņiem nemaz nekaitēs un ka visi darbi ir zem zināmas kontroles, to
garantē 11. pants, kur ir sacīts, ka bērnus var nodaraudži un bērni attiecībā uz darbu būtu nostādīti tādos bināt pie tādiem darbiem, kas viņu veselībai nekaite.
pat apstākļos kā pieaugušie. Saprotams, ka pie LatJūsu rokās taču ir tā kontrole, inspekcija nak no jums
vijas apstākļiem, šāds priekšlikums ir absolūti nepietuvu stāvošām aprindām, lāpēc mes liekam priekša
ņemams. Tālāk es gribu pastrīpot to, ka varēja cēret, šo pantu strīpot, lai dotu iespēju tiem bērniem, kas
ka no mūsu valdības pret šo ierosinājumu tiks celti pēc skolas stājās dzīvē, strādāt dzīvē un par visam
iebildumi, jo viņa savā deklarācijā ir konstatējusi lietām iemācīties kādu amatu, jo amatnieki mums ir
vienu momentu, ka uzturēs status quo sociālos livajadzīgi ļoti daudz. Mēs tagad ejam it ka pretim
kumos, kādi mums acumirklī pastāv. Šķiet, ka
amatnieciskam sabrukumam, un ja mēs vel tagad
tāds ierosinājums, kurš stipri un radikāli groza vienu izslēdzam no sagatavošanās uz kādu amatu pusno mūsu pastāvošiem likumiem, ka šinī ziņā valdība audžus, tad mēs nonāksim pie tā, ka kvalificētie
ieņems stāvokli un valdošās partijas, kuras saistītas
strādnieki mums būs jāmeklē citur. Ar skolām vien
ar šo solījumu par status quo sociālā laukā, piekritīs tos sagatavot nevarēs un šo skolu mums līdz šim bij
mums un balsos pret šo iesniegumu. Mūsu frakcija pārāk maz.
balsos pret šī ierosinājuma nodošanu komisijai un es
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhāceru, ka ari augstais nams savā vairākumā šo ieronam.
sinājumu noraidīs.
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
Es gribu atļauties sev pāris mazas piezīmes pie šī
A. Briedis (zemnieku savienība) : Augstais nams! ierosinājuma. Likums par darba laiku, kurš normē
. -ļr.
i * *w\.bi iepriekšējie runātāji uzsvēra, ka mums pastāv mācekļu nodarbošanās stundas, katrā ziņā ir revilikums par darba laiku un to grozīt nevar. Mēs savā dējamas, ja nav strīpojams. 'Ja iesniedzēji būtu teisamērā īsā likumdošanas laikā bijām spiesti grozīt kuši, ka 10. pants jārevidē, tad tam varētu piekrist,
Jākonstatē, ka amatnieku skaits ir bīstamā mērā
ne vienu vien likumprojektu. Kas attiecas uz darba
laika likumu, tad viņa pieņemšana nācās tik smagi, gājis atpakaļ. Man ziņots no mazās ģildes, ka tur
daiļkrāsotāju amata meistaru pierakstīts pavisam 27,
ka bija paredzams, ka šis likums ilgi tādā veidā pastāvēt nevarēs, jo viņš iziet nevis uz to, lai atraisītu bet visiem kopā tiem ir tikai 3 mācekļi. Tā ir nerokas darbam, bet lai saistītu. Vispārīgā tendence normāla parādība un mēs ejam pretim tam, ka mums
tagad ir taisīt pārgrozījumus pie darba likumiem,_ jo drīz vairs amatniecības nebūs, jo nav domājams, ka
tam laikā, kad viņus_ izdeva, izgāja uz to, lai būtu amatu var izmācīties, skatoties pēc paraugiem skomazāk jāstrādā. Mēs redzam, ka ari citās valstīs, lās. Tas ir absolūti aplams ieskats. Amatu var iemācīties caur vingrināšanos, un vingrumu var iegūt
kur darba apstākļi labāki nekā pie mums, tiek izdarīti pārgrozījumi pie agrākiem darba likumiem un tikai caur darbu. Tāpēc, ja būtu iespējams modifidarba laiks pagarināts. Šemēs liekam priekšā tikai cēt šoiesniegumu tādā ziņā, ka 10. pants revidējams,
vienu pārgrozījumu —? strīpot 10 pantu, kur iet runa tad es būtu par to, lai viņu skatītu cauri, jo citādi
par pusaudžu nodarbināšanu. Pusaudžiem no 15—16 mūsu amatniecība izbeigsies un šīs sekas būs ļoti negadiem atļauts strādāt tikai 4 stundas dienā un līdz vēlamas.
18 gadiem — 6 stundas dienā. Tā ir ne tikai darba
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
laika saīsināšana, bet pilnīgi šo pusaudžu izslēgšana
A. Briedis (zemnieku savienība): Kas attiecas
uz modificējumu, tad mēs esam iesnieguši ierosināno darba, jo ja ir tādi'apstākļi, kur kādu var nodarbbinat tikai 4—6 stundas dienā, bet tas nevar strādāt jumu šo pantu strīpot, bet kā komisija to pārveidos,
ta bus viņas darīšana. Mēs stāvam gan par to, lai
normālu laiku, tad tas nemaz pie darba netiek. Ir
tādi darbi, kurus pusaudži varētu strādāt, nekaitējot šis pants tiktu strīpots, bet komisija, apspriežot viņu,
var pārveidot pēc saviem ieskatiem. Mēs saprotams
viņu veselībai. _ Ņemsim kantora apkalpotājus, kur
darba laiks ir līdz 6 stundas, kur pusaudžiem būtu komisijā aizstāvēsim tās domas, ka pants būtu strīvieta. Bet tagad pusaudžus nepieņem tāpēc, ka viņi pojams.
var strādāt tikai 4 stundas. Te tiek uzsvērts, ka
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk negribot ar to nākt ražotājiem palīgā. Tas ir*" no viens nav velējies. Iesniegti ir 2 priekšlikumi. Mosvara ražotajiem, bet tas ir vajadzīgs, lai dotu iespēju rica priekšlikums skan:
nodarboties pusaudžiem. Skolā līdz 14. gadam nākas
..Likumprojekta ierosinājumu par darba laika likuma 10.
panta atcelšanu noraidīt."
uz skolas sola nosēdēt līdz 6 stundas, un gandrīz tikpat daudz ir jāstrādā mājās, sagatavojot skolas darun Dukura priekšlikums
bus. Šī skolas darbu sagatavošana diezin vai būs
likuma ierosinājumu atraidīt.
vieglāka par to darbu kuru tie varētu fiziski strādāt,
Abi priekšlikumi ir pilnīgi analogi un nāk nobalzināms, piemērojoties pusaudžu spējām. Es domāju, sošana kopīgi. Ja šie priekšlikumi par noraidīšanu
ka ārsti ari varēs apliecināt, ka šis skolas darbs nav
tiktu pieņemti, tad atkrīt prezidija priekšlikums par
tik viegls, nav vieglāks par vieglu fizisku darbu. Tad, nodošanu
sociālas likumdošanas komisijai. Lieku
ja varētu but vel iebildumi, ka tiek atrauti no mācības
tagad Morica un Dukura priekšlikumus par darba laiskolas, tad man jāsaka, ka uz skolas godos esošiem ka likuma 10. panta atcelšanas ierosinājuma noraidīpusaudžiem tas neattiecas. Tad viens sevišķi svašanu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
rīgs motivs ir tas, ka pie pastāvošās kārtības pusauMorica un Dukura priekšlikumu. Tagad lūdzu paceldžiem nav iespējams mācīties amatu. Šie pusaudžu ties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pagadi ir domāti taisni priekš amata mācīšanās. Te celties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas
Dukura_ kungs saka, ka vajaga skolās tos amatus māiznākums: par Morica-Dukura priekšlikumu nodotas
cīt. _ Būtu jau loti labi, ja skolās tos amatus varētu 44 balsis, pret to
nodotas 25 balsis, atturējies 1.
iemācīties, bet_ pie mums līdz šim bija iespējams noPriekšlikums pieņemts. Līdz ar to likuma ierosinādibināt tikai kādas sešas, es gribēju teikt, quasi amatjums atraidīts. Ludzu nolasīt otru ierosinājumu.
niecības skolas un es neparedzu, ka tuvākā nākotnē
Sekretārs J. Vesmanis:
tādu skolu būs pietiekoši daudz. Pašas par sevi šīs
„Lūdzam likt Saeimai priekšā sekošu ierosinājumu:
skolas ari daudz nespēj mums dot, un tā kā te jānāk
«Ievedmuitas tarifa 62. pantā p. 3. burtā b strīpot vārdu
ka strādnieku bezdarbnieku skaitu paaaugstinat caur
to, ka bērnu darbs būs neaprobežots, nav nekāda pamata. Varētu vēl būt runa, ja būtu ierosinātāji nākuši
ar priekšlikumu grozīt 10. pantu, bet viņi to neveļas,
viņi grib šo pantu strīpot, viņi grib panākt to, ka pus-
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„izlases" un šo burtu izteikt sekosi: sēklas lauksaimniecības
un sakņkopības vajadzībām — brīvi."
P. Siecenieks, A. Alberings, J. Mazvērsīts, K. Ulmanis, J. Goldmanis, E. Grantskalns, Aug. Kalniņš, A. Klīve, P. Gailīts, A. Kviesis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekšā nodot šo ierosinājumu tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Vai būtu kādi iebildumi pret šādu
priekšlikumu? Ja nav, tad ierosinājums nodots minētai komisijai.
Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā Bastjānis
liek priekšā publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijā Cielēna vietā ievēlēt Paulu Kalniņu.
Vai būtu kādi iebildumi pret šādu priekšlikumu? Ja
nav, tad Paulis Kalniņš skaitās par ievēlētu publisko
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijā.
Tālāk caurskatāms budžeta komisijas priekšlikums. Referents pie tā ir Vesmanis. Lūdzu sniegt
referātu par budžeta komisijas priekšlikumu.
Referents J. Vesmanis: Godātie deputātu kungi!
t\
^>\1922. gada 12. janvārī ministru kabinets 16. jūlija li"i kūma kārtībā ir izdevis nosacījumus par autonomiem
valsts uzņēmumiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem
ministru kabinetam ir tiesība pārvērst autonoma
saimnieciskā vienībā ar privātiem uzņēmumiem līdzīgu iekārtu un stāvokli dažādus valsts uzņēmumus
uz attiecīgā resora vadītāja priekšlikumu. Šie noteikumi jau Satversmes Sapulces laikā iesniegti likumdevējai iestādei un ir pārnākuši no Satversmes Sapulces uz attiecīgām Saeimas komisijām.
Ja
Saeimas komisijas nav līdz šim šo likumprojektu skatījušas cauri, tad tam par galveno iemeslu uzskatāms
tas, ka komisijas gribēja vispirms noskatīties, kādas
sekas būs šim likumam, to izvedot dzīvē. Lai gan
vēl nav pagājis ilgs laiks, kamēr šis likums stājies
spēkā, tomēr ari līdzšinējie novē.ojumi dod iespēju
spriest, par cik šis likums atsevišķos gadījumos bijis
izdevīgs vai neizdevīgs. Lai varētu spriest, vai šis
likums ir attaisnojis tās cerības, kas uz viņu bij liktas,
tad jājautā, kādi bij tie iemesli, kas pamudināja valdību šādu likumu izdot. Pirmais iemesls bija samazināt budžeta kopsumas. Autonomas iestādes iesniedz
savus budžetus nevis kā brutto budžetus, bet kā netto
budžetus, t. i. kā tīru atlikumu vai no valdības pieprasāmo piemaksu. Bez šaubām, tas uz budžeta kopsumu atstāj diezgan lielu iespaidu, ja ievēro, ka lielākām autonomām iestādēm ir darīšana ar visai prāvām sumām. Otrs iemesls, kamdēļ šis likums ir ticis
izdots, ir tas, lai ar tantjemu palīdzību varētu pacelt
personīgo ierosmi atsevišķu uzņēmumu darbiniekos
un tādā kārtā darīt uzņēmumu sekmīgāku. Protams,
ka ari šis apstāklis ir visai svarīgs apstāklis, jojtādā
kārtā tas galvenais trūkums, kāds ir valsts uzņēmumiem, salīdzinot tos ar privātiem uzņēmumiem, tiek
novērsts. Bet ja mēs apskatām šos abus principus,
piemēroiot tos tiem uzņēmumiem, kur tie ir izvesti,
tad jāsaka, ka budžeta kopsumas samazināšanu var
ari sasniegt nepavisam" uzņēmumu nepārvēršot par
autonomu uzņēmumu. Mums tāds piemērs jau ir ar
linu nodaļu. Linu nodaļa izdara visai prāvus apgrozījumus, tomēr budžetā šie apgrozījumi netiek uzņemti kā brutto sumas, bet gan tikai kā tīrs atlikums
no linu operācijām. Otrs tāds piemērs ir ar valsts
tipogrāfiju, kura uz budžeta komisijas pieprasījumu
iesniedza savu netto budžetu, paredzot ka Saeima
nolems valsts tipogrāfiju no autonomas iestādes pārvērst par parasto valsts iestādi. Tā tad pirmais iemesls, kamdēļ ir izdots šis likums, tādā kārtā atkrīt.
Paliek otrs iemesls, t. i. personīgas ierosmes un centības pacelšana ar tantjemu palīdzību, kādas var tikt
piešķirtas autonomos uzņēmumos, bet nevar tikt piešķirtas valsts uzņēmumos. Kas zīmējās uz šo principu, tad jāsaka, ka tam principam ir vieta tur, kur
autonomi valsts uzņēmumi darbojas līdzīgi privātiem
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uzņēmumiem, un viņi tapat_ ka privātie uzņēmumi
izpilda dažādus privātos pasūtījumus. Izejot no šī viedokļa, tad ari budžeta komisija līdzšinējos autonomos
uzņēmumus sagrupēja trīs kategorijas. Pie pirmās
kategorijas pieskaitāmi autonomie uzņemumi,_ kuri
pēc budžeta komisijas ieskata pavisam ir likvidējami,
t. i. likvidējami i kā autonomi, i ka valsts uzņēmumi.
Pie šiem uzņēmumiem pieder valsts auto garāža un
izglītības ministrijas mācības līdzekļu birojs. Pie
otrās kategorijas pieskaitīti uzņēmumi, kuri gan ir
atstājami kā uzņēmumi, bet pārvēršami no autono-

miem valsts uzņēmumiem par parastiem valsts uzņēmumiem, t. i. pieskaitot viņus pie attiecīga resora.
Pie šiem uzņēmumiem pieder: valsts papīru_ spiestuve, valsts tipogrāfija, kara ministrijas drukātava,
Baldones sēravoti, Kemeru sēravoti, lauksaimniecības departamenta uzņēmumi un zemju departamenta
uzņēmumi. Pārējie uzņēmumi, kuri ir attaisnojuši
pie autonomizēšanas uz tiem liktās cerības,_ pec
budžeta komiijas ieskata ir _ari turpmāk atstājami
autonomā stāvoklī. Bet ievērojot to, ka pagaidām
pastāv viens vispārīgs likums, kas nepavisam
nerēķinājās ar atsevišķu uzņēmumu īpatnībām,
budžeta
komisija paredz šī likuma atcelšanu
un viņa vietā jauna likuma izdošanu priekš
katra atsevišķa autonoma uzņēmuma, — ar citiem
vārdiem sakot, statūtu apstiprināšanu priekš katra
autonoma uzņēmuma, pie kam šī statūtu apstiprināšana tiek izdarīta likumdošanas ceļā, kā tas ir ar
valsts banku un valsts zemes banku, kuras ir autonomi valsts uzņēmumi jeb iestādes un kuras nefunkcionē uz vispārīgā likuma pamatabet uz_ speciālu
statūtu pamata. Tādā kārtā ari būtu iespējams pie
katra autonomā uzņēmuma apsvērt un paredzēt viņa
īpatnības. Pie pēdējās kategorijas iestādēm vai uzņēmumiem pieskaitāmi: valsts kuģu eksploatacija,
telegrāfa aģentūra. Liepājas kara ostos darbnīcas,
nacionālā opera, nacionālais teatrs un Juglas elektrības uzņēmums. Atgriežoties pie pirmās kategorijas
uzņēmumiem, kuri pēc budžeta komisijas ieskatiem
likvidējami, t. i. pie valsts auto garāžas un _pie izglītības ministrijas mācības līdzekļu biroja, jāsaka sekošais. Ar valsts auto garāžas līdzšinējo darbību
valsts nevar būt apmierināta, jo eksoloatacijas izdevumi šai iestādē ir pārāk augsti. Izskaidrojas šie
augstie eksploatacijas izdevumi galvenam kārtām
caur to, ka tās mašīnas, kuras ir auto garāžas rīcībā,
ir pa lielākai tiesai kara laika ieguvums, tās ir stipri
nolietotas mašinas un nav pavisam piemērotas pilsētu
apstākļiem, viņas ir ar ļoti spēcīgiem motoriem un
tādēļ patērē ļoti daudz bencina. Otrām kārtām, tā kā
mašinas ir loti nolietotas, tad remonta izdevumi pārsniedz normālos remonta izdevumus divkārtīgi, pat
trīskārtīgi. Tie ir divi galvenie anstākli, kas auto ga- .
ražas paturēšanu līdzšinējā veidā uz līdzšinējiem pamatiem dara par pilnīgi neiespējamu un nevēlamu.
Varētu būt jautājums par to, ka vecās mašinas tiktu
likvidētas, un vīnu vietā tikto iegūtas jaunas mašinas.
Pirmām kārtām šāda jautājuma nokārtošana atduras
uz finansielām grūtībām, jaievēro, ka auto garāža ir
jau līdz šim no valsts saņēmusi S^ miljoni rubļu savām vajadzībām: ia mēs gribētu kaut cik uzlabot sastāvu, tad minimālā suma.kas vēl būtu jāizsniedzauto
garāžai, būtu ne mazāka kā 4 milinni rubļu. Pēc sevišķas komisijas atzinuma, kura tika iecelta, lai pārrevidētu auto garāžas darbību, ir konstatēts, ka na-

rtoiušā fadā auto traraža ir strādājusi ar deficitu līdz
2 miljoni rubt". Viens kilometrs nobrauciena ir izmaksājis ap 55 rubļu, kamēr privātas garāžas uzņemas valsts prasības iznildīt par 25 rubļiem kilometru.
Ja nu ari ievērotu to, ka iespējams izdevumus pie la-

bāku mašinu sastāva samazināt, tad tomēr jāsaka,

ka par tik lielu sumu — līdz 25 rubļi — nav nekādas
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cerības šos izdevumus samazināt. Bez tam budžeta
komisijā ticis aizrādīts uz to, ka tādas samērā komplicētas lietas, kā auto garāžas darbība, ir ārkārtīgi
grūti kontrolējama un tāpēc ari pie labāka mašinu
sastāva tomēr faktiskais nobraukums bus arvien
mazāks nekā tas nobraukums, par kuru valstij nāksies
samaksāt. Ievērojot šos apstākļus, budžeta komisija
nāca pie slēdziena, ka auto garāža būtu galīgi likvidējama. Atsevišķiem valsts darbiniekiem, kuriem
ir nepieciešami valsts automobiļi — tie būtu Valsts
Prezidents, un ari ministru prezidents — tiem varētu
apgādāt atsevišķus automobiļus, vai paturēt labākos
no tagadējās auto garāžas automobiļiem un nodot
tos viņu pilnīgā rīcībā un pārzināšanā. Kas zīmējas
uz citiem valsts darbiniekiem, kuriem pēc sava amata
pienākas automobilis, tad viņiem priekš tam labāk*
varētu izmaksāt braukšanas naudas, kas valstij iznāks lētāki un dos iespēju sasniegt zināmu ietaupījumu. Varbūt šie darbinieki ari bus vairāk apmierināti, jo lietot tagadējos vecos automobiļus ir ne sevišķi patīkami; parasti notiek visādas klizmas un nepatīkami pārsteigumi. Tie ir tie iemesli, kāpēc budžeta komisija izsacījās par auto garāžas pilnīgu likvidēšanu.
Otra iestāde, kura pēc budžeta komisijas domām, ari būtu likvidējama, ir izglītības ministrijas
mācības līdzekļu birojs. Ja mēs attiecībā uz auto garāžu varējām konstatēt lielus iztrūkumus, lielas
valsts piemaksas, tad to pašu nevar attiecināt uz
izglītības ministrijas mācības līdzekļu biroju. Tos
samērā nelielos līdzekļus, kādi mācības līdzekļu birojam izsniegti no valsts, t. i. 1.400.000 rubļu, šis birojs
savā 3 gadu pastāvēšanas laikā ir triskārtojis, katru
gadu ir uz tiem līdzekļiem, kas viņam savā laikā tikuši izsniegti, peļņa bijusi 100%. Tādā kārtā jākonstatē, ka finansieiā ziņā šī biroja darbība bijusi vislielākā mērā pozitīva. Bet kamdēļ budžeta komisija
izsacījās par šīs iestādes likvidēšanu? Tika aizrādīts, ka šī iestāde it kā baudot monopola tiesības, jo
skolām savā laikā esot dots rīkojums iegādāties savām vajadzībām mācības līdzekļus no šī biroja. Caur
tādu monopola stāvokli mācības līdzekļu birojs it kā
gūstot iespēju ieraut tādu pārmērīgu pelņu. No otras
nuses, tomēr tika konstatēts, ka mācīts līdzekļu
birojā iegūtie mācības līdzekļi ir stipri lētāki par tiem
mācības līdzekļiem, kādus var iegūt privātos veikalos: ir pat norādīts uz starpību no 50—80%. Ja nu tas
tiešām tā ir, tad būtu diezgan grūti izteikties par to,
ka mācības līdzekļu birojs izlieto pārmērīgas peļņas
ieraušanai savu monopola stāvokli. Tālāk tika aizrādīts, ka valstī pastāv mācības līdzekļu izgatavošanas darbnīca, un ja nu ir iespējams iegūt gatavus mācības līdzekļus, tad skolotāji paši nav ieinteresēti nodarboties ar mācības līdzekļu izgatavošanu un darbnīcu neapmeklēšot. Treškārt, tika norādīts, ka mācības līdzekļu birojs, kā neliels veikalniecisks pasākums, nav vispārīgi atstājams kā valsts uzņēmums,
bet ka autonomija būtu atstājama tur, kur darīšana
ar svarīgiem, plašiem valsts uzņēmumiem. Tie bija
tie iemesli, kāpēc budžeta komisija, neskatoties uz
aprādītās iestādes sekmīgo finansielo darbību, tomēr
izlēma ar 8 pret 5 balsīm šo iestādi likvidēt.
Kas zīmējas uz otrās kategorijas iestādēm, kuras
no autonoma stāvokļa būtu pārvēršamas par vienkāršām, parastām valsts iestādēm, tad tur galvenie
motivi bija sekošie. S_askaņā ar noteikumiem par
autonomiem valsts uzņēmumiem, bija paredzēts par
tādiem uzņēmumiem pārvērst tos valsts uzņēmumus,
kas savā darbībā, savos uzdevumos neatšķiras no
privātiem uzņēmumiem, kuri. kā es iau minēju, līdzīgi
privātiem uzņēmumiem izpilda dažus privātus pasūtījumus. Neskatoties uz to, par autonomiem uzņēmumiem ir pārvērsti tomēr daudzi tādi uzņēmumi,
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kuri izpilda gandrīz vienīgi valsts pasūtījumus. Ja
nu kaut kāda iestāde vai uzņēmums izpilda tikai
valsts pasūtījumus, tad nevar but runa par peļņu vai
par tantjemām, nevar but runa ari par personīgas
ierosmes pacelšanu ar šādu līdzekļu palīdzību. Tas
vispirms tika aizrādīts par_ valsts papiru spiestuvi,
kurā ari izpilda galvenam kārtam valsts pasūtījumus:
dažādas bandroles, markas un valsts bankas pasūtījumus uz valsts bankas naudas zīmēm. Bez tam
valsts papiru spiestuvei ir dots monopolastavoklis
attiecībā uz dažādu_ privātu pasākumu vērtspapīru
izgatavošanu, piemēram, akciju izgatavošanu. Pie
tam ir ticis aizrādīts, ka šādu monopola stāvokli valsts
papiru spiestuve izlieto gan sev par labu,_bet loti apgrūtina privātus uzņēmumus. Ir aizrādīts, ka _vienas akcijas izgatavošana valsts papiru_ spiestuve izmaksā pasūtītājiem 180rubļu. Tāda stāvoklī atrodas
ari valsts tipogrāfija un kara ministrijas drukātava.
Ari tās ir iestādes, kuras izpilda gandrīz vienīgi tikai
valsts pasūtījumus. Ja ari kāda no šīm iestādēm izpilda privātus pasūtījumus, tad, lai varētu konkurēt
ar privātiem uzņēmumiem, viņas ir spiestas savus
vispārējos izdevumus likt, uz valsts pasūtījumiem.
Tādā kārtā valstij nākas piemaksāt uz tādiem privātiem pasūtījumiem,kuras šīs iestādes izpilda. Tas
ir pilnīgi saprotams, jo mūsu valsts spiestuves ir
techniski diezgan slikti ierīkotas, slikti nostādītas un
ar labāk nostādītiem privātiem pasākumiem viņam ir

diezgan grūti sacensties. Tāpat ir lemts pārvērst
par parastām valsts iestādēm vai uzņēmumiem Baldones un Kemeru sēravotus. Ari šeit ir ticis konstatēts, ka autonomizacija ne kaut kādas priekšrocības
nav šīm iestādēm devusi un ne kaut kādus labākus
rezultātus šīs iestādes savā darbībā pēc autonomizacijas nevar uzrādīt. Ari šo iestāžu vadītāji ir izteikušies par labu autonomizacijas atcelšanai un v'ņu
pārvēršanai par parastām valsts iestādēm. Beidzot
ir lemts atcelt autonomizacijas principus attiecībā uz
lauksaimniecības un zemju departamenta uzņēmumiem. Ari šie uzņēmumi savā darbībā nav parādījuši nekādas sevišķas sekmes, kuras būtu vērts atzīmēt. Šo uzņēmumu galvenais uzdevums ir bijis
lauksaimniecības kultūras pacelšana — radīt priekšzīmīgas saimniecības, bet, patiesību sakot, šie uzņēmumi- šo savu galveno uzdevumu pavisam nav veikuši. Par priekšzīmīgu saimniecību tur gandrīz pavisam nevar runāt; drīzāk, varbūt, būtu iespēja runāt par atbaidošiem paraugiem, jo ievērojot to, ka
šādu valsts muižu ir bijis daudz, valdība nav bijusi
spējīga piešķirt viņām tik daudz līdzekļu, lai visas
šīs muižas varētu nostādīt par tiešām priekšzīmīgām saimniecībām. Ievērojot to, budžeta komisija
nāca pie slēdziena, ka lielākā daļa no šiem muižu
centriem, šīm valsts muižām, būtu likvidējamas kā
valsts uzņēmumi. Tās būtu vai nu izrentējamas, vai
sadalāmas jaunsaimniekiem un par valsts uzņēmumiem, pie tam ne par autonomiem, bet par parastiem
valsts uzņēmumiem būtu atstājamas tikai nedaudzas
muižas, kur tad ari saimniecība būtu nostādama tā,
ka tiešām šīs muižas varētu uzskatīt par priekšzīmīgām lauksaimniecības iestādēm. Saskaņā ar sacīto
budžeta komisija tad ari lūdz augsto namu pieņemt
sekošo lēmumu:
Saeima nolemj: uzdot valdībai
1) likvidēt līdz 1. aprilim š. g. valsts auto garāžu un izglītības ministrijas mācības līdzekļu biroju;
i 2) pārvērst, skaitot ar 1. aprili š. g., valsts papīru spiestuvi, valsts tipogrāfiju, kara ministrijas drukātavu,
Baldones sēravotus, Kemeru sēravotus, lauksaimniecības departamenta uzņēmumus un zemju departamenta
uzņēmumus no autonomiem valsts uzņēmumiem par
valsts uzņēmumiem vai iestādēm;
3) atstājot autonomā stāvoklī kuģu eksploataciju, telegrāfu aģentūru, Liepājas kara ostas darbnīcas, nacionālo operu, nacionālo teātri un Juglas elektrības uz-
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ir nodibinājis visplašākos _ sakarus_ ar solidakam
franču, čekoslovaku un vācu firmām, no kurienes
dabū preces gan uz kredita, gan Konsignacija. Tas
devis birojam iespēju izsniegt priekšmetos un mācības līdzekļus skolām uz labvēlīgiem noteikumiem.
Pie tam birojs nav privileģēta iestāde, viņam nav
nekādu monopola tiesību, sevišķi tagad ne, kur viņš
Bez tam vēl budžeta komisija, pārrunājot elektrisko nostādīts kā autonoma iestāde. Viņš atrodas viencentrālu nodibināšanu uz laukiem, nāca pie ieskata, līdzīgā stāvoklī ar visiem citiem privātuzņēmumiem.
ka līdz šim vēl nepastāv nekādi likumi nedz noteiBet ievērojot to, ka viņš bauda vislielāko uzticību
kumi, kas šādu iestāžu nodibināšanu regulētu. _ Tāpēc skolotāju starpā, ka viņš ir solīdi nostādīts un rīkoari uzņēmēji ierīko šādas centrāles tādās viejas ekonomiski, viņam ir iespēja pārdot lielu daļu no
tās, kur tās netoaz nebūtu vajadzīgas, kuras varētu priekšmetiem, kā to ari referenta kungs aizrādīja,
tikt apkalpotas no citām vietām, no kaut kādas liepar 50—80 % lētāki kā dažos_ labos privātos veikalākas centrāles. Elektriskais tīkls uz laukiem ir galos, pat ievērojami lētāki nekā citos solidos uzņēmulīgi nesaskaņots. Ja ņemam par piemēru Juglas mos, ņemot par pamatu nevis pārdošanas cenas bet
^
elektrisko staciju, tad viņas tīkls, kas ir izbūvēts en gros cenas. Viņš nav atnesis valstij ne mazākos
kara laikā, ir ļoti neracionāls. Viņš iet ar lielu līkumu zaudējumus, bet tikai peļņu. Saka, ka viņš ir konuz vietām, kuras būtu sasniedzamas taisnā ceļā kurence privātuzņēmumiem. Bet vai konkurence,
daudz vieglāki un ari lētāki. Lai šo lietu nokārtotu, kas atnes labu, lai būtu mums par ļaunu ? _ Man lietad komisija lūdz priekšlikumu papildināt ar sekošu kas, ka no tādas konkurences nav ko baidīties. Nav
6. punktu, kurš skan:
pareizs tas aizrādījums, it kā birojs būtu konkurences
iestāde mūsu mācības līdzekļu darbnīcai. Mācības līuzdot valdībai izstrādāt likumprojektu:
dzekļu darbnīca ir mācības iestāde, kura ierīkota
a) par elektrisko liniju būvēšanu uz laukiem un
skolotājiem un citiem interesentiem, lai tiem norab) par atsevišķo lauku centrāļu elektrisko tīklu dītu, kā ierīkot mācības līdzekļu darbnīcas skolā un
saskaņošanu.
kā tās veicināt. Tas nav tirdzniecisks pasākums, —
mācības līdzekļu darbnīcas uzdevumi ir pavisam citi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek Tie priekšmeti, kas tur izstādīti, nav priekš tirgošapriekšā par ikvienu budžeta komiijas priekšlikuma nās. Tie ir pagatavoti modeļi, mēģinājumi, kurus ir
punktu debatēt un balsot atsevišķi. Iebildumu nav ? izgatavojuši tie, kas mācības līdzekļu darbnīcās nodarbojušies. Šeit par konkurenci nevar būt_ runa.
Tā tad tiks debatēts un balsots par katru punktu atsevišķi. Es lūdzu izteikties pie 1. punkta. Vai pie 1. Šismācības līdzekļu birojs ir izpelnījies vislielāko atpunkta vēlētos kāds vārdu? Vārdu lūdz Gailītis pie zinību un uzticību gan pie ārzemju solidām firmām,
gan ari mūsu pašu skolās un skolotājos. Birojs īsa
1. punkta 2. daļas. Vārds Gailītim.
laikā ir apgādājis ar mācības līdzekļiem apmēram
P. Gailīts (zemnieku savienība): Ir ie_sniegts 900 pamatskolas un 400 vidusskolas. Interesanti ir
priekšlikums mācības līdzekļu biroju likvidēt. Uz konstatēt, ka tad, kad kultūras fonds izsniedza
iemesliem, kuru dēļ likvidējams izglītības ministrijas 1.600.000 rubļu mācības līdzekļu iegādāšanai izpomācības līdzekļu birojs, jau aizrādīja referenta kungs. stītām skolām, tad visas_ 132 skolas izņemot 2 vai 3,
ir atradušas par pareizāko un lietderīgāko iegadāEs atļaušos iesniegt prezidijam priekšlikumu, šo iestādi vēl pagaidām atstāt. Iemeslu ir daudz. Lai ties šos mācības līdzekļus no mācības līdzekļu biroja,
augstais nams varētu pareizi apsvērt šā biroja nolai gan neviena nebij spiesta to darīt. Lai redzētu,
zīmi, pāris vārdos sniegšu īsu pārskatu par šī biroja kādā veidā mācības līdzekļu birojs strādā, sniegšu īsu
attīstīšanos. Birojs tika nodibināts 1920. gada ka pārskatu. Preču konts uz 1923. gada 1. aprili bija
mācības līdzekļu nodaļa pie izglītības ministrijas, lai 24.242 lati jeb 1.212.118 rubļu. 1924. gada 1. janvārī
apgādātu mācības iestādes ar mācības Hdzekļiem un
tas turpretim jau pieaudzis uz 2.723.443 rubļiem, pļe
piederumiem, kuru toreiz Latvijā bij arkartīgj liels tam norakstītas no šīs sumas visas nederīgās un bojātrūkums, jo visi mācības līdzekļi bija evakuēti uz tās preces. Skaidra peļņa uz 1923. gada 1. aprili bij
Krieviju, bet atlikumus izvazāja okupācijas vara un 1.478.341 rubļu. Gaišu valodu runā mantas stāvoklis
lielinieki. It sevišķi sajuta _šo trūkumu mūsu kara
uz š. g. 1. janvāri. Preču netto cenā bija par_ 54.468
līdzekļu
noapgabali.
Nodibinātā
mācības
izpostītie
lati, kasē nauda — 5.643 lati; dažām personām, atdaļa no sākuma darbojās tikai kā tirdzniecisks pasāvelkot kreditorus — 5.134 lati, kopā 65.246 lati jeb
kums un izdarīja tirdznieciskas operācijas. Aiz ta 3.262.310 rubļu. Valdības palīdzība sastādās no šāiemesla nodaļas pienākumi un tiesības pret valsti dām sumām: rīcības kapitāls 575.000 rubļu; caur openebija; skaidri un pilnīgi noteiktas. Kā jau referenta rācijām ar valdības līdzekļiem sakrājies 906.104 rubļi,
kungs aizrādīja, bija nepieeiešanu vajadzīgs, ka biroju kopā 1.481.104 rubļu. Ja atvelkam šos valdības paautonomizē, kas notika pagājušā gada 26. aprili nobalstus no mantas, iznāk skaidra peļņa 1.781.206. Uz
saucot viņu par mācības līdzekļu biroju. Pec _ šīs likuma pamata birojam ir tiesība atvilkt 20% gratibiroja autonomizēšanas darbība stipri pieauga, ka to fikācijai jeb tantjemām, tomēr tantjemas nedrīkst pārvar redzēt no apgrozījumiem. 1923. gada 1. aprilī sniegt 2 mēnešu algu. 10% pieskaitīti rezerves kabirojs apgrozījis 5.206.665 rubļi, bet š. g. 1. janvārī pitālam un viss cits ieplūst valsts kasē kā skaidrs
apgrozījums jau 6.336.295 rubli un uz š. _g. pirmo valsts ienākums. Citās vietās mēs tādas operācijas
ņēmumu iesniegt Saeimai līdz 1. jūnijam š. g. ikkatram
no minētiem uzņēmumiem sevišķus statūtu projektus;
4) izbeigt valsts saimniecību visās muižās, kuru apsaimniekošana nav nepieciešami vajadzīga no lauksaimniecības pacelšanas viedokļa un
5) izstrādāt likumprojektu par valsts zemes fondā ieskaitīto muižu iznomāšanas kārtību.

aprili suma pieaugs uz 8.000.000 rubļu. Tā tad pec
autonomizēšanas biroja apgrozījums pieaudzis viena
gada laikā par apmēram 3.000.000 rubļu. Darbs, kā
redzams, ir loti paplašinājies. Bez tīri tirdznieciskām
operācijām birojs piegriezis vislielāko vērību viņa
pašdarbībai, veicinājis, cik vien tas viņa spēkos stāvējis, skolēnu darbnicu ierīkošanu, izsniedzis pabalstus skolēnu kooperatīviem un darbojies ari citādā
ziņā idejiski, sarīkojot izstādes, izrakstot skolēniem
un skolotājiem pedagoģiskus izdevumus u. t. t. Birojs

pielaižam un atzīstam. Aizrādīšu piemēram tikai uz
„Leru". „Leta" bez telegrāfa aģentūras ari piekopj
tīri tirdznieciskas, veikalnieciskas operācijas. Bet
„Letu" komisija atrada par iespējamu atstāt kā autonomu uzņēmumu gan kā telegrāfa aģentūru, gan kā
komercielu pasākumu. Še turpretim likvidē mācības
līdzekļu biroju bez kaut kādas vajadzības, bez kaut
kāda iemesla. „Letai" izsniedz lielus pabalstus. Birojs neprasa uz priekšu nekādus pabalstos; ir ar mieru darboties ar tiem līdzekļiem, kādi viņam līdz šim
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lākas algas, nekā līdzīga darba esošie valsts darbinieki, valdes locekļi, saņem tantjemas u. t. t. Ta tad
priekšrocības ir dažādas. Vai nu valsts pienākums
ir pabalstīt tādu iestādi, kura valstij idejiski neko neziņa
līdzekļu. Katrs atvieglinājums maksāšanas
komercioneliem pakatrs atvieglinājums cenu ziņā skolām no liela svara, dod, bet nodarbojas ar zināmiem
Gailīša kungs
veikals?
labs
cits
dažs
ņēmieniem
kā
sevišķi kara nopostītos apgabalos. Birojs ir nācis
kas tā„Letu",
biroju
ar
līdzekļu
salīdzināja
mācības
pilnos
vajadzībām
pretim
attaisnojis
un
visām šīm
„Lekungs,
Gailīša
Jus
zināt,
apmēros savu eksistenci, vļņš bauda skolotāju pilnu pat nodarbojoties. Ka
īpa„Leta"
izpilda
pienākumi.
savus_
tai"
ir
ari
citi
grib
uzticību. Tagad ziņa, kajmācības līdzekļu biroju
likvidēt, sacēlusi skolotāju aprindās lielu nemieru. šos uzdevumus, t. i. apkalpo valsti un pa daļai ārzeAiz šiem iemesliem iesniedzu no savas frakcijas mes ar telegramām u. 1.1. Lai segtu šos informācijas
izdevumus, tad pie „Letas" ir pielaists zināms kompriekšlikumu, lai biroju atstātu kā līdz šim par autopromiss: „Letai" ir atļauts tirgoties dzelzceļa kioskos
nomu valsts iestādi pie izglītības ministrijas.
sīkiem piedePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: , Vārds Paulim ar laikrakstiem, grāmatām un dažiem
pildīt
gūtu
līdzekļus
savus tielai
tādi
rumiem,
viņa
Kalniņam.
nodarboties
atļauja
pienākumus,
t.
i.
viņai
irdota
šos
sapulce!
Augsta
(sociāldemokrāts):
P. Kalniņš
i Noklausoties Gailīša kunga runu bija jadoma, ka pie ari ar zināmām komercionelam operācijām. Man lie„Letu" ar mācības līdzekļu biroju
I šīs iestādes absolūti nav nekas ko iebilst un vareļa kas, ka salīdzināt
nekādā ziņā nevar. Mācības līdzekļu birojs ir pārdomāt, ka tā ir viena no vispriekšzimigakam iestādēm. Brīnums tikai, kādēļ budžeta komisija radies vērties par vienkāršu komercionēlu uzņēmumu, kādu
stiprs vairākums par viņas likvidēšanu. Es negribu mums ir ļoti daudz. Un ja Gailīša kungs tik lieliski
šeit nostāties uz tāda viedokļa, lai vienu vai otru šeit gribēja iestāstīt, ka mācības līdzekļu biroja viss
ir ievērojami lētāks, tad es atļaušos pievest vienu gavalsts autonomo iestādi sevišķi uzslavētu. Es dodījumu, kuru man nupat paziņoja manas frakcijas
viņas
strādājušas
puslīdz
vienlīmāju, ka
visas ir
dzīgi slikti. Pārrunājot komisijā par autonomizetam biedrs. Ozolnieku skola ir gribējusi pirkt bioskopu,
paziņota cena,
iestādēm, ari par mācības līdzekļu biroju, mēs nācām apjautājoties birojā, cik tas maksas, _
pie tā paša slēdziena un atstājām valsts pārziņa tikai kuru pagasta valde uzdevusi sava_ lūguma kultūras
tās iestādes, kas ir nepieciešami vajadzīgas valstij fondam. Kad nu vēlāk aizgājuši rēķinu maksāt, tad
un domājām, ka jāatsvabinās pēc iespējas no visam tas izrādījies divreiz tik liels. Tādēļ es apšaubu appārējām. Kas attiecas uz mācības līdzekļu biroju, galvojumu, ka šis mācības līdzekļu birojs var dot kaut
tad Gailīša kungs _pilnīgi pareizi aizrādīja, ka viņš ir ko lētāki kā viens otrs solids privāts uzņēmums. Par
bijis sākumā kopā ar mācības līdzekļu darbnīcām, biroja Jētumu" ari komisijā izskanēja dažādas domas
un taisni no tiem, kas paši šo mācības līdzekļu biroju
kurās sagatavojas mūsu skolotāji rokas darbu paViss tas man liek šaubīties, vai patiešam
aizstāvēja.
sniegšanai, kur viņi paši un viņu skolnieki vingrinābirojs dod skolām kaut _kadus atlīdzekļu
šis
mācības
pa
izgatavodami
skolām
savām
jās praktiskā darbā,
vieglinājumus pie iepirkšanas. Ja nu _ tas ta nav, tad
daļai paši ari mācības līdzekļus. Turp iet nevien
darbā skatīties, bet strādā līdz veselas skolas un tā- atliek jautāt, kamdēļ to paturēt, kamdēļ dot tam zinādējādi pieradina skolniekus pie darba. Agrāk šis mas priekšrocības, dot valsts pabalstus u. t. t. Vai
mācības līdzekļu birojs, par kura likvidāciju tagad iet tikai vienī?i tāpēc, lai dažas personas varētu saņemt
tantjemas? Es domāju, ka tas nav mūsu pienākums.
runa, bijis darbnicu sastāvdaļa, bet ka par lielu brīUn ja jau nu šis mācības līdzekļu birojs kā veikals, kā
sācis
cik
necik
pārnumu, kad viņš
atmaksaties,_ tas
vērsts par autonomu iestādi, kamēr darbnīcām katru komerciels uzņēmums ir tā iesakņojies, tad viņš ari
gadu, kā jums tas zināms, ir jāpiemaksā lielas sumas. uz priekšu neiznīks. Gailīša kungs teica, ka šim veiTā ir nenormāla parādība, kuru sastonrm ari citur. kalam esot jau labi sakari nodibināti ar ārzemēm, .
Man nebūtu nekas pretim,'ja mācības līdzekļubirojs nēc manām domām, viņa vadītāji taču veikalu varēs
turpināt kā privātu, ieguldot privātus kapitālus un
būtu palicis pie darbnīcām, kauču ari ka sastāvdaļa
nemaz
nav jābaidās, ka caur to mūsu skolas cietīs.
pabalstīt.
Šai
viņu
tālāk
ar komercielu raksturu,
No otras puses turpretim mums ir jādzird diezgan
valsts iestādei būtu bijusi tad idejiskā dala, kas sanepatīkamas lietas. Kultūras fonds bija nolēmis izgatavoto skolotājus un skolniekus rokas darbam, zināmo mācības līdzekļu izgatavošanai un komerciela, sniegt priekš izpostīto apgabalu skolām mācības līkas iepērk un pārdod skolām mācības līdzekļus. Bet dzekļu iegādāšanai apmēram 3 miljoni rubļu. Vai
nriekš, vai pēc tam. to īsti nezinu, bet tieši no izglītītas nav noticis. Mācības līdzekļu birojs ir ticis atdalīts par autonomu iestādi, ar nolūku dot varbūt bas ministrijas ir nākusi instrukcija, ka visus šos mādažām privātpersonām tantjemas. Tagad ir jājautā, cības līdzekļus vaiaga iegādāties caur mācības līdzekļu biroju. Jā, kāpēc tad skolām vajaga uzspiest,
kāda nozīme tad īstenībā ir šim māciības līdzekļu birojam. Katrā ziņā tāda pat nozīme kā kuram katram ka taisni tur jāiepērk. Varbūt ka citos skolas atritam lielākam veikalam, kas nodarbojas ar mācības zīst, ka citur ir daudz izdevīgāki iepirkties. Bet tāda
līdzekļu iegādāšanu vairumā. Iepirkšana notiek galinstrukciia nu reiz bija un to kultūras fonda domei vajadzēja līdzekļus niešķirot pārveidot tādi, ka skolas
venam kārtām ārzemēs, jo to mācības līdzekļu, kuri
tiek no paša biroja izgatavoti, ir ļoti maz. Vismaz šos mācības līdzekļus var ienirkt ari citur. Man totoreiz, kad es kā budžeta komisijas loceklis iepazinos mēr jāsaka,ka gandrīz visi šie mācības līdzekļi ir iear biroja darbību un apskatīju darbnīcas Romanova
gūti caur mācības līdzekļu biroju, bet ne tāpēc, ka tur
tie bijuši lētāki. Tas ir noticis tāpēc, ka no izglītības
ielā, man tādus datus deva. Tā tad birojs ir tīri komercielas dabas uzņēmums un kā tāds viņš ari mums ministrijas ouses bija dots skolotājiem augšminētais
iāa*\skata. Mums nākas šeit spriest, vai kuram mājiens. Es domāju, ka nebūs nodarīts nekāds ļaukatram komercielam uzņēmumam mums no valsts nums, ia šis mācības līdzekļu birojs tiks likvidēts.
mises būtu jādod zināmas priekšrocības un pabalsti, Būtu cita lieta, ja šis mācības līdzekļu birojs būtu
kādus tagad bauda mūsu autonomizētie uzņēmumi. palicis nie darbnīcām kā viena viņu sastāvdaļa, tad
Mēs zinām, ka šais uzņēmumos valsts kontrole nemanai frakcijai nebūtu nekas pretim, piešķirt zināvar tik viegli iejaukties, budžeta komisijai ari nav mus pabalstus, bet tagad mēs balsosim pret Gailīša
tiesības daudzās lietās līdzrunāt, viņi pieņem piem. kunga priekšlikumu.
savus darbiniekus uz brīva līguma pamata, kas nePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
tiek ieskaitīti kategorijās un saņem parasti daudz lieP. Gailīts (zemnieku savienība): Kas attiecas uz
doti, bet viņš esot jālikvidē. Kur tur vienlīdzība un
taisnība? Otrkārt apstākļi mūsu skolās ir vel ļoti
slikti; mācības līdzekļu trūkums liels, tāpat naudas
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pārmetumu, ka izglītības ministrija devusi rīkojumu
izpostīto apgabalu skolām iegādāties mācības līdzekļus no mācības līdzekļu biroja, varu teikt, ka
šāda rīkojuma nav. Ir paziņots, ka šīs skolas var
darīt, kā grib. Viņas var saņemt piespriesto naudu
un pirkt mācības līdzekļus, kur grib. * Ja veļas, ari no
mācības līdzekļu biroja. Mācības līdzekļu birojs skolām ir nepieciešams. Viņš pagai_ dām_ atstājams —
un atstājams līdz tam laikam, kamēr mušu skolas nebūs nonākušas normālos apstākļos. Kalniņa _ kungs
teica, lai birojs pastāv turpmāk ka privāts uzņēmums.
Bet kā tas iespējams? Birojsjtaču ir valsts īpašums,
tanī ieguldīta valsts nauda. Ka lai viņš turpina darbu
kā privāts uzņēmums?
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates pie 1 .punkta slēgtas.
Iesniegts priekšlikums no Gailīša, kurš skan:

..

Priekšlikumā par valsts autonomām iestādēm pirmā
punktā strīpot vārdus „un izglītības ministrijas mācības līdzekļu birojs" un 3. punktā 2. rindas beigas uzņemt vārdus «izglītības manistrijas mācības līdzekļu birojs."

« Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Tas, ko šeit abi runā* Referents J. Vesmanis:
tāji izsacīja, ir atkārtojums no ta, kas tika jau izsacīts
budžeta komisijā. Tādel pie viņu runām tuvāk nepakavēšos, bet gribu šeit dot paskaidrojumu _ attiecība
uz Kalniņa kunga norādījumu, ka it ka izglītības ministrija savā laikā devusi rīkojumu, lai tas izpostīto
apgabalu skolas, kuras saņem kultūras fondapabalstu,
savus pasūtījumus izdarītu vienīgi pie mācības līdzekļu biroja. Es biju toreiz vel_ kultūras fonda mazās domes loceklis un atceros, ka ta lieta toreiz bija.
Es gan nezinu, vai pēc tam vai ari priekš tam ir ticis
kāds solis sperts no izglītības _ministrijas, bet ta bija
kultūras fonda domes velēšanas, lai lauku skolas, kurām mācības līdzekļu iegūšanas vietas nebūtu tik
labi zināmas un lai viņas izsniegtos pabalstus neizlietotu nelietderīgi, tad lai viņas šo macības _ līdzekļu
iegādāšanos izdarītu mācības līdzekļu biroja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā visoirms nāk nolasītais Gailīša pārlabojums pie budžeta
komisijas priekšlikuma 1. punkta. Referents izsakās
oret Gailīša pārlabojumu. Es likšu tagad Gailīša pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
nar Gailīša pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Gailīša priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Gailīša priekšlikumunodotas 38 balsis,
pret to nodotas 36 balsis, atturējušies 3. Gailīša
priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak tagad 1.
nunkts budžeta komisijas redakcija un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 1. punkta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas pie 1. punkta? Nav. 1. nunkts pieņemts
vienbalsīgi. 2. punkts. Vārds Goldmanim.
I . 1. Goldmanis (zemnieku savienība) : Augstaļs
nams! Budžeta komisijas priekšlikuma_ 2. punkta,
staro tām iestādēm, kuras ir minētas ka tadas,_ kuras
nebūtu atstājamas autonomā stāvoklī, ir minēta ari
kara ministrijas drukātava. Man jāteic, ka atskaitot
tikai varbūt mācības līdzekļu biroju, kur bij lielākas
domu stanūbas budžeta un tirdzniecības un rūpniecības komisiju apvienota sēde, gandrīz visi šie priekšlikumi stipri vienprātīgi tika pieņemti. Bet attiecība
uz kara ministrijas drukātavu šīs domu starpības apvienotā budžeta un tirdzniecības-rupniecības komisijas sēdē bij tik lielas, ka tikai ar vienas balss oārsvaru
pieņēma šo priekšlikumu, neatstāt kara ministrijas
drukātavu kā autonomizētu. Patiesi. iebildumiņret
to. ka nevajadzētu atstāt kara ministrijas drukātavu
kā autonomu iestādi, ir tādi, kas nenelna ievērību. Ja
mēs paskatāmies atpakaļ uz to, kā tos bii, kad vel
kara ministrijas drukātava bij pie resora, kad tā vēl
nebij autonomizēta, tad „Latvijas Kareivis" 1921./22.

1924. gada

22. februārī.
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budžeta gadā nesa zaudējumus 1.777.000 rubļu apmērā, bet pirmā autonomizēšanas gada uz šī paša
«Latvijas Kareivja" rēķina samazinājās zaudējumi
līdz 800.000 rubļu. Nākoša gada šī drukātava, t. i.
1.660.200, atskaitot
1922./23. budžeta gadā pelna
812.000 rubļu uz ,.Latvijas Kareivja" rēķina, vel paliek skaidras pelņas 800.000 rubļu. Vispāri, pārejot
uz autonomu stāvokli, mes redzam āka štati pie „Latvijas Kareivja" tūliņ tika samazināti par 40%, štati
drukātava tika samazināti par 33%, un tadeļ mes redzam ari šinīs pārskatos, kadrukatava ir nesusi ievērojamu peļņu. Tā ir apgādājusi pilna mēra kara resoru visās viņa vajadzības un ir nepieciešams to tagad uzturēt autonomā stāvoklī. Kas tie gan ir par
principiem, ja gribam likvidēt iestādi, kura dod valstij miljoniem rubļu lielu peļņu, bet budžeta komisija
strīdamies par katru zīmuli, vai to atvēlēt vai ne_. Tas
ir nepareizi un nevieta. Kara ministrijas drukātava
ieņem īpatnēju stāvokli starp visiem citiem autonomizētiem uzņēmumiem. _ Jāievēro, ka kara ministrijai,
jādrukā daudz un dažādas blanketes un_ formulāri un
ja tie būs jādrukā katrā atsevišķa pilsētiņa, tad cik
tas neizmaksās. Bez tam jāievēro, kadažreiz slepenas un steidzamas lietasjadruka, kapec nevar nostādīt kara resoru tāda stāvoklī, lai viņš druka privātā tipogrāfijā. Vajaga kaut vienu drukātavu turēt
kara resora pārziņā, kura nebūtu atkarīga no kura
katra arodbiedrības svilpiena un paroles: ,.streikojjet
drukātavas!". Te jābūt vienai iestādei, kura būtu
neatkarīga no tā. Priekšlikums apvienot šo tipogrāfiju ar citām, nav pieņemams. Tapec ir galīgi nepieciešams, ka kara ministrijas tipogrāfija tiktu strīpota
laukā no 2. punkta, kurš paredz, ka viņa tiktu ka autonomizēts uzņēmums likvidēta.
Vārds BastjāPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
nim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Goldmaņa kunga iebildumi pret kara ministrijas tipogrāfijas pārvēršanu no autonoma uzņēmuma par valsts uzņēmumu sastāv no 3 punktiem. Pirmais punkts ir tas, ka
tipogrāfija ar to momentu, kad viņa pataisīta par autonomu, esot uzrādījusi ārkārtīgi lielu pelnu valstij.
Goldmaņa kungs saka, ka tas esot celies tikai tapec,
ka šī tipogrāfija tapusi par autonomu. Patiesība lieta
var būt ari citāda. Mēs zinām, ka dažas valsts iestādes, piem. valsts papīru spiestuve, kuram ir monopola tiesības uz dažu izdevumu drukāšanu, cenas
var aprēķināt dažādi, un viena un tā pati tipogrāfija,
vai nu autonoma vai neautonoma, varatoest lielu
peļņu vai zaudēiumu tikai atkarība no to, kādas cenas tā nosaka. Tāpēc es saku: kamēr jus neesat uzrādījuši, ka tās blankas, kuras jus izlaižat, ir Ietākas,
kamēr jūs nesakāt, ka tas _ darba spēks, kurš tur nodarbināts, ir lētāks, tikmēr mēs nevaram runāt par
labu šai tipogrāfijai.
Otrs nunkts no Goldmaņa kunga runas ir tas, ka
šī tipogrāfija ir vajadzīga kara res _oram, lai viņš varētu drukāt visas viņam vajadzīgās blankas un formulārus katrā laikā un katrā vairuma un lai nebūtu
techniskas neērtības. Man jāsaka, ka ar to priekšlikumu, kuru ienes budžeta komisiia, nekādu pārgrozību šai zinā oatiesībā nebūs. Komisija tikai liek
nriekšā pārvērst šn tipogrāfiju no autonomas iestādes nar valsts iestādi. Sakāt, kāda te ir staroībi?
Tās blankas var drukāt tāioat, tas ir stiuži vienalga,
vai tā b"s autonoma iestāde, vai vienkārša valsts iestāde. Ari tā kontrole ir iesnēiama tānat kā lld? šim
(starpsauciens no Klīves). Es jau Jums teicu. KIīvps
kungs, lai mums parāda, ka tie papīri iznāk lētāki un
ka tas darba spēks nav par puscenu, jo tur nodarbina

kareivjus.

Trešais punkts, kuru pieveda Goldmaņa kungs,
bija bažas par arodbiedrībām , kuras varētu pasvilpt

t
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uz streiku. Lai glābtu no streika, tad vajadzīga autonomija. Es domāju, ka to _svilpšanu varētu pilnīgi
atstāt pie malas. Tipogrāfijā strādā kareivji un stā-

voklis bus tāds pats, vai nu tur svilps zemnieku savienība vai kāda arodbiedrība. Ja šo uzņēmumu gribēja pārvērst par valsts uzņēmumu, tad komisijai bija
savi dibināti motivi. Valsts tipogrāfiju mums ir vairāk. Pie satiksmes resora tāpat pastāv viena tipogrāfija un savā laikā ari viņu gribēja autonomizēt,
jo domāja, ka tā viņu būs izdevīgāki pārvaldīt. Beidzot, kad jautājumu dziļāki apskatīja, tad ari pats resors neuzstājās vairs par autonomizaciju, bet atstāja
kā valsts uzņēmumu. Saprotams, ka satiksmes ministrim bija zināma interese paturēt to pie sava resora, jo tas bija ērtāki, bij teicamāki nodot tur savus
pasūtījumus. Tas pats motivs var noderēt ari kara
? ministrim, lai ari pie kara resora tipogrāfija paliktu
kā valsts uzņēmums. Par to bija runa ari komisijā un
tā liek priekšā autonomizaciju likvidēt, bet atstāt šo
iestādi pie kara ministrijas kā valsts uzņēmumu. Komisija izsacīja gan domas, ka lietderīgāki, varbūt,
būtu valsts tipogrāfijas apvienot. Tāpēc vajadzētu
uzdot valdībai šo jautājumu apskatīt un nākt ar saviem priekšlikumiem. Tas gan ir jautājums pats par
sevi un par to varēs runāt tad, kad valdība nāks ar
zināmu projektu, vai šīs iestādes vispārīgi atstāt pie
resoriem jeb radīt kādu vispārēju apvienotu tipogrāfiju. Es domāju, ka tādā veidā būs apmierināta ari
jūsu prasība, kuru jūs gribiet izvest pie uzņēmumu
autonomizacijas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds

Goldma-

(A. Veckalns no vietas: „Svilpotājs!").
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Bastjāņa
.- ' kungs centās iztulkot kara ministrijas tipogrāfijas ienākumus tā, ka par drukas darbiem pārāk augsti prasot un tādēļ esot tā lielā peļņa. Lai atļauts būtu teikt,
Bastjāņa kungs, ka šo drukāšanu tipogrāfija ir saņēmusi no citiem resoriem konkursā, tā tad konkursā ar
citiem, kas prasījuši par darbu daudz dārgāk. Tā tas
ir bijis ar pasta-telegrafa pārvaldi, ar muitas departamentu, no kuriem ir saņemti pasūtījumi uz drukas
darbiem. Tā tad izrādās, ka drukāšana kara ministrijas drukātava ir bijusi lētāka. Cik zināms, tad kara
ministrs prasīja, lai šī tipogrāfija paliktu autonomizēta. Tādēļ ka jūs jau pagājušā sēdē gāzāt cauri kara
ministra priekšlikumus, ar kuriem tas nāca, tad es «
šaubos, vai kara ministrim šinī gadījumā būs lielāki
panākumi, ja viņš liks priekšā, lai šī tipogrāfija paliek
nie kara ministrijas. Tā ir stipri apšaubāma lieta.
nim.

-.

Tādēļ vajaga šo tipogrāfiju atstāt kā autonomu ie-

stādi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Debates pie 2. punkta slēgtas. Iesniegtais Goldmaņa priekšlikums skan:
«Budžeta un tirdzniecības-rīīpniecības

komisijas

priekš-

likuma 2. punktā strīnot ..kara ministrijas drukātavu" un 3.
P'inkta pēc vārdjem ..Liepājas kara ostas darbnīcas" likt „kara
ministrijas drukātavu"."

Lūdzu referentu izteikties.
Referents J. Vesmanis: Goldmaņa kunga ar"* trumenti bij vērsti ne pret to, ko liek priekšā budžeta
komisiia. bet pret to, ko budžeta komisija savā laikā
pārrunāja, proti, ka varbūt būtu izdevīgāki, ja visas
valsts tipogrāfijas tiktu p -^vienotas vienā vietā, nolietotās mašinas, varbūt, likvidētas un to vietā apgādātas labākas. Tas ir oārrunāts budžeta komisijā,
bet nekādus lēmumus budžeta komisija šinī ziņā nav
taisijusiun ari neliek neko oriekšā augstam namam
šinī zinā apstiprināt. Tamdēļ ari šie Goldmaņa kunga
argumenti atkristu . Kas zīmējas uz peļņu, kādu it kā
nes kara ministrijas tinografiia, tad es gan nevaru izteikties par to, ka tiek aprēķināta peļņa kara mini-
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strijas tipogrāfijā, bet varu aizrādīt uz to, ka budžeta
komisija, caurskatot šos Jautājumus, konstatēja, ka
tiek aprēķināta peļņa_ kadacita tipogrāfija, proti,
valsts papīru spiestuve. Izrādījās, ka vispārīgos izdevumus valsts papīru spiestuve uzliek uz valsts pasūtījumiem aiz tā iemeslaka citādi viņai esot_ grūti
konkurēt ar privātiem uzņēmumiem. Kad nu jāaprēķina peļņu, tad pasaka, ka uz valsts pasūtījumiem nepelna neko, bet ka uz privātiem pasutījumietn valsts
papīru spiestuve pelna 80—150%. Redziet, ta apreķin šo peļņu. Tad ari — ko tos nozīme, ja kaut kāds
valsts rūpniecisks uzņēmums, izpildīdams valsts pasūtījumus, gūst peļņu? Tā rodas no tam parmaksam,
kura valsts iestādes par saviem pasūtījumiem pārmaksā. Tā tad, ja kāds valstsuzņēmums uzrāda peļņu,
tas nozīmē, ka kāda cita valsts uzņēmuma kasē ir tikpat liels robs. Tādēļ runāt par šo peļņu ir ļoti problemātiski. Tālāk Goldmaņa kungs aizrādīja, ka tikmēr,
kamēr kara ministrijas tipogrāfija bijusi valsts uzņēmums, tikmēr piemaksas pie „Latvijas Kareivja" bijušas ļoti lielas, tagad, turpretim samazinājušās, un samazinājies tamdēļ, ka ar peļņu, kuru atmet kara ministrijas drukātava, tiek segts iztrūkums uz „Latvijas
Kareivi". Es domāju, ka ir vienalga, vai mēs to peļņu,
ko tipogrāfija atmet, ieskaitām valsts kasē un tad piemaksājam „Latvijas Kareivim", vai mēs to peļņu pārvedam tieši zaudējumu segšanai. Ja mēs „Latvijas
Kareivi" uzskatīsim par tādu izdevumu, kurš ir nepieciešams, tad mēs iztrūkumu piemaksāsim no valsts
kases, bet visu kara ministrijas tipografjas peļņu ie-

maksāsim valsts kasē. Tāpēc ari šis arguments neiztur nekādas nopietnas kritikas. Tālāk man būtu
jāaizrāda, ka būtu neloģiski, ja mēs vienu tipogrāfiju
atstātu par autonomu valsts uzņēmumu, ja citas tipogrāfijas tiek pārvērstas par valsts uzņēmumiem.
Stāvoklis ir tāds pats kā valsts tipogrāfijā, tā valsts
papīru spiestuvē, tā ari kara ministrijas drukātava.
Nav bijis nodoms kara ministrijas drukātavu galīgi
likvidēt, jo tad patiesi kristu svarā iebildumi, ko cēla
Goldmaņa kungs, ka kara ministrijas rīcībā vajaga
but tādai iestādei kur viņa varētu visus savus kā slepenos, tā arļ citus drukas darbus izdarīt. Tāds nodoms, likvidēt šo iestādu mums nav bijis. Ņemot vērā sacīto, man jāizsakās pret Goldmaņa kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret Goldamņa priekšlikumu. Nobalsošanā nāk
nolasītais Goldmaņa priekšlikums. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošnas iznākums:
par Goldmaņa priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to
— 28, atturas 13 balsis. Goldmaņa priekšikums atraidīts. Nobalsošana nāk 2. punkts komisijas redakcijā.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 2. punkta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 2. punkts pieņemts
vienbalsīgi. 3. punkts. Vārdu neviens nevēlas pie 3. punkta. Es lieku 3 .punktu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 3. punkta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. 3. punkts pieņemts vienbalsīgi. 4. punkts. _Vardu neviens nevēlas. Lūdzu
pacelties_ tos, kas būtu pret 4. punkta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 4. punkta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par 4. punkta pieņemšanu nodotas 11 balsis, pret to — 27 balsis, atturējušies 29. _ 4. punkts noraidīts. 5. punkts. Vārdu
neviens neveļas. Es likšu taead 5. punktu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5. ounkta
nienemšanu. Nav. Kas atturas pie'5. punkta? Nav.
5. punkts pieņemts vienbalsīgi. Tālāk nāk izlemdams
Vesmaņa iesniegtais priekšlikums papildināt budžeta
komisijas priekšlikumu ar 6. punktu:
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„6. punkts. Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektus: a)
par elektrisko liniju būvēšanu uz laukiem un b) atsevišķo lauku
centrālu elektrisko tīklu saskaņošanu."

Vārdu neviens pie priekšlikuma nevēlas? Es
likšu tagad priešlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu? Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Nākamais dienas kārtības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Ludzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija skatījusi cauri sekošus steidzamības
kārtā pieņemtus likumus un liek priekša šādus pārlabojumus. Pārgrozījumā 1922. gada 10. februāra likumā par akcizes nodokli uz tabaku, tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem, ļevada vārda
„likuma" uz a likt jumtiņu*.. 30. panta varda_ „vardus"
strīpot galotni s. Tai pašā panta strīpot vardus_ «atvietot, ar vārdiem" un to vieta likt vārdus „vieta likt
vārdus". Likuma par akcizi no naftas produktiem ļevada vārdā „likuma" uz a likt jumtiņu. 2._ panta vārdā „pānta" uz a likt jumtiņu. Aiz šī vārda rakstīt
vārdus „zem burta c". Aiz c likt iekavu un strīpot
vārdu „burtā". Vārdos „mineto specifisko" strīpot
galotni o un tai vietā likt galotni a ar garumzīmi.
Vārda „svaru" vietā likt „svara". Tai paš .a panta
strīpot vārdus «atvietot ar"_ un to vieta likt vārdus
..vietā likt". 3. pantā vārda „panta" uz a likt jumtiņu. Pēc šī vārda likt vārdus « zem burta c", aiz c
likt iekavu. Strīpot vārdu «burta". 13. panta strīpot
vārdus ..atvietot ar" un to vieta likt vārdus „vieta
likt". Treškārt, likumā par dažu nodokļu nomaksas
pagarināšanu strīpot vārdus ..valstij par labu" un likt
1. pantā aiz vārda ,.terminš" vardu ..valsts ". Pec
tam pants skanētu: «Nomaksas termiņš valsts nodoklim no lauku nekustamiem īpašumiem par 1923. ""adu
pagarināts līdz 1924. gada 1. oktobrim". Ceturtkārt,
papildinājumā likumam par obligatorisko skolu skolotāju atalgošanu ievada pirmo vardu ..Papildināt"
pārnest aiz vārda «algošanu" un vardu ..likumu" iesākt ar lielo burtu. Tekstā starp vārdiem ..pārzinis "
un ..par" likt „—". Vairāk pārlabojumu šinīs liku-

mos nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai_būtu kādi ļebildumi pie redakcijas komisijas priekša liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi pieņemti.
Nākošais dienas kārtības punkts ir 1 i k um a i cpašvaldību
r o s i n ā i u m s par a p rin ķ u
Referents Jelikvidēšanas apturēšanu.
zups Rubulis. Lūdzu referentu sniegt referātu.
"L. Referents J. Fubulisļ _Augstā sapulce! Sakarā
ar vienā no pagājušām sedem pieņemta likuma ierosinājumu, pašvaldības komisijas viena dala, apskatot
šo likuma, ierosinājumu attiecība uz apriņķu pašvaldību likvidēšanas apturēšanu, velēšanu un apriņķu pašvaldību satversmes likuma izstrādāšanu-plašāk pārrunājot vispirms izteicās, ka varbūtnebūtu ieteicami

stāties nie apriņķa pašvaldību velēšanu un satversmes likuma izstrādāšanas tikmēr, kamēr augstais
nams nav izteicies vai nu oar šī likumprojekta pieņemšanu vai noraidīšanu. Lai gan tie nrojekti ir gatavi, kuri tika izstrādāti Satversmes Sapulces laļka
un ari Saeimas laikā, bet tomēr lielāki likumi varētu
prasīt zināmu laiku. Tāpēc tika pacelts jautājums
izstrādāt pagaidu likumu, ar kuru griezties pie augsto
nama, par apriņķu pašvaldību likvidēšanas anturešanu. tas varētu būt tikmēr, kamēr izstrādātu apriņķu pašvaldību satversmes. Šo likuma projektu
apspriežot nepārgāja uz pantu lasīšanu pateicoties
tam, ka visi komisijas locekli nebija ieradušies. Balsis dalījās līdzīgi: 6 par, _ 6 pret. Tapec komisija
formeli uzskata šo ierosinājumu par atraidītu.
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Priekšsēdētāja biedrs_A. Alberings: Tiek atklātas vispārējas debates. Vārds Francim Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie- <? r* **^
nība): Kad mēs pieņēmām likumu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, tad tas atstāja tādu iespaidu, ka
mēs piegājām pie šīs lietas pārsteigti. Tapec es domāju, ka pie šī likuma ierosinājuma mums vajadzētu
nopietni pārdomāt, vai patiesi _ apriņķu pašvaldības
būtu galīgi likvidēļamas, vai mes nebūsim izdarījuši
tādu soli, kuru velak pašiem vajadzētu nožēlot. Kas
zīmējas uz apriņķu pašvaldībām, tad vajaga pateikt,
ka neskatoties uz viņu likvidēšanu, tomēr apriņķu
pašvaldību ideja pie mums ir pieņemto un paliek. Neviens no mums, i no laba, i no kreisa spārna, nenoliedz, ka var būt pagastu pašvaldību apvienības, neviens no mums ari nenoliedz, ka dažos gadījumos šīs
apvienības būs nepieciešamas. Mes esam pieņēmuši
principu, ka ari tādos gadījumos, kad apriņķu pašvaldības pastāvētu, ari tad pagastu apvienības būtu
pielaižamas. Ja nu mes būsim pielaiduši tādu gadījumu, ka pagastu pašvaldībām vajadzēs apvienoties,
lai viņas varētu sasniegt zināmus mērķus, tad, kungi,
vai tā lieta nepaliek vienkāršāka, ja mums paliek apriņķu pašvaldības. Bez tam, kungi, apriņķu pašvaldību uzturēšanai par labupec manam domam, ir
vēl sekošais motivs. Ja mes atzīstam, ka tiek galīgi
likvidētas apriņķu pašvaldības, tad dažas lietas, kuras
būtu nepieciešamas priekš pašas saimniecības vai ari
priekš kulturelās dzīves, bus izkaisītas; mes nevarēsim viņas izvest pēc zināma plāna, nevarēsim viņas
Pavisam citādi
izvest vienlīdzīgi visā valsti.
būs, ja viss tas būs,_ es neteikšu, koncentrēts
apriņķa pašvaldības rokas, bet ja apriņķa pašvaldība
būs kā vadītāja, pagastu pašvaldībām, ka ierosinātāja, kā veicinātāja; tad apriņķu pašvaldības varēs
daudz plānveidīgāki un daudz atraki tas kulturelās,
saimnieciskās un sanitārās lietas izvest zināma apriņķī, nekā tad, kad tas būtu atstats tikai pagastu
pašvaldībām. Bez tam, kungi, ka apriņķu pašvaldības būtu vajadzīgas, tam klāt nak vel sekošais motivs. Ir zināms, ka dažos apvidos ar inteliģentiem
spēkiem nestāv diezcik labi un ka tos inteliģentos
spēkus, sevišķi tos inteliģentos speķus kuri ir
iestrādājušies pašvaldību lietas, nav tik viegli
sadabūt. Ja nu mēs atstājam apriņķu pašvaldības,
tad būs daudz vieglāki dabūt _ tos vajadzīgos darbiniekus un spēkus; bet ja mes apriņķu pašvaldības galīgi likvidēsim, atstājot tikai pagastu pašvaldības, tad katram pagastam vajadzēs divus, trīs, vismaz vienu inteliģentu darbinļeku, kas visas lietas
vadīs un pārzinās. Bet ja bus arļ viens inteliģents
darbinieks, es neredzu, ka viņš varētu veikt to darbu,
kāds gultos uz pagastu pašvaldībām. Ta tad kungi, šo
motivu, kā mēs redzam, ir diezgan daudz, tie motivi.
kurus es pievedu, zīmējas vispārīgi uz visiem Latvijas apgabaliem, bet priekš Latgales ir vel sevišķi
motivi. Latgalē, piemēram, apriņķu pašvaldības rokās bija līdz šim koncentrētas un apriņķu pašvaldības bija ari ierosinātājas apdrošināšanas organizācijām no uguns u. t. t. Bez tam viņas bija ari ierosinātājas un nodibināja Latgales banku u. t. t. Ja tiktu
likvidētas apriņķu pašvaldības, tad vajadzētu ari
šīs organizācijas pa daļai likvidēt. Varbūt ka pārmetumu varētu pievest to, ka ja paliek apriņķu pašvaldību orgāns, tad visa darbība būtu koncentrēta apriņķī. Kā tad būtu ar šo koncentrācijas jeb centralizācijas ideju. Ja apriņķu pašvaldības tiek likvidētas, tad, kungi, nāktu-tas otrais daudz svarīgākais
pārmetums. Ja mēs likvidētu apriņķu pašvaldības,
tad visa centralizācija koncentrētos te Rīga. Tad
mums būtu te viens vienīgs punkts, kur visa apriņķu
darbība būtu koncentrēta še mūsu _ ministriju rokas.
Un citādi ari nevar to lietu iedomāties. Piemēram,

407

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

ņemsim sanitāro lietu, izglītības lietu, ceļu lietas u.
t. t. k taču vajadzīgs kaut kāds orgāns, kas visas
šis lietas pārrauga, pārzin un pārskata, kas tās
veicina u. t. t. Mēs nevaram iedomāties, kungi, ka
katrs pagasts gādās par to, lai visā apriņķī ceļi būto
kartība. _ Katrs pagasts turēs zināmā mērā par vajadzīgu gadat_ tikai pats par sevi, un nevar pielaist
pagasta rokas vest tādas lietas, kā piemēram sanitāro uz visu pagastu. Tad viens pagasts darīs vienu
otrs pagasts otru. Tā tad paliek tikai viena ideja,
vai nu šim lietam vajaga būt koncentrētām apriņķu
pašvaldību rokās, vai viņas jākoncentrē mūsu ministriju rokas. Es domāju, diezin vai būs piekritēji
tam, ka šī darbība, visa mūsu pašdarbība būtu kon-

centrēta tikai ministriju rokās. Tad mēs zināmā mērā
grieztos atpakaļ uz veciem laikiem. No-tā ir redzams, ka pat pavirši skatoties uz šo lietu var teikt,
ka apriņķu pašvaldības ir vajadzīgs uzturēt. Viņām
tika pārmests tas, ka tās ir pārāk dārgas, dārgi
maksājot u. t. t Diezin, ja šī aparāta nebūs, vai tas
mums nemaksās daudz vairāk dzīvē. Bez tam, ja
ari pielaistu, ka bijušo pašvaldību aparāts bija pasmags, tad,mes varēsim viņu darīt vienkāršāku, kad
apspriedīsim pašu likumu par apriņķu pašvaldībām.
Tapec es lieku priekšā šo ierosinājumu pieņemt, lai
mes varētu stāties pie likuma izstrādāšanas par apriņķu pašvaldībām.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Ru-

dzitim.

T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
„ sapulce! Par vietējo pašvaldību reorganizēšanu ir
runāts jau ļoti sen. Vēl valsts domē bij iesniegti
vairāki likumprojekti, starp citu no domnieka Priedkalna un velak, ap 1914. gadu, izstrādāja kādu projektu ari mušu frakcijas biedrs Skujenieks. Bez tam
mušu patstāvības laikā ar šo jautājumu nodarbojās
ari Satversmes Sapulce. Ir loti raksturīgi, ka visi
projekti, tāda vai citādā ziņā ir izgājuši uz mūsu pagastu pašvaldības iestāžu nostiprināšanu. Es neuzkavēšos tuvāk pie visiem priekšlikumiem, kādi ir
bijuši, man tikai jāaizrāda, ka jau 1913. gadā Skujenieks sava projektā paredzēja ka apriņķi, kādi viņi
tagad pie mums pastāv, nebūtu vajadzīgi un visu
vietējo vajadzību apmierināšana būtu nokārtojama
pagastu robežas. Protams, Skujenieks, izstrādā-

dams savu projektu, ari aizrādīja atklātībai, ka mūsu
pagasti daudzējādā ziņā ir par maziem, lai varētu apmierinat visas tas saimnieciskās vajadzības, kādas ir
uz vietām; tāpēc bij domāts, kā pagastam vajadzētu
sastādīt, varbūt, tik lielu vienību, ka mūsu draudzes—
3 līdz 4 mūsu tagad_ējie pagasti kopā. Tas bij toreiz,

1913. un 1914.gadā, kad visa mūsu pašvaldības iekārta bij dibināta pavisam uz citiem principiem. Tagad, turpretim, jautājums nostājas mūsu priekšā Pavisam citādi. Mums ir plašs un demokrātisks pagastu
pašvaldības _ vēlēšanu likums. Mūsu pašvaldības ir
demokratizētas un mums jādod iespēja šīm -^val^
dībām uz vietām
parādīt savu iniciatīvi darbos.
Diemžēl, kura katra apvienība, kas ir domāta apriņķa pašvaldības veidā,_vietējo pašvaldības iestāžu
iniciatīvi ierobežo. Agrākiem apriņķiem un vispār
lielakiem institūtiem, kā piemēram zemstēm, galvenie bij saimnieciskie momenti, bet bij bez tiem ari
tīri politiskimomenti. Šīs iestādes neuzticējās vietējam zemākam pašvaldības vienībām. Tādēļ vajadzēja radīt kādu augstāku iestādi, zemsti, kurā
būtu nodrošināta ar saviem priekšstāvjiem vairumā
muižniecības kārta. Protams, ka šīs iestādes baidījās ka vietējas pašvaldības vienības neuzstājas pret
^
zināmam
privilēģijām u. t. t. Tagad šie motivi ir atkrituši un tapec mums būtu jārunā gan tikai par vietējo pašvaldību iestāžu darbības pārraudzību. Visu
vietējo saimniecisko pasākumu veikšanai un vietējo
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vajadzību apmierināšanai pilnīgi pietiktu ar pagastu
pašvaldībām. Saprotams, ir tādi uzdevumi pagastiem,
kurus viņi izrādās par nespējīgiem veikt, un tādi pasākumi būtu slimnīcas, augstāka tipa skolas u. t. t.,
tos pagasts nevar veikt, tur būto jāmeklē cita izeja.
Mēs zinām, ka citās zemēs pastāv apvienības un ari
mūsu likumā tādas apvienības ir paredzētas. Tie
pasākumi, ko atsevišķi pagasti nevar veikt, tie būtu
veicami no apvienībām. Bez tam man jaajzrada uz
vienu ļoti raksturīgu parādību. Mēs prasām vietējās sabiedrības, iniciatīvi, mēs vēlētos, lai sabiedrība
strādātu vairāk kulturelās biedrībās, kooperatīvos
lauksaimniecības biedrībās un citur. Tai paša reize^
mums ir tik daudz dažādu valsts un pašvaldības
iestāžu, ka šiem sabiedriskiem pasākumiem bieži vien
nekas neatliek ko darīt. Ja mēs paskatāmies tos
darbus, ko veic apriņķu pašvadības un tos pienākumus, kas būtu jāveic sabiedriskām organizācijām,
tad mēs te redzam nevajadzīgu duālismu. No vienas
puses valsts iestādes, no otras puses sabiedriskās
organizācijas, vietējā iniciative. Loti daudz jautājumu tagad iet caur apriņķu pašvaldībām, piem.
sēklu izdalīšanas jautājums tiek veikts apriņķu pašvaldības iestādēs, tad pa daļai ari mākslīgo mēslu apgādāšana notiek ar apriņķu pašvaldību palīdzību, tad
vel viens otrs jautājums, kas tagad tiek nokārtots
caur apriņķa pašvaldībām, tas pēc manām domām
būtu tikpat labi nokārtojams caur sabiedriskām organizācijām. Kredīti tiek atvēlēti zināmam noteiktam uzdevumam, zināmam mērķim, pie kam neviena
kapeika netiek izlietota bez vietējās pašvaldības
iestādes atsauksmes un ziņas, un bez attiecīgiem dokumentiem piem. sēklas jautājumā. Sēklu var dabūt tikai
tad, ja uzrada attiecīgu apliecību, izdotu no pagasta
valdes un tikai uz šīs apliecības pamata apriņķa pašvaldības iestāde sēklas izdod. Bet tikpat labi mēs
to varētu izdarīt caur vietējām lauksaimniecības biedrībām, caur vietējiem kooperatīviem u. t. t. To
pašu varētu sacīt ari attiecībā uz skolām, slimnīcām
u. t. t. Skolu augstākie tipi var būt dažādi, piemēram
lauksaimniecības skolas arodnieciskas skolas u. t. t.
^ un labāki ir uzturēt pašai
Tas nesalīdzināmi vieglāki
sabiedrībai, ar vietējiem speķiem, ar plašāku sabiedrības lidzd_arbību. Attiecībā uz slimnīcām un nespējnieku un bērnu patversmēm būtu jāsaka tas pats.
Visus šos darbības veidus varētu veikt pagasts, apvienojoties savienības kopīgā darba veikšanai. Referents un tāpat ari Fr. Trasuna kungs šeit uzstājās
pretapriņķa pašvaldību
likvidēšanu, bet diemžēl neuz
tiem saimnieciskiem pamatiem,
aizrādu^ mums
kāpēc būtu vajadzīgs apriņķu pašvaldības likvidēt.
Mesjau agrāk par to runājām, agrākās sēdēs šis
jautaļums jau tika sīki pārrunāts un tāpēc negribu
pie ta tuvāki uzkavēties. Tomēr mums jāņem vērā
tas apstāklis, ka Saeima pagājušā gada vasarā pieņēma lļkumu par šo iestāžu likvidēšanu. Ja tagad pēc
apmēram pusgada nak viena frakcija ar ierosinājumu,
to pati frakcija, kura pagājušā reizē balsoja par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, ja tagad šī frakciia
ierosina šī likuma atcelšanu, tad viņai vaiadzēja būt
loti svarīgiem' motiviem, kāpēc šis lēmums būtu jāatceļ. Diemžēl mes šos svarīgos motivus neredzēiam ne noreferenta, ne ari no Franča Trasuna kunga
kurš uzstājas pret apriņķu našvaldību likvidēšanu.
Mums komisija noskaidroja, ka tādu motivu pietiekošu motivu navisam nav. Nav mums itin ' nekāda
pierādījuma, ka tagadējas likvidācijas valdes veiktu
savu uzdevumu slikti un_ ari par to. ka līdzekli tiktu
izhetoti _nelietderīgi. _Tadu aizrādījumu pašvaldības
komisija mes nedzirdējām un tāpēc ari lielai daļai
no
komisijas _ locekļiem palika tāds iespaids, ka ierosinājums nācis aiz tīri personīgiem vai politiskas dabas
motiviem. Bez tam mums ari ir loti labi zināms tas
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apstāklis, ka apspriedes, kuras bija sasaukusi iekšlietu
ministrija, noskaidrojas, ka sevišķi pret likvidāciju
uzstājas visi apriņķu likvidācijas valžu priekšsēdētāji,
un tā kā Latgalē šie likvidācijas valžu priekšsēdētāji
pa lielākai daļai, varbūt pat ari visi, ir Latgales kristīgie, tad ir gluži dabīgi, ka šie Latgales kristīgie
spiež savus deputātus iesniegt Saeima šādu ierosinājumu. Tai laikā, kad šo ierosinājumu Latgales
kristīgie iemiedza Saeima, es_ personīgi kādam

Latgales deputātam prasīju, kādi ir motivi šim
ierosinājumam un viņš man tīri vaļsirdīgi atbildēja,
ka viņiem no vietām neliekot miera vietējie priekšstāvji. Tālāk painteresējoties par šo lietu, _ tiešam
izrādījās, ka daži viņu biedri ļoti aktivi strada šinī
virzienā un tais apspriedes, kuras notikušas Latgalē, ļoti noteikti uzstājušies pret _ apriņķu likvidēšanu (zālē sarunāšanas; priekšsēdētājs zvana).
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ludzu netraucēt runātāju!
T. Rudzītis (turpina): Tam varbūt ir savi politiski vai zināmi personīgi motivi, bet mums nav pietiekoši svarīga iemesla, lai mes varētu Saeļma atcelt
likumu, kuru pusgadu atpakaļ pieņemam. Vel te gribu
aizrādīt uz vienu apstākli, proti uz to, ka tagad
iesniegtā priekšlikumā pats likvidācijas jautājums ir
^ grib atcelt
galīgi nepareizi formulēts. Ja iesniedzēji
varēja ta
tad
viņu
likumu, kuru Saeima ir pieņēmusi,
likt
strīpots,
pants
būtu
ka
attiecīgais
formulēt,
priekšā to atcelt, vai ari atcelt visu likumu, bet prieklikumā to mēs neredzam, tur ir tikai sacīts, ka likvidācija apturama, bet patiesība pats likvidācijas
aparāts strādā un funkciļas, kuras ir nodotas likvidācijas valdēm ar pagājuša gada pieņemto likumu, netiek atceltas. Tā kā faktiski mes ar šī priekšlikuma
pieņemšanu neko nepanākam. Ņemot vēra visus
šos apstākļus, es ceru, ka augstais nams Latgales
kristīgo nacionālistu ierosinājumu noraidīs ka ne-

pamatotu.

Priekšēdētāja biedrs A. Alberings: Pie vārda neviens vairāk nav pieteicies. Vārds Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsta
sapulce! Mums ar apriņķu pašvaldību likumu nācies
nodarboties jau vairāk reizes šļnī augstā nama un
divas reizes Satversmes Sapulce. Saeimas laika, kad
pašvaldības komisija bija izstrādājusi apriņķu pašvaldību likumprojektu, viņa nāca ar to šinī augsta
namā un katru reizi tika projekts nodots atpakaļ ko-

misijai pārstrādāšanai. Acīm redzot, ne augstais
nams, ne ari zeme nevēlas tādu smagu aparātu apriņķī, pēc kāda tiecas šī ierosinājuma iesniedzēji. Ja
nu mēs atkal pieņemtu šo ierosinājumu un atstatu

pašvaldības komisijai izstrādāt apriņķu pašvaldību
restaurācijas likumu, kas tad ar to būtu panākts.
Mēs ievestu atpakaļ vecās apriņķu padomes un valdes ar visām neskaitāmām komisijām un plašiem budžetiem. Mēs nodibinātu veselu ierēdņu vairumu
no jauna tai pašā laikā, kad mes runājam, ka zeme
neraža, ka ierēdņu skaits jāsamazina. Mes nostātos
pretrunā paši ar sevi. Te mesgribam dibināt kaut
ko no jauna, tā taču nevar. Jabut konsekventiem.
Tikko priekš pusgada Saeima pieņēma likumu, ka šīs
iestādes tiktu likvidētas, tagad atkal ta pati Saeima
nāk pēc tik neilga laika un saka,_ka viņas ir restaurējamas. Ko tad var sagaidīt vel pec kādiem mēnešiem, ko tad pateiks? Tāda svaidīšanas nav ne_ veļama, ne saprotama. Tā nerada paļāvību, ka ta iestāde, kura likvidēta, ka tā ari paliks uz priekšu likvidēta. Acīm redzot rodas iespaids, ka tiek darīts
tikai priekš īsa laika, lai pēc mēneša runātu ko pavisam citu. Kas tad noticis, jautā Rudzīša kungs.
Kāpēc prasa likvidēšanas apturēšanu? Viņš saka,
ka neesot neko dzirdējis. Es ari nedzirdēju no Trasuna kunga, kādi ir tie motivi? Trasuna kungs pra-
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sīja, vai maz esot iespējams pārraudzīt visus ceļus
vai nu pagastiem vai no centra. Trasuna. kungs nezin, ka tā pati pašvaldības komisija, izstrādā ceļu likumu un ka ceļu pārraudzīšana pēc ceļu likuma ir
nodota šoseju un ceļu valdei, kurai ir attiecīgi speciālisti un ierēdņi uz vietām. No apriņķu pašvaldību
rokām tās lietas tiek tik un ta izņemtasja negrib radīt
paralēlismu. To pašu Trasuna kungs teica par sanitārām lietām._ Priekš kam atkal vajadzīgs to uzdot
apriņķu valdēm,' ja mums pastāv speciāli apriņķu
ārsti? To pašu mēs varētu runāt par skolas lietam,
par sociālo apgādi u. 1.1, u. 1.1.1. Nostādīt šim iestādēm vēl blakus apriņķu pašvaldību nodaļas, tas ir tas,
ko vēlas Trasuna kungs. Man liekas, ka to gribēt pie
mūsu trūcīgiem apstākļiem, pie mušu ta jau smagā
pārvaldes aparatair neiespējami. Nevar runāt par
to, ka te vajaga vēl kaut ko jaunu klāt. radīt, es šaubos, vai mēs esam spējīgi uz tik neproduktiviem izdevumiem, jo visas tās lietas taču maksa naudu. Un
cik tad paliek to, kuriem par to jāmaksā. Tas ir tas
zemnieks, kurš ar un sēj priekš visiem. Mums reiz
vajag izšķirties par to, ka edeju baru mums nevajaga
vairot, bet vajaga vairot darba darītāju baru, lai tas
spētu nest to nastu, ko viņam uzkrauj. Noticis ir tas,
es gribētu atbildēt Rudzīša kungam, ka vai nu Trasuna kungs, vai visi latgalieši ir pazaudējuši ticību
uz saviem zemniekiem, uz saviem velētajiem. Viņi
negrib ticēt, ka pagasti bez apriņķu aizbildniecības
spēs paši ar visiem jautājumiem nodarboties un tos
veikt. Tāpēc ari nāca ar šo ierosinājumu, bet es nezinu, vai tai aizbildniecībai Latgalē būtu vieta. Pie mums
Baltijas apstākļos viņai sen jau nav vietas; viņai bij
vieta vecos laikos, kad domāja, ka zemnieki nevar
paši uz savu galvu rīkoties, kad domāja, ka viņiem
vajaga iecelt kādu «zemskij načaļņik'u" u. t. t. Mes
tagad esam pietiekoši inteliģenti, lai _ paši varētu
savas lietas uz laukiem kārtot, un tadeļ pārnest un
koncentrēt tās apriņķī, nav nekādas vajadzības. To
var uzticēt pašiem pagastiem un tie vislabāk paši
zinās, cik viņi spēj un ko var izdot, un ka vislabaki
veikt saimnieciskās funkcijas. Tāpēc nemaz nav vajadzīgs pārvaldi pārnest uz kaut kādu centru. Tad
tālāk, ja mēs atkal ietu atpakaļ un likvidāciju pārtrauktu, ievestu atkal smagas apriņķu iestādes, tad
mums nāktos atkal koriģēt vienu otru tikko pieņemtu
likumu. Mēs nesen pieņēmām likumu par līdzšinējo
apriņķu zemes ierīcības komiteju pārvēlēšanu. Tagad, ja mēs atkal grozām šo likvidācijas likumu, uz
kura bija uzbūvēts tikko pieņemtais likums par apriņķu zemes ierīcības komitejām, tad Saeimai naktos
šo likumu atkal grozīt, un grozīt šinī pašā Saeima.
Ir skaidrs, ka tāda likumdošana nav īsti sistemātiska
un zemei nav saprotama. Tad tālāk, kāda tad lai
būtu apriņķu iekārta torpmāk, kā noorganizēt viņu
pārraudzību. Te pastāv divējādi uzskati. Viens uzskats ir cilāts jau pašvaldības_ komisijā_ un ari visas
pašvaldību darbinieku daudzējās un dažādas apspriedēs. Viņš ir tāds, ka vajaga nolikt vienu valdības
ierēdni, teiksim, pašvaldības inspektoru, kurš lai pārraudzītu, ka pagastu pašvaldības darbotos pareizi
un likuma robežās, lai tās kārtīgi veiktu savus pienākumus. Otrs uzskats, kas pie mūsu demokrātiskiem apstākļiem būtu veļamāks, ir tas, ka viena
ierēdņa vietā liktu kolēģiju, sastāvošu no_3 personām,
lai bez viena valdības iecelta ierēdņa būtu vel divas
vēlētas personas, kā tas tagad ir likvidācijas valdes.
Viens vai otrs no šiem uzskatiem, vai ari abi dod
vieglu aparātu un abi divi šie uzskati var iemiesoties izstrādājamā likumā par pārraudzības orgānu.
Tādēļ nebūt vēl nav vajadzīgs likvidāciju pārtraukt,
un nav vajadzīgs ari pieņemt šo ierosinājumu. Pašvaldības komisija var par šiem diviem pārraudzības
veidiem izšķirties tā kā tā, vai nu par vienu personu,
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nav vajadzīgs pieņemt šo ierosinājumu. Galu galā
atliekas jautājums, vai mēs balsosim par šo smago,
veco apriņķu _ pašvaldību_sastāvu ar apriņķu padomēm, komisijām un valdēm, vai mēs stāvām par saīsinātu, vieglāku un lētāku aparātu bez smaga budžeta. Man liekas, ka ir skaidrs, ja runa ir par neražu un trūkumu, tad nevaram runāt un balsot par
plašiem izdevumiem, nevaram stāvēt par smagiem
un nevajadzīgiem aparātiem, kauču ari tie jau būtu
dzīve bijuši.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pēc tikko noturētās
Grantskaīna kunga dedzīgās runas, man būs grūti
. -viņam atbildēt, jo mans balss stāvoklis šodien to neatļauj. Jautājums par apriņķu pašvaldību
likvidēšanu pirmo reizi pacēlās no
Slavenais, izbijušais, kādreizējais
. laba spārna.
iekšlietu ministrs Berga kungs bij pirmais, kas
pacēla jautājumu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu. Spriežot pec Berga kunga, kā iekšlietu
ministra, agrākas darbības, tas nebij mums nesaprotams, nebij nesaprotams _ tamdēļ, ka Berga kungs
visur un vienmēr mēģināja izvest cauri savu gribu
ar sev padevīgiem ierēdņiem uz vietām, tādiem ie-

rēdņiem, kāds bij nesen atlaistais Bauskas apriņķa
priekšnieks Berķa kungs. Šādi vīri bija tie, kas palīdzēja viņam izvest gala viņa iedomātos plānus. Pēc
Berga kunga domam nekāda pašvaldība uz laukiem
nav vajadzīga. Visu, kas vajadzīgs, var veikt iecelti
ierēdņi. Tas, protams, runa strikti pretim katrai pašvaldības idejai. Šo domu pec gada apdomāšanās bij
uztvērusi mazinieku frakcija. Berga kungs savu

priekšlikumu izvirzīja 1922. gada 1. jūnija sēdē. Rudzīša kungs ar savu priekšlikumu nāca klajā 1923.
gada 17. aprilī. Pec vesela gada apdomāšanās Rudzīša . kungs Berga kunga izteikto veselīgo domu bij
uztvēris un lika priekša to realizēt. (T. Rudzīša starpsauciens). Rudzīša kungs piemin Skujenieka vārdu.
Atļaušos citēt Skujenieka domas Satversmes Sapulce. 1922. gada 1. jūnija sēdē, kurā Berga kungs
nāca ar saviem famoziem priekšlikumiem, šinī sēdē
Skujenieka domas, Rudzīša kungs, ir sekošas. Attiecība'uz apriņķu pašvaldībām viņš saka, ka
«Vakareiropas prakse pierāda, ka pašvaldības vienības, kuras darbojas uz apmēram
1000—5000 kv. klm. lielas teritorijas, kuru apdzīvo līdz 500.000 iedzīvotāju, ir nepieciešamas. Šādas.iestādes darbojas Holandē, Dānija, Skandināvijas valstīs u. t. t.".
Viņš pievedajaisni tās valstis, kuras ir apmēram
tikpat lielas ka mušu valsts. Tālāk Skujenieka kungs,
mazinieku frakcijas vārda, tanī pašā 1. jūnija sēdē
iesniedz priekšlikumu, kurš skan:
«Satversmes Sapulce nolemj apriņķu pašvaldības likuma otro nodaļu atdot atpakaļ pašvaldības komisijaļ, uzdodot tai izstrādāt apriņķu padomes'velēšanu likumu, dibinoties uz
vispārējam, vienlīdzīgām, tiešām aizklātām un

proporcionālam velēšanu tiesībām".
Redziet, ko saka Skujenieka kungs. Protams,
ka tagad Skujenieka kungs šinī jautājumā nav pie
noteikšanas. Vispārīgi ir tāds iespaids, ka jums, mazinieku frakcijai, ir tik daudz virzienu, cik galvu.
Katrs no jūsu septiņiem deputātiem savā komisijā
jutas pilnīgi patstavīgsun aizstāvot savus priekšlikumus, bieži tos motivear pašdarinātu teoriju palīdzību. Ari šinī jautājuma, radās, tas pilnīgi ir tā. Te
Rudzīšakungam ir atstatas brīvas rokas un tas ari izspriež šo jautājumu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu pec sava ieskata. Tālākā gaita norisinājās sekosi: reiz nu mazinieki prasa apriņķu pašvaldību
likvidēšanu, tad ka nu var viņu brāļu frakcija, lielā
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zemnieku savienība, palikt viņai iepakaļ, jo tā zemes
balss esot tāda, ka vajagot taupību ievērot. Pro-

tams, ja tagad to taupību sāk aizstāvēt mazinieku

frakcija, tad zemnieku savienība nevar palikt iepakaļ viņai ir jānāk talkā, jāpieliek ari savs plecs un
jāgāž tās apriņķu pašvaldības. Centrs, kuram vajadzētu būt patiesībā vienai no tām frakcijām, kura
sevišķi tādus jautājumus, kuri nav sociālistiski jautājumi, būtu atņēmuši sociāldemokrātu frakcijai un
paņēmusi sev tiesības aizstāvēt demokrātiju un vietējo pašvaldību. Šis jautājums, kā es teicu, nav sociālistisks, bet ir tikai demokrātisks. Bet centrs,
laikam baidīdamies no labā spārna demagoģijas, ir
pievienojies viņam, lai nevarētit tam pārmest taupības neievērošanu. Tā radies tas vairākums. Te jāņem vēra ari tas, ka pie toreizējās koalīcijas valdības
galīgas platformas izstrādāšanas bija ari ievests
punkts, ka visām koalīcijas frakcijām jāaizstāv apriņķu pašvaldību likvidēšana. Latgales kristīgie šoreiznak ar citādu domu nekā toreiz, kad pastāvēja
veca koalīcija, kad tie ari aizstāvēja apriņķu pašvaldību likvidēšanu, bet protams, kā koalīcijas partija,
koalīcijas prasību. Tagad viņa nākusi klajā ar savu
ierosinājumu, ka apriņķu pašvaldības nav likvidējamas. Jau toreiz pie likvidācijas projekta pieņemšanas no šīs frakcijas ir ienācis priekšlikums attiecināt to uz visu parejo Latviju, tikai Dieva dēļ ne uz
Latgali. Latgale bez apriņķiem neiztikšot.
Te lai butujttļauts man atkārtot ari dažus skaitļus,
uz kuriem mēdz atsaukties, ka, lūk, nolikvidējot apriņķu pašvaldības, tikšot izvesta diezgan liela taupība, jo tie līdzekļi, kuri tagad tiek izlietoti apriņķu
pašvaldību iestāžu uzturēšanai, visi tikšot ietaupīti.
Par kādam sumām še iet runa?- Iet runa par
20.819.244 rubļiem jeb 13,5% no visiem apriņķu izdevumiem. (Grantskaīna starpsauciens). Jā, es,
Grantskaīna kungs, runāju par vidējiem skaitļiem,
bet ir apriņķi, kur ir ari 7,5% um ir ari apriņķi, kur
ir 35%. Visi pārējie apriņķu ienākumi, kuri sasniedz
1922. gada 154 miljonus rubļu apaļos skaitļos, apriņķī tiek izlietoti apriņķu iedzīvotāju vajadzībām
(starpsauciens: «Skolotāju algām!"). Pilnīgi pareizi,
Rudzīša kungs, ka daļa no šīs sumas tiek izlietota
skolotāju algām. _ Šinīs sumas ir ierindoti tie izdevumi, kas nak ka piemaksa skolotājiem, kā pašvaldības otra puse, un no šīs sumas — 154miljoniem —
apmēram 40 līdz 60% nāk izglītībai. Es domāju, ja
mes izglītības jautājumu negribam pamest, ja mēs
izglītībai uz priekšu gribam_ ziedot tikpat daudz kā
līdz .šim, un_ tikpat daudz bus jāziedo, jo ir apriņķi,
kur 33% bērnu jau tagad neapmeklē skolas tādēļ,
ka nav līdzekļu skolu apmeklēšanai. Tādēļ uz
priekšu izglītības vajadzībām valsts, un tāpat pašvaldības, bus spiestas ziedot ne mazāk par šiem 60%
no tiem minētiem 154 miljoniem, vai nu no apriņķu,
vai no valsts, vai ari no pagasta līdzekļiem. Līdzekļi, kādi ienāk pagastu, apriņķu valžu un valsts
kases, taču mums visiem ir zināms, ka tie visi ienāk
no nodokļu maksātāju kabatām. Tā tad ir viss viens,
no kuras kabatas jus ari neņemiet, vai no pagasta,
vai no apriņķa, vai no_ valsts, tā kā tā šie līdzekļi
bus jāizdod, ta ka ta jus šos izdevumus šinī nozarē
nesamazināsiet. Tā tad var būt runa tikai par šiem
20.819.000 rubļu. _ Un nu šī suma, kas caurmērā uz
katru apriņķi iznāk pāri par 1 miljonu, nav tik liela;
šī suma nesamazināsies ari tad, kad jūs apriņķu
pašvaldības likvidēsiet, jo to vietā nāks 3 vai 4 valsts
augstākie ierēdņi ar _attiecīgiem štatiem, kūpu uzturēšanai neizies mazāk par 1 miljonu rubļu. Tā kā
te tadziesma par taupību ir dziedama tur un pie tiem
apstākļiem, kur klausītāji nespēj pietiekoši kritiski
skatīties uz to, kas dziesmu dzied. Katrs kas loģiski domā, sapratīs, ka līdzekļu ietaupīšana te nav,
bet tiek sasniegts tikai tas, ka vēlēto apriņķu priekš-
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stāvju vietā stāsies iecelti ierēdņi. Mazinieku frakcijas priekšstāvji —kā tas ir pielaižams tikai tādai
famozai frakcijai — kā jūs atcerēsaties. jau no pirmām Saeimas pašvaldības komisijas sedem, kur Rudzīša kungs dedzīgi uzstājās,_ ir pret tiešām vēlēšanām. Tās bija, kas visu baidīja. Viņš būtu apmļerināts ari ar pašvaldību iestādēm, bet viņš baidījās,
ka neiziet cauri tiešās vēlēšanas. Visa viņa runa
bij saspicēta uz to, ka tiešās vēlēšanas neder un,
kaut gan ar sažrjaugtu sirdi, viņš bij spiests kā sociālists par to balsot. Tāda situācija bij un to jūs,_
Kudzīša kungs, nenoliegsiet. Visi, kas bij taļ sēde
klāt, varēs apgalvot, ka jūs toreiz solidarizējāties
ar Kasparsona kungu. Es saprotu, ka vienai otrai
frakcijai ir iespaidīgas personas, kuram ir interese

pie apriņķu pašvaldības likvidēšanas; man ir nācis
zināms, ka dažos Kurzemes apriņķos kādas jaundibinātas centrāles jau tīkot tīkojot pēc apriņķu pašvaldību īpašumiem, pēc tām muižām, kuras atrodoties ja ari ne apriņķu pašvaldību īpašumā, tad viņu
apsaimniekošanā, pēc tām skolām, kuras _ atrodas apriņķu pašvaldību uzturēšanā. Ari pēc tam viņi tīko,
zinādami, ka dabūs šīs skolas ar visu iekārtu. Viņi
nākotnē paturēs sev tiesības saņemt no valsts pabalstus. Saprotams, ka priekš tām jaunam centrālēm, kādas darbojas Kurzemē, būtu no svara, ja šīs
apriņķu iestādes likvidētu; es nezinu, cik tas nāks

par labu lauku grūtā stāvokļa uzlabošanai. Daži
lielu cerību liek uz tā saucamām mūsu diezgan daudzām lauksaimniecības dažādām centrālēm. Agrāk
mums pastāvēja divas lielas centrāles, kuras veda
savā starpā niknu karu. Viņu.nozīme bija liela tad,
kad Latvija bija cariskās Krievijas sastāvdaļa. Tad
šādas centrāles bija tikai apsveicamas. Protams^
viņas ari tagad nav peļamas. Bet mums komisijās
ir nācies saņemt rakstus, ka iestājies jauns laikmets,
rodas jaunas centrāles un sāk viena otru apstrīdēt
un nāk ar priekšlikumu: «Lūk, tā nav tā īstā, es esmu
tā īsta, un ja no valsts līdzekļiem ko piespriežat, tad
ne viņai, bet man." Protams, nākotnē tādas vel vairāk radīsies un jakāds domā, ka caur šīm lauksaimniecības centrālēm varēs izsniegt valsts pabalstus,
tad tas ir nepareizs ceļš. Izsniegt valsts līdzekļus
caur privātām iestādēm ir nepareizs ceļš, jo te nav
ko runāt par vienlīdzīgu līdzekļu sadalīšanu tiem,
kam pabalsts vajadzīgs.
Komisijā bija viens no iebildumiem, kurš ir pa
daļai dibināts. Šinī gadījumā es runāju par tiem
iebildumiem, kādus cēla Nonāca kungs pašvaldības
komisijā, proti, ka neērti būs Saeimai vienā un tam
pašā sastāvā 1. sesijā pieņemt kādu likumu, un IV.
sesijā to atcelt. Taisnība, tas nav diezgan ērti un
patīkami un mazina likumdošanas iestādes prestižu,
bet ari šis iebildums nav pietiekošs, lai noraidītu to
ierosinājumu, ar kuru nāk tagad augstā nama Latgales kristīgo zemnieku savienība. Stāvoklis bus neērtāks, ja kaut ari pēc pāris gadiem lauku iedzīvotāji
nāks pie atziņas, ka tā taupības dziesmiņa ir dziedāta
tikai viņu iemidzināšanas dēļbet ka taupība nekāda
nav sasniegta, ka valsts iestāžu vietair ieceltas citas iestādes, kuras daudz nesaudzīgāki rīkojas ar
vietējām pagastu pašvaldības iestādēm neka līdzšinējās apriņķu iestādes. Acumirklī mes no šiem pārmetumiem varētu izvairīties, bet mes neizvairīsimies no tās atbildības, kad vietējie iedzīvotāji nāks
pie atziņas, ka slikti ir darījusi Saeima, likvidējot
apriņķu pašvaldības. Te saka, ka, luk, mes, likvidatori, gribam panākt to, lai pagastu pašvaldības
tiktu padarītas patstāvīgākas savā darbība. Es teikšu,
ka patstāvīgākas viņas tiks padarītas tur, kur iet
runa par vecu jumtu izlāpīšanu, kur iet runa par
cauru logu ieglāzēšanu, bet kādi lielāki darbi pagastu pašvaldībām nebūs pa spēkam. Jajūs gribat
pagastu pašvaldības padarīt tikai par tādam sīka
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darba darītājam, tad likvidējat apriņķu pašvaldības,
bet ja jūs pagastu pašvaldības gribat redzēt ka iestādes, kas veic plašākus uzdevumus, es gribētu teikt,
dalu no valsts funkcijām, tad jums jādod iespēja šim
pagastu pašvaldību iestādēm radīt lielākas apvienības, kuras tad varētu veikt plašākus darbus, jo katrs
sapratīs, ka pagasts plašus darbus veikt nevar.
Tādus darbus var veikt tādas iestādes kā apriņķu
pašvaldības, kuru teritorija ir 3—4.000 kv. kilometru
plaša ar 50—100.000 iedzīvotājiem. Te var but nopietna runa par to, ka šādas vienības var veikt
diezgan plašus uzdevumus. Tie, kas vēlētos redzēt
lauku dzīvē šo pašdarbību plašākos apmēros, nevar
uzstāties par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, jo tas
ir decentralizācijas princips, pēc kura mēs it kā cenšamies. Laikrakstos diezgan bieži tiek rakstīts, ka
mūsu departamenti ir gandrīz _ neizbrienami purvi,
kur cilvēks, kas iebraucis uz pāris dienām, nevar ar
saviem jautājumiem tikt skaidrībā, jo viņu Suta no
viena galda uz otru, no vienas mājas uz otru. Beidzot cilvēks tikpat gudrs aizbrauc, kā atbraucis. Jus,
gribiet vēl padarīt plašākas šis centra iestādes. Vai
jūs tagad neredziet, ka mums Rīgā valsts iestādes
ieņem diezgan plašus apmērus, viņas ir jau gandrīz
uz katra stūra. Ja visas šīs valsts mājas saliktu vienā vietā, tad iznāktu varbūt 3—4 Rīgas kvartāli.
Jūs viņas gribiet padarīt vēl plašākas un birokrātiskākas. Katram ir skaidrs, ka mazām pagasta pašvaldības vienībām jūs nekādu daļu no valsts funkcijām uzlikt nevariet. Ja jūs negribiet piepaturēt
apriņķu pašvaldību iestādes, tad jums starp laukiem
un pilsētām būs nesamērīgi liela plaisa, tādēļ ka no
vienas puses pilsētās būs diezgan spēcīgas pašvaldību iestādes, un no otras puses būs tās nespēcīgās,
mazās, sīkās lauku vienības — pagasti. Pie šādas pašvaldību sistēmas uzbūves valstī nevar but runa par
sistemātisku valsts funkciju nodošanu vietējām pašvaldībām, kas ir katras demokrātiskas valsts iekārtas pirmais bauslis. Nevienā demokrātiskā valstī,
vai tā būtu maza, vai liela, nekur jūs neredzēsiet, ka
visa darbība ir koncentrēta valsts iestādēs. Visur
jūs redzēsiet, vai tā būtu liela, vai maza demokrātiska valstiņa, ka valsts funkcijas pa lielākai daļai
veic vietējās pašvaldības, un valsts savās iestādēs
ir koncentrējusi tikai to darbību un veic to darbu,
kuru nevar nodot vietējām pašvaldībām. Ja jūs gribiet iet pa šo demokrātijas decentralizācijas ceļu, tad
tie, kas šādu ceļu atzīst, nevar aizstāvēt_ apriņķu
pašvaldību likvidāciju. Es domāju, ka ari tas frakcijas, kuras līdz šimnav atbalstījušas šo ierosinājumu,
varbūt šodien beidzamā brīdī apdomāsies un nobalsos par viņu. Es centra frakcijām liktu priekšā varbūt kādreiz aprunāties kaut ar savu tagadējo iekšlietu ministri, kā viņš skatās uz apriņķu pašvaldībām. Viņa domas te kristu svarā jums, jo_ jus nenoliegsiet viņam zināmus piedzīvojumus šī resora
darbībā. Viņš, cik man ir zināms, nestāv pax apriņķu pašvaldību likvidēšanu. (Sauciens pa labi:
«Stāv gan!"). Mazākais līdz šim viņš par to nav
stāvējis, jo es ar viņu par to nesen esmu runājis.
Es domāju, ka vakar, aizvakar viņš savus ieskatus
nebūs grozījis.
Atļaujiet vēl uz vienu norādīt. Mums_ nāca te
vēl ar vienu iebildumu, ka vajagot nogaidīt, ko tie
lauku iedzīvotāji sacīšot. Labi, mēs teicām, nogaidīsim, ko viņi saka. Tagad ir notikušas vairākas apspriedes, ir sanākušas savā apspriedē, ari tā saucamās apriņķu likvidācijas valdes. Visās šinīs apspriedēs ir pārspriests jautājums par apriņķu pašvaldību likvidāciju, un visas viņas ir nākušas pie
atziņas, ka apriņķu pašvaldības nav likvidējamas.
Te nu, varbūt, varētu teikt, ka paši apriņķu valžu
locekļi neko nevar teiktjo paši šinī lietā ieinteresēti.
Labi, atmetīsim viņus nost. Bet ir sanākušas pec

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

ir
tam apspriedes par veseliem apgabaliem, kuras
--padarbinieki
pašvaldību
pagastu
piedalījušies

domju priekšsēdētāji, valžu priekšsēdētāji, darbveži

un ari šinīs apspriedēs, pa lielākai daļai — viena no
viņām, Valmieras apspriedē, gandrīz vai vienbalsīgi — izteikta vēlēšanās, ka _ apriņķu pašvaldības
uz
iestādes ir piepaturamas. Ta tad ari ta cerība
gaidīja
it
ka
apspriedēm,
kuru
v ietējo iedzīvotāju
labvēlīgu apriņķu pašvaldību likvidācijai, nav piepildījusies. Vietējie iedzīvotaji_ ir jau sapratusi, ka
notiek tikai acu un ausu apmānīšana par līdzekļu
ietaupīšanu, ka te neiet runa ne par ko citu, ka par
personu apmaiņu, velēto personu vieta liekot ieceltas. Tādēļ viņi ir nākuši pie atziņas, ka likvidācija
nav izdarāma. Tādas ir vietējo darbinieku domas.
Es negribu argumentēt ar to, ka ar kādu sevišķi svarīgu faktoru, gribu tikai aizrādīti ka nav piepildījušās cerības, kādas lika uz vietējiem iedzīvotajiem
likvidatori,' itkā viņus saņems ar izplestam rokam
un sauks viņiem «bravo" par to labo_ darbu, ko viņi
padarījuši. Grantskaīna kungs atcerēsies, ka viņam
nācās izvairīties no pārmetumiem likvidācijas valžu
apspriedē, kad viņš beigas izteicas, ka viņi paši
agrāk esot teikuši, ka apriņķu pašvaldības vajagot
likvidēt un tādēļ zemnieku savienība esot balsojusi
par likvidēšanu. Ja nu tagad viņi esot pret likvidēšanu, labi, tad ari nelikvidēšot. (E. Grantskalns no
vietas: «Es tā neesmu teicis!") Ja viena nopietna
frakcija, kura vismaz grib sevi saukt par nopietnu
frakciju, var rīkoties diezgan svarīgos jautājumos
tā, kā to vienu otru reizi_ veļas, varbūt, pat viens
otrs vēlētājs, tad nevar butruna par kādu nopietnu
politiku ari šinī ļoti svarīgā pašvaldības jautājuma.
Mēs nevaram_ vairs ļlgi svaidīties mušu pašvaldības
iestāžu izbūvē tā, kā tas_ līdz šim ir bijis. Gribu ti-

kai aizrādīt tālākiem runātājiem, kas, varbūt, te vel
runās — man, par nožēlošanu, laikam nebūs iespējams vairāk'atbildēt — lai viņi kaut vienu piemēru
pievestu no kādas kaut ari mazas valstiņas, kur būtu
tāda iekārta, kādu liek priekšā apriņķu pašvaldību
likvidatori. Tā tas nekur nav, tādu piemēru jus nevarat pievest. Tas ir tikai Rudzīša kungaun Berga
kunga kopējais gara darbs, kuram nav vel neviena
piemēra nevienā Vakareiropas ne maza, ne liela demokrātijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība):
Augstais nams! Es tikai pāris vārdus gribu
^
teikt kā atbildi Grantskaīna kungam, kurš mēģināja
motivēt zemnieku savienības noraidošu izturēšanos
pret šo ierosinājumu. Galvenais motivs bija tas, ka
tāda svārstīšanās šai jautājumā nenaktu parjabu pašai lietai, pašam jautājumam un kā jau aizrādīju, tad
tāda svaidīšanās, ka šodien viena_ frakcija grib to
lietu nokārtot vienādi, bet pēc mēneša laika nak
ar pilnīgi jaunu priekšlikumu, ir pilnīgi neizprotama
pēc viņa frakcijas domām. Tas ir pilnīgi pareizi un
es piekrītu Grantskaīna kungam, ka tāda svaidīšanās
ir nevēlama parādība, bet šinī gadījumā viņa ir saprotama un attaisnojama, kā kļūdas labošana. Galvenais motivs, kāpēc būtu pieņemams priekšlikums
attiecībā uz likvidācijas pagarināšanu, būtu tāds.
Savā laikā mums visiem bija skaidri zināms, ka likums, kuru mēs pieņēmām par apriņķu pašvaldību
likvidēšanu, toreiz vēl nebij nobriedis un skaidrs un
man šķiet, ka ne tik vien tas tā bija priekš sevišķām
frakcijām, bet visas frakcijas nebija skaidrībā par
to. To mums pierādīja ari praktiskais darbs, kad
mēs stājāmies pie likvidācijas izvešanas. Mēs redzējām, ka likvidācija neiet nemaz uz priekšu, jo
visi jautājumi nav pietiekoši nokārtoti likumā, likumā nav noteikts, kā izbeigt visus saimnieciskos pasākumus un funkcijas. Nepietiek ar to vien, ka pieņem vienu likumu ar pāris rindiņām un nosaka, ka
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visa darbība izbeidzama. Mēs taču zinām, ka šī darbība bija saistīta ar daždažādiemlikumiem.kuri nav attiecīgi grozīti, vai ari atcelti un tāpēc ari to darbību
tik vienkārši, kā tas paredzēts likumā par apriņķu
pašvaldību darbības izbeigšanu, nebij iespējams izbeigt. Tāpat ari tas termiņš, kurš bija noteikts, dzīvē absolūti nebija piemērots likvidācijas izvešanai.
Tāpēc galu galā, gribot negribot, jānāk pie slēdziena
tam resoram, kas ir kā augstākais pārraudzības or-

gāns, ka šis likums nav līdz galam pārdomāts un lai
šo jautājumu būtu iespējams pārdomāt, tad bija jānāk ar priekšlikumu, lai apriņķu likvidācijas valžu
darbības laiku pagarinātu, un pa šo pagarināto laiku
varbūt bus iespējams noskaidrot tos defektus, kādi
pastāv līdz šim apriņķu likvidācijas valdēm, kas būtu
darāms, lai panāktu to iznīdēšanu, kādā veidā to
panākt, lai mes labāki savu saimniecisko un kulturelo darbu varētu veikt. Šeit tika minēts savā laikā,
kad nāca priekšlikums par apriņķu valžu likvidēšanu, ka tam esot lieli štati, pilnīgi birokrātiska iekārta u. t. t. Par to visu var runāt, bet tāds pat birokrātisms ir ieviesies par nožēlošanu visur un ja tas
turpinājās šeit, tad attiecīgaļ iestādei, kam piekrīt
pārraudzības funkcijas visuma, atliek parūpēties, lai
to izskaustu, bet caur vienkāršu apriņķu pašvaldību
likvidāciju mes pārak smagus pienākumus, nesamērīgi viņu spējam, uzliktu pagastiem. Ja tos pienākumus visus uzņemtos valsts uz sava rēķina vai ari
tad viņai iznāktu tas lētāki, vai valstij būtu mazāk
izdevumu? Man šķiet nē, drīzāki lielāki, un pat
daudzkartīgi._ Aizrādījums, ka vajagot mēģināt nodot to vietējam pagastu pašvaldībām, šeit nekristu
tikdaudz svara, jo atbilde uz to, vai varētu vai nevarētu nodot to šīm pašvaldības iestādēm, ir ļoti
vienkārša, ka grūti būs viņām to darbu uzkraut.
Man nācies vairākkārt aizrādīt, ka daži pagasti nav
absolūti darba spējīgi, jau tagad viņiem lieli štati,
lieli budžeti unvietejie iedzīvotāji nav ar viņiem jau
tagad apmierināti, kur viņiem ir mazākas funkcijas,
mazāki pienākumi, kurus nevar lāgā veikt. Ja pienākumi pieaugs, taču skaidrs, ka štati vēl pieaugs,
pārvēršot katru pagasta valdi par mazu apriņķa
valdi, bet vai darbi bus veikti tā, kā tos veic apriņķa valdes, man stipri jāšaubās. Ja štati pieaugs
ar pienākumu palielināšanām, tas palielinās budžetu,
bet pienākumus šīs pašvaldības izpilda daudz vājāk, neka tagad tos izpilda plašākā masštābā apriņķu
pašvaldības. Runāt pair to, ka bez papildu darbiniekiem būtu iespējams veikt lielākus pienākumus, neka viņi tagad ir pagastos, laikam nenāksies. Aizrādu uz to, ka vajagot reiz izbeigt aizbildniecību par
pagastiem._ Šis princips irlabs, pie tā mums jānonāk, tas jāizved, bet pie ta var nonākt tikai pakāpeniski. Ja tagad mes pārrunājam ar pagastu priekšstāvjiem par tiem pienākumiem, kādi uz viņiem gulstas un kādi gulstas pēc apriņķu likvidēšanas, tad
atbilde ir visur ļoti vienkārša: «mēs vēl tik droši
un tik sagatavoti neesam, lai varētu pārņemt uz sevīm visus līdzšinējos apriņķu valžu pienākumus bez
kaut kādas pārraudzības no augstākas iestādes."
Viņu ieskats vienmēr ir bijis, ka starpniecības lomu
starp pagastiem un iekšlietu ministriju kaut kādam

pārraudzības orgānam jāuzņemas. Man šķiet, ka tā
aizbildniecība pārraudzības orgāna veidā ar laiku
izbeigsies. Bet tas laiks vēl tālu nav pienācis.
^ pienāks pec 10, 20 gadiem. Tad varbūt
Viņš varbūt
bus vafrak sagatavotu pilsoņu, kuri nodosies ar lielāku gribu šim sabiedriskam darbam. Bet līdz šim
vel ta nav. Līdz šim vēl, ja kāds negrib savus pienākumus pļldīt, tad viņš nak un saka: mana kārta
nu ir pārgājusi, es vairāk negribu. Lūdzu nākošo.
Un kad nu tādas pārmaiņas bieži notiek, tad ir
skaidrs, ka iestādei sekmīgi strādāt nav iespējams
an par labiem panākumiem nevar būt runa. Tā tad
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šie Grantskaīna kunga iebildumi nav nopietni ņemami, varbūt turpmāk tiem būs savs pamats un reāla
nozīme, tad tos varēs ievērot, bet uz to vajaga iziet
pakāpeniski un ar lielu uzmanību. Grantskaīna
kungs aizrāda, ka vajaga iziet reiz uz to, uzticēt vietējām pagastu pašvaldībām kādus plašākus kulturelus un saimnieciskus pienākumus. Loti skaists princips! Vajagot izlasītu aparātu turēt tuvāki darbībai un darbības rajonam, kur šī darbība notiek, —
ari ļoti labi teikts un acīmredzot labi domāts. Bet
kas būs, ja jūs vismazāko jautājumu nodosiet šīm
pašvaldībām? Ja jūs nodosiet slimnīcu organizēšanu vai nespējnieku apgādāšanu vai ari ceļu būvi
viņām, tad jūs redzēsiet, cik tāļu lietas nonāks. Būs

sodīšanas un plēšanās, iedzīvotāju neapmierinājums
ari būs liels, visa pagastu valžu autoritāte slīdēs uz
leju, viņa būs nespējīga kaut ko nopietnu veikt un
vajadzēs griezties, lai visi pasākumi būtu veicami no
kāda cita orgāna ar lielāku autoritāti. Jo ir taču
pilnīgi saprotams, ja mani ievēl par kādu pagasta
valdes priekšsēdētāju vai tamlīdzīgu pagasta amata
personu, tad es esmu atkarīgs no saviem vēlētājiem.
Man negribēsies mīt stiprāk vienam otram uz kājām
un tādos darbos, kur ir jārūpējas par vispārēju labumu, ir grūti iztikt bez stingrākas uzstāšanās, bet
vēlētām amata personām būs jāpaliek mīkstākām un
uz dažu labu lietu jāskatās caur pirkstiem. Caur to
var ciest tikai vispārības intereses. Tad no Grantskaīna kunga bij vēl uzstādīts jautājums, kā būtu iespējams noorganizēt pārraudzības orgānu kaut kādā
citā veidā apriņķu valžu vietā. Bet iekustinādams
šo jautājumu, viņš principā atzina, ka tāds pārraudzības orgāns ir vajadzīgs, tik runa var būt par pašu
veidu, pie kam Grantskaīna kungs jau pat uzstādīja
divus principus — koleģiāla iestāde no 3 personām,
vai ar vienu ieceltu personu iestādes priekšgalā.
Par principiem es šeit nerunāšu, tas ir nākotnes jautājums, kad būs pieņemts pats princips par apriņķu
pašvaldību turpmāku pastāvēšanu. Tāpat es nevaru
Grantskaīna kungam piekrist, ka mēs, negrozot likumu par apriņķu likvidācijas darbības laiku, varētu
tūliņ pietiekoši noskaidrot jautājumu, kas nāks viņu
vietā pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas par
darbības izbeigšanu. Termiņš notecēs un tas var
radīt atkal pārsteigtus lēmumus un likumus, kuri nemaz neapmierinās dzīves prasību šai lietā. Tāpēc
mums par šo jautājumu jāpārdomā, lai pēc pāris mē-

nešiem nenāktu ar jauniem un dzīvē nopietni nepārbaudītiem likuma pārgrozījumiem. Grantskaīna kungs
mēģināja jautājumu nostādīt tā, ka to ierosinājumu
nevar pieņemt tāpēc, ka viņš neko nedodot, bet esot
svaidīšanās no vienas puses uz otru. Pēc manām
domām ar šo ierosinājumu mēs ja gribam, varam
izbēgt no svaidīšanās. Es gribu aizrādīt, ka mana
frakcija tam ieskatam nepiekrīt, aiz motiviem, kuri
tika augšā minēti, un es domāju, ka ari augstais nams
nepiekritīs šī ierosinājuma noraidīšanai un pieņems
viņu, jo lietderība to nepārprotami prasa. Pie attiecīgiem pantiem nāks attiecīgi pāi labojumi un mūsu
frakcija balsos par šo ierosinājumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim.
J. Rubulis (Latgales darba partija): Augstā sa\$\^>
**' pulcē! Grantskaīna kungs, nobeigdams savu runu,
teica: «Par ko te var balsot? Vai par to, kur prasa
mazākus nodokļus jeb par to, kur prasa lielākus.
Mūsu frakcija balsos par to priekšlikumu, kurš prasa
mazākus nodokļus." Tas izskan pastāvīgi no zemnieku savienības, ka viņa balso par tiem priekšlikumiem, kuri prasa mazāk izdevumus resp. zemniekiem mazāk jāmaksā nodokļus. Te jau Ulpes kungs
apskatīja, pie kāda veida, vai pie apriņķu pašvaldību
pastāvēšanas, vai likvidēšanas var rasties lielāki izKrājumāSaeima. Stemt^iah-kā'
birojā Rlyā, Jēkaba ielā ?>& Ih,
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devumi zemniekiem. Nebūt nav teikts, ja apriņķu
pašvaldības likvidē, ka ar to būtņ samazināti tie
nodokļi, kurus uzliek pašvaldības zemniekiem.
Katram saprotams, ka līdz ar apriņķu pašvaldību likvidēšanu, zināma pienākumu daļa gulsies uz pagastiem. Ja tas tā bus, tad pagasti būs spiesti pavairot
savukanclejas darbinieku skaitu un ja pieņemsim, ka
katra pagastā pavairos kancleju sastāvu ar vienu
darbinieku, tad jāsaka, ka sevišķi Kurzemē, kur apriņķī ir 50—60 pagastu, indirekti nāks klāt 50—60
darbinieku, kuriem visiem, kā algotam spēkam, būs
jamaksa_ atlīdzība. Es nezinu, vai kādā apriņķu
valdē būs vairāk kopskaitā par 30 darbiniekiem, ieskaitot tur kanclejistus, sargus, izsūtāmos u. t. t., u.
Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka visi tie
iebildumi, kuri tiek celti pret apriņķu pašvaldibu restaurēšanu, nav pilnīgi apdomāti no tiem, kas to iesniedz; pareizāki sakot, iesniedzēji nav iepazinušies
ar likvidācijas likumu, Grantskaīna kungs saka:
kapec tas saimnieciskās lietas vajaga pārnest uz
centru, uz ministriju. Ja mēs atšķiram augstā nama
pieņemto _ likumu par apriņķu pašvaldību likvidēšanu,
tad viena no pantiem mēs redzam, ka apriņķu pašvaldību nekustamie īpašumi pāriet iekšlietu ministrijas -pārzināšanā, kura tos pilnīgi pārvalda apriņķu robežas; ar vardu sakot, rīcības brīvība ir ministrijai.
Ta tad tas smaguma punkts, uz kuru jūs atsaucaties,
ir jau padarīts, un_ saimnieciskās funkcijas ir nevis

t. t.

vietējiem iedzīvotājiem, nevis pašvaldības iestādēm,

bet iekšlietu ministrijai, vai kā tur teikts, pašvaldības

departamentam. Tālāk Rudzīša kungs saka: «nav

absolutinekādu motivu, kamdēļ ir jāatjauno apriņķa
pašvaldības; te referents nepaskaidroja, nepaskaidroja ari Trasuna kungs u. t. t.". Ulpes kungs tos motīvus pieveda ļoti plaši, bet es gribētu atgādināt
tiem, kas tik karsti stāv par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, ar kādiem motiviem viņi nāca. Rudzīša

kungs, pirmkārt, atsaucās uz to, ka tauta to prasa,
ka tautas vairākums stāv_ par apriņķu pašvaldību
likvidēšanu. Pie pieņemtā likuma, kad notika apspriedes visos apgabalos, tie priekšstāvji, kas bij sabraukuši no pagastiem, — ja būtu vēl no apriņķu
pašvaldību likvidācijas valdēm, tad tie, varbūt, iznestu lēmumu, lai nelikvidētu, bet tur bija pagastu
priekšstāvji, padomnieki, kas ievēlēti no tautas un
kuriem nebija intereses turēt kādu kakla kungu, ja
tāds būtu apriņķa pašvaldībā, un tie bij iznesuši lēmumu visos apgabalos, ka pārraudzības iestāde kā
tāda ir atstājama. (E. Grantskalns no vietas: «Bet
bez saimnieciskām funkcijām.") Daži apgabali iznesuši lēmumu, ka atstājama pārraudzības iestāde
bez saimnieciskām funkcijām, tikai administrativā
ziņā. Dažos apgabalos, kā Latgalē, tika iznests lēmums ar lielu balsu vairākumu, ka atstājamas ari saimnieciskās funkcijas. (E. Grantskalns no vietas: «Latgalē tas pieņemts ar 2 balsu vairākumu.") Es nevaru
pievest jums balsu daudzumu, bet varu apliecināt
Jums, Grantskaīna kungs, ka lēmums ir pieņemts un
lēmumi var taču tikt pieņemti tikai ar balsu vairākumu. Šis likuma ierosinājums nav teicis neviena
vārda, cik plašas funkcijas apriņķu pašvaldības iestādēm būtu atstājamas. (Stari>sauciens no Grantskaīna. ) Tā ir cita lieta, vieni uzskatīs, ka vajadzīgs
atstāt saimnieciskās funkcijas, otri, ka nevajaga.
Jūs paši pielaidiet, ka tādas varētu atstāt. Jautājums
varētu būt, vai nokārtot to vienas personas, komisāra veidā, vai piemērojoties mūsu valsts demokrātiskiem pamatiem, varētu varbūt nodibināt kolektīvu
pārraudzības iestādi, cik sapratu, līdzīgu piemēram
likvidācijas valdei, sastāvošu no 3 personām u. t. t.
Ja jūs to pielaižiet, tad jums nav ko pretoties šim ierosinājumam. (Starpsauciens no Grantskaīna: «Jūs
gribiet restaurēt vecās padomes.") Te nav teikts, ka
14

419

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

grib restaurēt veco iekārtu. Te ir
teikts tikai, ka apriņķu likvidācijas valdes izpildīs apriņķu valžu pienākumus, bet likumi par viņu satversmi, kā ari par apriņķu pašvaldību velēšanām tiks
izstrādāti atsevišķi. Kādus viņus augstais nams pieņems, tā ir cita lieta. Man liekas, ka visi tie iebildumi, uz kuriem dibinājās apriņķu likvidāciju aizstāvji, nepelna ievērības. Viens, kam es piekrītu,
ir tas, ka var būt netaktiski, ka nesen atpakaļ mēs
likumu pieņēmām un tagad tūliņ atkal griežamies
atpakaļ un gribam likumu pārstrādāt citā garā. Sei es to gribu pastrīpot tai frakcijai, kura šo projektu ierosina resp. Latgales kristīgiem, kuri tanī
laikā bija visai aktivi apriņķu pašvaldību likvidācijas
pabalstītāji. Tas tika pārrrunāts ari pašvaldības komisija un atzina, ka labāk par vēlu nekā nekad. Tomēr tautas balss ir Dieva balss, un ja uz to savā laikā
. atsaucās likvidatori, tad tikpat pamatoti, ja ne labāki, tagad var atsaukties tās frakcijas, kuras ir pret
likvidēšanu. Ja bija darīts netaktisks solis, kad vienu
mēnesi pieņēma likumu un otrā* uzskati šinī svarīgā
nopietnā pašvaldības jautājumā ir grozījušies, tā
būtu cita lieta. Tomēr, ja lietderība to prasa, tad tas
ir jādara. Tas ir vienīgais motivs, kas, pēc manām
domām, būtu ievērojams. Visi pārējie motivi nepelna nekādu ievērību. Rudzīša kungs saka, kur tad
ir kaut viena sūdzība, kaut viens norādījums, ka likvidācijas valdes slikti veiktu savu uzdevumu. Gluži
pareizi. Pateicoties tam, ka jautājums tiek cilāts gan
ministrijā, gan Saeimas pašvaldības komisijā, ka,
varbūt, vajadzētu atjaunot apriņķu pašvaldības, likar šo likumu

vidācijas valdes vēl nevienā apriņķī nav nopietni

ķērušās pie apriņķu mantas likvidēšanas resp. izpārdošanas. Vismaz Latgalē nevienā apriņķī vēl
nav domāts to darīt. Pagaidām vēl ir tā pārliecība,
ka apriņķu pašvaldības paliks. Ja ari mēs pielaistu,
ka kaut kur jau ir sākta likvidācija, tad ar to vēl nav
teikts, ka apriņķu pašvaldības šādā vai tādā veidā
būtu reorganizētas, vai ka pagasti jau darbotos paši
par sevi. Apriņķu likvidācijas valdes varbūt izpilda
savus pienākumus ļoti pieklājīgi, ļoti priekšzīmīgi.
Bet cik ilgi viņas var strādāt? 1924./25. budžeta
gada beigās viņām pašām ir jālikvidējas. Lai ari
Rudzīša kungs atzīst, ka šīs likvidācijas valdes strādā
ļoti labi, tomēr_ 1924./25. budžeta gada beigās šis la-
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ka viņām ir zināms pamats, bez šaubām, tāds pamats ir, par to nevar šaubīties. Bet tad jums vajaga
dot zināmu iestādi, pārraudzības iestādi, kura plašākā veidā varēs izvest pašvaldības darbus un izpildīt pašvaldības pienākumus. Pretēja gadījuma mes
noejam uz to birokrātismu, kur katra atsevišķa maza
vienība ne tik vien kā nevar izpildīt savus pienākumus, kādus viņai likumspiešķīris un tauta_ uzticējusi,
bet nevarēs pat aizstāvēt savas likumīgas tiesības
valsts centra iestāžu priekša.
- Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladislavam Rubulim.
"X-*"i
partija):
DepuVI. Rubulis (Latgales zemnieku
tātu kungi! Bez šaubām ir kaut kas noticis pa to
laiku, kad ir pieņemts likvidācijas likums un kad
iesniegts šis ierosinājums. Nevar taču bez kāda
iemesla izdot likumu un pēc pusgada laika to atkal
atcelt vai ierosināt likuma apturēšanu. Tas, bez
šaubām, nav nekas cits, kā tautas balss, ka
izskanēja
pašvaldības darbinieku balss, kura
tais apspriedēs, kuras sasauca iekšlietu ministriia katrā apvidū. Ir starpība starp to stāvokli,
kāds ir Latgalē un kāds ir Vidzemē un Kurzeme.
Jau tad, kad tika apspriests šis pašvaldību likvidēšanas likums, es aizrādīju, ka ne no saimnieciskās
puses, ne ari aiz kādiem lietderības iemesliem šī likvidācija nav piemērota dzīvei. Varētu vēl saprast
vidzemniekus un kurzemniekus, kuri nepazina pašvaldības darbību, kuriem nebija pašvaldības priekš
kara. Latgalē stāvoklis bija citāds. Latgalē i>ašvaldības ari priekš kara bija un latgalieši ari priekš kara
pazina viņu darbību. Bez tam ari pašvaldību darbības stāvoklis, kā veselības palīdzība, medicīniskā palīdzība, ari skolas lietas bija gluži citādas. Latgalē
bija daudz slimnīcu, kuras bija pašvaldību rokās. Tāpat pagastu valdes, pagastu darbinieki, nebija tik tālu
attīstījuši savu darbību, ka varētu uz reiz pārņemt
ari skolu vadīšanu savās rokās; katrs skolotājs nokļuva lielā nemierā, kad tika pieņemts šis likums par
pašvaldību likvidēšanu. Saeima bija slikti darījusi,
ka pieņēma šo likumu. To atzīst ari Ulpes kungs.

Ulpes kungs aizrādīja, ka esot neērts stāvoklis. Ja,
tas ir ta, bet labāki ir jāizlabo šo stāvokli. Man ir
patīkami, ka tās latgaliešu frakcijas, kuras balsoja
bais darbs viņām ir jālikvidē. Pēc tam visa darbība sava laika par likuma par pašvaldību likvidēšanu
pāries uz pašiem j>agastiem. Par centralizāciju man pieņemšanu, vai vismaz pāreju uz pantu lasīšanu,
vismaz tagad sakara _ar apspriedēm, kuras notikušas
nebūtu ko runāt, bet gan ir jāpastrīpo tas, ka nevar
un
sakara ar izteiktam tautas domām, grozījušas
būt lielu panākumu visiem tiem nodomiem, kurus še
savu
stavokli. Kas būtu pec tam, ja nepieņemtu šo
grib deklarēt, lai it kā maskētu to paņēmienu, kas ir
ierosinājumu unja atstātu pašvaldību likvidāciju
patlaban izvests dzīvē apriņķu pašvaldību likvidēšanā. Ir jāšaubās, vai viens ieceltais komisārs vai tada stāvoklī, kāds viņš ir? Grantskaīna kungs pūari 3 viru kolēģija varēs izpildīt darbus tikpat labi lējas pieradīt, ka _nekas slikts nebūšot. Izeja esot.
ka līdz šim apriņķu valdes. Neviens, saprotams, Nodibināšot varbūt sevišķu pagastu pārvaldes pārnav teicis, ka jaunās apriņķu pašvaldības būtu jāiz- zini, kuru saukšot par komisāru, vai citādi un to
veido tādas, kādas tās ir bijušas līdz šim, sastāvošas likšot pašvaldību vieta. Varbūt, saka, tas pieņems
no 21 locekļa, ar plašām komisijām u. t. t. Viņas, citādu veidu un blakus komisāram būs divi ievēlēti
priekšstāvji no pašvaldības. Vienas ieceltas persovarbūt, vajadzētu sašaurināt, vajadzētu visu aparātu imdarīt vienkāršāku. Man liekas, ka personai, nas vadība Latgale jau pazīstama. Savā laikā bija
kas bus no ministrijas iecelta, nebūs nekādas nozīmes.
Man liekas, ka viņam nebūs vairāk nozīmes un tiesību, kā kādam apriņķa inspektoram, piemēram, skolas lietas, kurš pa veselu gadu nevar izbraukt visu
savu apriņķi. Janu ari viņš paspēs to apbraukt, uzturēsies viena otrā pagastā_ dažas stundas, tad ko viņš
varēs darīt. _ Viņam var būt ne vairāk, ne mazāk nozīmes, ka kādam zināmam aģentam, piemēram, politiskas apsardzes aģentam, kurš varbūt būs tikai informācijas dēļ, kas informēs iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamentu, vai ari citas valsts centra
iestādes. Bet ka viņš pats par sevi varētu kaut ko
dot, tas, man liekas, ir gan vairāk kā skaidrs, kā nē.
Pie tam, ja jau jūs atzīstat, ka tomēr tādas iestādes
ir vajadzīgas, tad jūs katrā ziņā līdz ar to atzīstat,

„3eMcKie Ha>iajibiinKH." Viņu funkcijas Latgalē bija tādas, kādu nebija neviena pašvaldībā. Neviens zemnieks vairaknegrib tos laikus. Viņiem pietiek tikai
uz tiem aļzradīt, lai izsauktu vislielāko īgnumu pret
to. Varbūt tāda gadījumā labāk būtu bijis neiecelt
nekādu sevišķu ierēdni, komisāru, ne ari kādu citu.
Būtu varbūt vienkāršāk visu lietu nodot apriņķa
priekšniekam, Jaiviņš vļens ved visu apriņķa dzīvi.
Tāda gadījuma būtu zināma sistēma un būtu zināms
loģiskums. Bet blakus apriņķa priekšniekam turēt
vel sevišķu komisāru, kurš būtu tāds pat iekšlietu
ministrijas iecelts ierēdnis, nav ne mazākā pamata.
Šis ierosinājums ir par veļu nācis. Bet ievērojot, ka
viņš labo to stavokli, kas ir radies sakarā ar pašvaldību likvidēšanu, es balsošu par šo ierosinājumu.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies? Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemineku savienība): Augstā
sapulce! 6 mēnešus atpakaļ mēs pieņēmām likumu
par apriņķu pašvaldību likvidēšanu. Šodien mūs nodarbina atkal priekšlikums — apturēt šo apriņķu
pašvaldību likvidāciju un sagatavot pāreju uz vecām
apriņķu pašvaldībām. Ja mēs piepeši grozām tik
dziļi dzīvē tverošu likumu, tad priekš tam vajaga
būt pie rokas pilnīgi skaidriem motiviem; tad mums
vajaga operēt ar piemēriem taisni no dzīves, kādi
būtu radušies šajos 6 mēnešos, un vajaga nākt ar pierādījumiem — tur un tur apriņķu likvidācijas valdes
nav veikušas viņām uzliktos uzdevumus; tur un tur
no tagadējā pārejas stāvokļa cieš pagastu pašvaldību dzīve. Tad, kad tādi pierādījumi_ būs pievesti,
mums gribot negribot būs jāapmierinās ar bēdīgo
konstatējumu, ka augstais nams ir pārskatījies, izdodams likumu, kurš ar dzīvi nesaskan, un tad ir jārūpējas par to, ka likums tiktu grozīts, varbūt, tas būtu
pavisam jāatceļ. Bet viss, kas tika pievests par labu
apriņķu likvidācijas procesa apturēšanai, izgāja tikai
uz to argumentu atkārtošanu, kurus mes jau dzirdējām 6 mēnešus atpakaļ. Tie bija teorētiski argumenti, ka apriņķu pašvaldības orgānus vajaga uzturēt
un nebij nekādu konkrētu pierādījumu no dzīves, ka
likvidācijas valdes kā tādas neder. Par to es neko
nedzirdēju. Bet ar teorētisku spriedelēšanu nav līdzēts. Mums ir vajadzīgi fakti un tie runā viscauri
likvidācijas valdēm par labu.
Te sacīja, ka centram būtu vajadzējis apjautāties
pie iekšlietu ministra, ko viņš domājot šļnī apriņķu
pašvaldības iestāžu likvidācijas jautājuma. Man ir
zināmas pašvaldības departamenta domas, kurš tieši
šinī apriņķu pašvaldību lietā ir ieinteresēts un pašvaldības departamenta domas gan, laikam, būs ari
iekšlietu ministra domas. Pašvaldības departamenta
domas par šīm likvidācijas valdēm ir tādas, ka likvidācijas valdes strādā rosīgāki un sekmīgāki nekā
agrākās apriņķu 'pašvaldības. Likvidācijas valdes
sanāk biežāk uz sēdēmun ātri un akurāti izpilda
savus uzdevumus. Pastāvēja no sākuma lielas šaubas par to, kā likvidācijas valdes tiks galā ar lieliem
saimnieciskiem pasākumiem un plašām iestādēm. Ar
gandarījumu jākonstatē, ka plašie saimnieciskie uzņēmumi, kuri izrādījušies par nevajadzīgiem, tiek
sekmīgi likvidēti, un ja kādi izrādās par derīgiem un
nepieciešamiem, tad tie tiek turpināti, tikai sašaurinātos apmēros. Tādas derīgas iestādes, kā bāriņu
patversmes kaimiņu apriņķos, tiek sekmīgi apvie-

notas.

Lauksaimniecības skolas netiek

likvidētas,

bet tiek nodotas dažādām sabiedriskām organizācijām. Beidzot, vispārīgi jākonstatē, ka ir panākts
liels ietaupījums līdzekļu ziņā.
Ar šo ierosinājumu tagad nāk latgalieši. Viņu
vajadzības zināmā mērā ir saprotamas un attaisnojamas, bet nevar būt sevišķas vajadzības pēc tā, lai
mēs 6 mēnešus atpakaļ izdotu likumu tagad atkal
gluži vienkārši atceļam. Latgaliešiem var iet pretim
vēl daudzējādā ziņā, vispirms pagarinot likvidācijas
termiņu, pieprasot, lai Latgalē apriņķu pašvaldības
iestāžu likvidēšana notiek nevis līdz 1925. gada aprilim, bet tiek pēc vajadzības atlikta uz ilgāku laiku.
Mums patlaban , stāv priekšā pagastu satversmes
pārstrādāšana. Taisni pie pagastu pašvaldību likuma pārstrādāšanas ir izdevība ar speciālām Latgales vajadzībām rēķināties. Bez šīm izejām ir vēl
citas, bet nevar prasīt, lai vienā sesijā izdoto likumu
otrā sesijā anulētu. Te neiet runa tikai par likumdevējas iestādes autoritātes dragāšanu, bet ar to mēs
radām taisni chaosu mūsu dzīvē, jo likums par apriņķu pašvaldību likvidēšanu nav kaut kādas otrās
vai trešās šķiras likums — tas pēc savas nozīmes

12.

sēde

1924.

gada

22.
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februārī.

ir pirmās šķiras likums; viņš ker iekšā visās dzīves
nozarēs lauku pašvaldībā. Aiz visiem šiem iemesliem
ir kategoriski jāizsakās pret latgaliešu ierosinājumu
un viņš katrā ziņā ir noraidāms.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vispārējas debates izbeigtas. Es
lūdzu referentu dot atsauksmi. Referents neko nevēlas piebilst. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par pāreju
uz pantu lasīšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,_ kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 47 balsis, pret to — 40 balsis, atturējies nav neviens. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Es lūdzu
nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likuma ierosinājums."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pie

virsraksta

Jezups Rubulis iesniedzis priekšlikumu:
,.Virsrakstu izteikt sekosi: „Pārgrozījums likumā pār apriuķu

pašvaldību likvidēšanu."

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk Jezupa
Rubula priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par Jezupa Rubļa priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Jezupa Rubula priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Rubnļa
priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 28, atturas
13. Priekšlikums pieņemts. Es lūdzu nolasīt 1. panta

tekstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Apriņķu
pašvaldības likvidēšana, kura paredzēta likumā „par apriuku pašvaldību likvidēšanu" (Lik. un min. kab.

noteik. kr.

1923. g. Nr. 17. sk. 101.) apturama.

Likvidācijas

valde izpilda turpmāk apriņķu pašvaldību vienību tekošos darbus kā apriņķu valdes līdz 1924./25. gada budžeta beigām.'\

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 1. panta Jezups Rubulis iesniedzis sekošu priekšlikumu:
„1. panta beigās strīpot vārdus: «līdz 1924.125. gada budžeta beigām."

Vārdu neviens nevēlas?

Nobalsošanā nāk no-

lasītais Jezupa Rubula priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo priekšlikumu. Tagad es*
lūdzu pacelties tos.kas ir pret priekšlikumu. Beidzot
es lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par Jezupa Rubula priekšlikumu nodotas 47
balsis, pret — 27, atturas 12. Priekšlikums pieņemts.
Es lieku tagad 1. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums:
par pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 39, atturējies nav neviens. Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
„Apriņķu

pašvaldību satversmes un velēšanu likumi iz-

strādājami atsevišķi."

. Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 2. panta Jez.
Rubulis un Ulpe iesnieguši sekošu priekšlikumu:
„Strīpot 2. panta tekstu un tā vietā

likt

sekošus divus

pantus:
„2. pants. Uz apriņķu
visi apriņķa

pašvaldību likvidācijas valdi pariet
pašvaldības pienākumi un tiesības, kas paredzēti

pastāvošos likumos par pagastu un apriņķu pašvaldībām.
riņķa

3. pants. Likvidācijas valdes izpilda un
pašvaldību darbus kā apriņķu valdes"."

vada visus ap-

Vārdu pie priekšlikumu neviens nevēlas. Vai referents vēlas izteikties?
Referents .1. Rubulis: Augstā sapulce! Līdz ar
likuma ierosinājuma pieņemšanu resp. pārgrozījuma
likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanas atraidīšanu ir nepieciešams minēt, ka likvidācijas valdes
izpilda pašvaldību valžu pienākumus nevis līdz
14*
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Es lieku tagad 2. lasījumā visa visuma šo likumprojektu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
likumprojekta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret viņa nieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par likumprojekta pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret to — 40 balsis, atturējies nav ne3.
viens. Likumprojekts_ 2. lasījuma pieņemts.
lasījums būs 11. marta. (Sauciens no vietas: «Tad
gāzīsim viņu cauri!").
Līdz ar šīs dienas kartības punkta pieņemšanu
.
liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
prezidijs
ras no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret -*- Priekšlikums pieņemts. Nākamā sēde otrdien, 26.
40, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. februārī, pīkst. 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.
1924./25. budžeta gada beigām, bet gan tik ilgi, kamēr
izstrādās apriņķu pašvaldību satversmes un velēšanu likumus. Ja noraidīs visu likumprojektu, tad
pats par sevi saprotams, ari šie 2 panti atkritīs, bet ja
virsraksts ir pieņemts, tad šie panti ari ir pieņemami.
Tādēļ es lūgtu augsto namu tos pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lieku tagad
iesniegto Jezupa Rubula un Ulpes nolasīto priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-

(Slēgta pīkst. 8.45 vakara.)

15.

16.

Papildinājums likumā par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Lejiņš, referents

440

Nākošā sēdē

440

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Saeimas sēde at-

klāta.
IV. sesijas 13. sēde 1924. gada 26. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.06 pēc pusdienas.)
C

n

i-

..

r
.

1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
2. Pārmaiņas komisiju sastāvā

3.
4.

5.

Likumprojektu nodošana komisijām
Deputāta Fr. Trasuna paziņojums par izstāšanos no
Latgales kristīgo zemnieku savienības frakcijas un
Latgales kristīgo zemnieku savienības bloka ....
Likums par ārlaulībā dzimušo bērnu leģitimešanu (3.
lasījums):
K. Skalbe, referents

6.

424
424
424

424

424

Likums par poligrāfiskām iestādēm (3. lasījums):
Br. Kalniņš, referents
425, 426
K. Skalbe, referents
Likums par,tautas skaitīšanu (3. lasījums):

426

7.

K. Skalbe, referents
Likums par žūpības apkarošanu (nodod tirdzniecības

427

8.

un rūpniecības komisijai):
R. Kalnings (bezpartejiskais

9.

nacionālais centrs) 427
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . . 427
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
428
Likums par ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšanu
(pieņemts steidzamības kārtībā):

K. Ulmanis, referents
429, 432,
Arv. Kalniņš, referents
429,
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs)
430,
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
431,
10.

11.

12.
13.

434
432
434
433

Likums par dažu apriņķu robežu pārgrozīšanu (pieņemts steidzamības kārtībā):
V. Sanders, referents
Likums par bijušā Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā (1. un 2. lasījums):

435

P. Gailīts, referents
Likums par Latvijas teritorijas sadalīšanu apriņķos
(atliek uz nākošo sēdi)
Likums par Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas

436
437

priekšnieka palīga amata nodibināšanu (pieņem steidzamības kārtībā):
A. Bočagovs, referents
14. Likums par Latgales apgabaltiesas vecākā notāra palīgiem un kancleju (pieņem steidzamības kārtībā):
A. Bočagovs, referents

438

438

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi, likums par ārlaulībā dzimušo bērnu leģitimešanu, likums par poligrāfiskām iestādēm, likums par tautas skaitīšanu —
visi šie_ likumi ir 3. lasījumā; tālāk turpināsies agrāk
izziņota, vel neizspriestā dienas kārtība.
Prezidijam iesniedzis deputāts Velkme lūgumu
piešķirt viņam atvaļinājumu no 25. februāra līdz 15.
martam. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Deputāts Nuroks iesniedzis lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu no 29. februāra līdz 24. martam ceļojumam
uz Angliju uz cionistu izpildu komitejas sēdi. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.

Deputāts Sīmanis liek priekšā agrarlietu komisijā
ievelēt Firksa vieta Vegesaku. Iebildumu nav? Skaitās par ievelētu agrarlietu komisijā Vegesaks.
Finansukomisija lūdz prezidiju likt priekšā Saeimas plenārsēdei nodot ari finansu komisijas caurskatīšanai: 1) likuma ierosinājumu par ievedmuitas tarifa
62. panta grozīšanu un 2) Latvijas dzelzceļu likumu.
Iebildumu nav? Šie likumi skaitās nodoti ari finansu

komisijas caurskatīšanai.
Deputāts Fr. Trasuns iesniedzis paziņojumu, ka
jau šī gada janvāra mēneša sākumā viņš izstājies no
Latgales kristīgo zemnieku savienības frakcijas un
līdz ar to izstājas ari no Latgales kristīgo zemnieku
savienības bloka. Raksts rakstīts 23. februārī.
Nākamais dienas kārtības punkts ir liku m a
par ārlaulība dzimušo bērnu leģitimešanu
3. lasījums. Referents Nikolajs Kalniņš.
Pie likuma 3. lasījuma nekādi pārlabojumi un papildinājumi nav iesniegti. Vai redakcijas komisijas referents veļas sniegt redakcionālus pārlabojumus pie šī
likuma? Vārds redakcijas komisijas referentam.
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekša 2. un 3. panta priekšpēdēja rindā pirms vārda «saskaņa" likt,,,"; 3. panta pēdējā rindā strīpot
vardu «daļas" un ta vieta likt vārdu «daļu". Tas būtu
viss.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem
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pārlabojumiem? Ja tādu nav, redakcijas komisijas Pants pieņemts 2. lasījuma pieņemta redakcija. Vai
priekšā liktie pārlabojumi skaitās par pieņemtiem. redakcijas komisijas referents var sniegt redakcijas
komisijas pārlabojumus? Vārds redakcijas komsijas
Nobalsošanā nāk likums 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. referentam.
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums p i e ņ e m ts
priekšā
vienbalsīgi.
2. panta priekšpēdēja rindiņa pec vārda
„;" un talak strīpot _vardu_ „un". Tad tālikt
Nākamais dienas kartības punkts ir likuma
«veids"
par poligrāfiskām iestādēm 3. lasījums. lāk strīpot vārdu «atļauju" un ta vieta likt «atļauja".
Tālāk b nodalījumā pirms vārda «sasniedzis" jāliek
Referents Bruno Kalniņš. Vai referents vēlas vārdu?
vārdu „ir". 4. pantā otrā rindā pec vārda «apliecīVārds referentam Kalniņam.
bas" jāliek „,". 5. pantā otrā rindā pirms vārdiem „ja
Referents Br. Kalniņš: Pie likuma par poligrāfipārlabojumi.
darbības pārtraukums ilgst" jāliek ,„". 6. panta pirmā
iesniegti
trīs
skām iestādēm 3. lasījumā
Komisija šos pārlabojumus apspriedusi un nākusi pie rindā pēc vārda «maiņa" jāliek ,„". 8. panta priekššādiem slēdzieniem. Vispirms, kas zīmējas uz pirmo pēdējā rindā pēc vārda «piemēram" likt „:". Tad tālāk, kur stāv «formulāriem, cenu rādītajiem, vizītkarpārlabojumu, t. i. pēc 7. panta papildināt likumu ar
jaunu T. pantu, tad komisijas vairākums vienbalsīgi tēm", jāliek «formulāri, cenu rādītāji, vizītkartes". 9.
pantā pēdējā rindā strīpot vārdus « no tiesas iestāšo priekšlikumu noraidīja. Otrais pārlabojums — ievest T. pantu — ari komisijā neatrada piekrišanas des" un to vietā likt «tiesas ceļa".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu veļas refeun tika noraidīts ar visām ,pret divām balsīm. Tāpat
rents.
Referentam vārds.
pārlabojums pie 9. panta ar vairākumu ir ticis komiReferents Br. Kalniņš: Pie redakcijas komisijas
sijā noraidīts.
pārlabojuma 9. panta strīpot vārdus «no tiesas iestāPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu sekretāru
pārlabojumiem.
des" un to vietā likt «tiesas ceļa" man jāpiezīmē no
nolasīt pirmo no iesniegtiem
publisko tiesību komisijas sekošais. Publisko tiesību
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Pēc 7. panta papildināt likumu ar jaunu 7. pantu šāda komisijā šis jautājums tika debatēs aizkustināts, jo tur
redakcijā:
„Poligrafisko iestāžu piederumu tirgotavas var
līdzīgas domas, kā šispārlabojums ienests, ari tika izpārdot drukājamās mašinas, burtus, krāsas
gatavā veida,
teiktas. Publisko tiesību komisija skatījās ta, ja pavalču masu un citus poligrāfisko iestāžu darba rīkus, kuri lieliek redakcija, kāda paredzēta no publisko tiesību kotojami vienīgi šādās iestādēs tikai tām personām, kuram izdota iekšlietu ministrijas apliecība poligrāfiskas iestādes atmisijas, t. i. ja paliek vārdi „no tiesas iestādēm", tad
vēršanai. Šo iestāžu attiecīgie apgrozījumi ierakstāmi sezem tā tiktu saprasts galvena kārta attiecīgas tiesas
višķā iekšlietu ministrijas apstiprinātā un kontrolei pieejamā
prokurors. 'Ja turpretim nāk tā redakcija, kādu tagad
šņoru grāmatā. Šis noteikums attiecas ari uz burtu lietuparedz redakcijas komisija, t. i. vardi «tiesas ceļa",
vēm"."
tad publisko tiesību komisija doma, ka zem tiem vārPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie priekšsaprast, jo «tiesas ceļa"
likuma neviens nevēlas? Es lieku nolasīto 7. panta diem vairs prokuroru nevar
un nevis prokurors varētu
nozīmētu
ka
tiesa
kā
tāda
tekstu uz balsošanu. Referents ir izsacījies pret 7\
pārkāpumus pārpanta pieņemšanu. Lūdzu tagad piecelties tos, kas ir šos poligrāfisko iestāžu likuma
redakcionāpārlabojums
nebūtu
Tāpēc
šis
par 7\ panta pieņemšanu priekšā liktā redakcijā. Par spriest.
pēc būtības. Ja augstais
bet
las
dabas,
pārlabojums
priekšlikumu nodotas 4 balsis, kas ir nepietiekošs
ko izteica redakcijas
skaits. Priekšlikums atkrīt. Lūdzu nolasīt nākamo nams piekristu pēc būtības tam,
pārlabojumu, tad šis pārlabojums būkomisija
ar
savu
pārlabojumu.
tu pieņemams. Ja augstam namam pec būtības būtu
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
te kāds iebildums, tad viņš nevar tikt pieņemts.
redakcija:
„Papildināt likumu ar jaunu 7. pantu šādā

„HektograIa, šapirogrāfa vai cita pavairošanas aparāta
iegādāšanu un lietošanu pieteic trīs dienu laikā vietējai po-

licijai, par ko saņem kvīti". "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Priekšlikums nāk nobalsošanā. Referents izsacījies pret šāda panta pieņemšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par panta pieņemšanu. Par panta pieņemšanu nodotas tikai 25 balsis, nepietiekošs skaits.
Priekšlikums atkrīt. Lūdzu nolasīt nākošo pārlabojumu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Strīpot 9. panta redakciju, pieņemto
izteikt šādi:

..Poligrāfiskās iestādes

»

II. lasījumā, un to

vai to piederumu tirgotavas var

slēgt uz tiesas spriedumu, ja to īpašnieks vai atbildīgie vadītāji pārkāpj likuma noteikumus.
Jautājumu par minēto iestāžu slēgšanu tiesu iestādē ierosina iekšlietu ministrs vai
prokuratūra.
Līdz lietas izlemšanai tiesa var apturēt grafiskas iestādes vai šo iestāžu piederumu tirgotavas darbību

uz iekšlietu ministra vai prokuratūras ierosinājumu vai neatA. Dzeni s."

karīgi no tā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk priekšlikums pie 9. panta.
Referents izteicies pret priekšlikumu. Es lieku tagad
Dzeņa iesniegto priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu piecelties tos, kas ir pret Dzeņa priekšlikumu.
Beidzot lūdzu piecelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Dzeņa priekšlikumu
nodotas 30 balsis, pret to — 40 un atturas 4. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk pants 2. lasījumā
pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds redakcijas

komisijas referentam.
Referents K. Skalbe: Man liekas, ka tur^iav ne-v
iestādēm"
kādas
starpības, vai ir vardi «no tiesu
«tiesas ceļā". Vārdi «tiesas ceļa" ir parasts termiņš,
ar kuru apzīmē vajāšanu tiesas ceļa. Mums ir zināms,
ka visas lietasno valsts puses ierosina prokurors.
Prokurors skatās, lai likumi tiktu izpildīti, un ja kur
notiek noziedzības, tad viņšpats uz savu iniciatīvi, ka
likuma sargs, ierosina vajāšanu tiesas ceļa, taka zem
izteiciena «tiesas ceļā" saprotama ari prokurora darbība. Redakcijas komisija ieveda šo izteicienu tikai
tāpēc, ka vārdi „no tiesu iestādēm" skan nelatviski,
kamēr vārdi «tiesas ceļā" ir vispār pieņemts, parastais termiņš. Tāpēc redakcijas komisija uztur savu

jeb

pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Redakcijas komisijas priekšlikums, likuma 9. panta vardu „no tiesas iestādēm" vietā likt «tiesas ceļa", nak atsevišķi nobalsošanā. Es lieku tagad šo redakcijas komisijas priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būru
pret redakcijas komisijas priekšlikumu. Tagad es
lūdzu pacelties tos, kas ir par redakcijas komisijas
priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atBalsošanas iznāturas no balsošanas. Nav tādu.
par
redakcijas
priekšlikumu
nodotas
komisijas
kums:
38 br\lsis, pret to nodotas 38_balsis, atturējies nav neviens. Balsis līdzīgi dalījušās. Redakcijas komisijas
priekšlikums pārbalsojams. Pārlabojamais redakcijas
komisijas priekšlikums attiecas uz likuma 9. pantu un
skan, ka vārdu „no tiesas iestādēm" vietā liekami
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vārdi «tiesas ceļā". Es lūdzu pacelties tagad tos. kas
būtu pret redakcijas komisijas priekšlikumu vārdu „no
tiesas iestādēm" vietā likt vārdus,, tiesas ceļā". Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir par šo redakcijas
komisijas priekšlikumu.
! ddzot es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsoša.i. ;*, . Balsošanas iznākums:
par redakcijas komisijas priekšlikumu nodotas 16
balsis, pret —49, atturas 4. Priekšlikums atraidīts.
Nabalsošanā nāk pārējie redakcijas komisijas priekšā
liktie parlabojumi.pret kuriem nekādi iebildumi nav
celti. Vai būtu kādi iebildumi pret šiem pārlabojumiem? Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav. Pārējie redakcijas komisijas priekšlikumi pieņemti vienbalsīgi. Es lieku tagad likumu 3. lasījumā visā visumā
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts irlikumapar

tautas skaitīšanu 3. lasījums. Referents Petrevics. Pie šī likuma 3. lasījumā nekādi pārlabojumi
un- papildinājumi nav iesniegti. Vai redakcijas komisijas referents vēlētos sniegt redakcijas komisijas pār .
labojumus? Vārds redakcijas komisijas referentam.
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekšā 2. panta vārdos «valsts statistiskā pārvalde"
rakstīt «valsts" ar lielo burtu. Tad 3. panta 1. rindā
tāpat vārdos «valsts statistiskā pārvalde" «valsts"
rakstīt ar lielo burtu. Tad 8. panta priekšpēdējā rindā
pec vārda «skaitu" strīpot „," un tā vietā likt „un".
Tad 9. pantu izteikt šādi: Iedzīvotājiem jādod pareizas atbildes uz skaitīšanas formulāros minētiem jautājumiem." Pants skanēja — « iedzīvotāju pienākums ir
dot uz skaitīšanas formulāros minētiem jautājumiem
pareizas atbildes." šī_redakcija, kuru liek priekšā
redakcijas komisija, būtu latviskāka.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem pie šī likuma? Iebildumu nav? Pārlabojumi skaitās par pieņemtiem. Es lieku tagad likumu

3. lasījumā visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Likums p i e ņ e m t s vienbalsīgi.
Nākamaļs dienas kārtības punkts ir likums
par
žūpības
apkarošanu. Referenti ir
Reinhards, Zemgals. Kalnings. Pie šī dienas kārtības
punkta Ringolds Kalnings iesniedzis priekšlikumu:
„Likumu par žūpības apkarošanu nodot tirdzniecības un
rūpniecības komisijai."

Vārdu pie priekšlikuma lūdz Ringolds Kalnings.
R. Kalnings (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Likumdevēji! Daži no Saeimas locekļiem ir griezuši
manu uzmanību uz to,_ka šis likums būtu pārbaudāms
no tirdzniecības un rūpniecības komisijas. Tādēļ es

\
-

ari šo priekšlikumu esmu iesniedzis.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards
(kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams!
Par nožēlošanu, Kalninga kungs
mums uepasaclja, kamdēļ šis likums vēl būtu uododams tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Šis likumprojekts ir jau apstaigājis 3 komisijas, kas ir vilcies ilgāku laiku un tādēļ visi ir varējuši ar to iepazīties un to varēja ari tirdzniecības un rūpniecības komisija, ja tikai viņa to būtu gribējusi. Ja šolikumprojektu nodod tirdzniecības un rūpniecības komisijai, tad
viņa liktenis līdz ar to ir izlemts, jo šinī sesijā viņš
tad vairs nevarēs nākt priekšā, bet nākošā sesijā
mums bus darāmi citi darbi, būs jāpieņem budžets.
Ta tad šim likumprojektam būs jāpaliek uz rudeni.
Pa to laiku atkal kāda komisija var iedomāties, ka ari
viņai vajaga dabūt šo likumprojektu un tā viņu nekad
nevarēs celt priekšā. Šis likumprojekts neienes ne-
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kādas jaunas lielas pārgrozības mušu tirdzniecība ar
alkoholu, tāpat mūsu rūpniecība ne. Viņš patiesība

tikai fiksē tagadējo stāvokli ar ļoti maziem ierobežojumiem. Ja likumprojektu vel nodos kādai komisijai,

tad lieta novilcināsies un šī novilcināšanas nāks par
labu vienīgi spirta rūpniekiem, tirgotajiem un traktierniekiem un par ļaunu visai Latvijas tautai, visiem
Latvijas pilsoņiem, kas arvienu vel tiek kārdināti, pavedināti un apdzirdīti.
*
Prekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim. /*?yl
R. Bīlmans (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-' J
tati! Man jāpaziņo,ka jautājums par priekša stāvoša
likumprojekta nodošanu tirdzniecības un rūpniecības
komisijai ir pārrunāts tirdzniecības un rūpniecības komisijā uz minoritatu deputātu ierosinājumu, bet komisija atrada par nevajadzīgu šo likumprojektu caurskatīt, tādēļ ka pēc būtības tas ari tirdzniecības un rūpniecības komisijas locekļiem bij zināms un sevišķu

iebildumu nebij.

Viņš aizskar tirdzniecības intereses

divos galvenos punktos — laika ierobežošanas ziņa
un koncesionēšanas ziņā. Mēs, kas pazīstam vecos
Krievijas cara likumus, zinām, ka ari tie deva zinā-

mas priekšrocības pašvaldības iestādēm, kādas tiesības uz pastāvošā likuma pamata viņām ir ari tagad.
Tirdzniecības un rūpniecības komisijai sevišķi lielu
iebildumu pie šī likuma nevar būt, izņemot punktus,
kas zīmējas uz šīs tirdzniecības reglamentēšanu, tirgošanās laiku un koncesionēšanas kārtības ziņā. Tāpēc paziņoju, ka komisija, ja augstais nams nolems
nodot to viņai, pret to neuzstāsies, bet, man šķiet, ka
sevišķa labuma no tā nebūs. Kas zīmējas uz projekta

caurskatīšanu, tad, man šķiet, ķa tik drīzā laikā tas
nebūs iespējams, tādēļ ka tirdzniecības-rūpniecības
komisijai stāv priekšā divi ļoti svarīgi likumprojekti,
kas aizņem ļoti daudz laika. Komisijai nebūs iespējams ķerties pie šī likumprojekta ātrāk kā rudens sesijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Ar vajadzīgo
skaitu parakstu iesniegts sekošs priekšlikums:
„Ludzam izdarīt aizklātu balsošanu ar zīmītēm par žūpības apkarošanas likuma nodošanu tirdzniecības un rūpniecības komisijai."

(Sauciens no vietas: «Kas parakstījis?") Parakstījuši: Sīmanis, Zemgals, Nonācs, Bachmanis,
Rancans, Purgals, Ringolds Kalnings, Dzenis, Sīmanis,
Gailīts, Celmiņš, Goldmanis, Bergs. Saskaņā ar kārtības rulli balsošana notiks aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tos, kas vēlētos izteikties par likuma nodošanu tirdzniecības un rūpniecības komisijas caurskatīšanai, lūdzu rakstīt uz zīmītes „par"; kas būtu pret
nodošanu šai_ komisijai, lūdzu rakstīt «pret", un kas
atturas, tos lūdzu uzrakstīt «atturas". Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes būtu izpildītas? Ludzu ievakt._ Pa balsu skaitīšanas laiku prezidijs liek priekša pārtraukumu uz 10. minūtēm. Iebildumu nav? Pārtraukums uz 10 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 5.45 līdz 5.55 vakarā.)

'? Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pinājās.

Saeimas sēde tur-

Balsošanas iznākums: par likumprojekta nodošanu tirdzniecības-rūpniecības komisijai nodotas 48
balsis, pret to — 41 balss, atturējies nav neviens. Tā
tad priekšlikums, nodot tirdzniecības-rūpniecības komisijai, pieņemts.
Iesniegts sakarā ar to sekošs

priekšlikums:

„Uzdot tirdzniecības un rūpniecības komisijai skatīt cauri
likumu par žūpības apkarošanu triju nedēļu laikā."

Priekšlikumam ir vajadzīgais skaits parakstu.
Vardu neviens neveļas. Es lieku tagad priekšlikumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 50 bal-
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sis, pret to nav neviens, atturas 11. Priekšlikums
pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir 1i k u m spar
groziievedmuitas
tarifa
33. panta
šan u.

Referenti

K. Ulmanis un Arveds Kalniņš.

Vārds Ulmanim.
-"*" Referents K. Ulmanis: Augstais nams! _ Kā_ ziļāms, mēs esam noslēguši vairākus tirdzniecibasjīgumus, kuri paredz līgumu noslēgušām valstīm zināmus
atvieglinājumus salīdzinot ar tām valstīm, ar kurām
tirdzniecības līgumi noslēgtinav. Pēc līguma noslēgšanas izrādījās par vajadzīgu ievest ari mūsu muitas
tarifā divējādas likmes: vispārējas un konvencionālas, pie kam, kā zināms, pēdējās ir zemākas par pirmajām, lai ar to realizētu tirdznļecības līgumos paredzētas priekšrocības. Tāpēc mūsu muitas tarifa jaunajā projektā paredzētas šādas divējādas likmes, bet
tā kā jaunā muitas tarifa caurskatīšana aiz dažādiem
iemesliem Saeimā ir aizkavējusies un lai tirdzniecības
līgumi nepaliktu tikai par tukšu skaņu, tad valdība
bija iesniegusi nupat pārrunājamo likumprojektu, kurš
paredz konvencionālā muitas tarifa ievešanu viena
paragrāfā, proti 33., kas attiecas uz sali. Tagad pastāvošā tarifā 33. pants pastāv no diviem burtiem.
Jaunā projektā ir tagad 3 burti, jo juras un izgarota
sāls ir izdalīta atsevišķa burta par sevi. Kad šis valdības izstrādātais likumprojekts ienāca tirdzniecībasrūpniecības un finansu komisijas apvienota sēde pārrunāšanā, tad šis projekts tur tika pieņemts ar visam
balsīm vienai atturoties, pie kam tas likmes, kuras
bij paredzētas valdības projektā, komisija tika vel
pazeminātas. Komisija, kā es jau minēju, likumprojektu pieņēma ar visām balsīm 1 atturoties. Tapec
ari komisijas vārdā mans lūgums ir šo projektu šeit
pieņemt. Bez tam komisija izteicās par steidzamību,
tādēļ es lūdzu ari augsto namu šo likumprojektu pieņemt steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds koreferentam Arvedam Kalniņam.
%» Referents Arv. Kalniņš: Augsti godātie deputātu
kungi! Tā kā likums tika apspriests finansu un tirdz/ niecības-rūpniecības komisiju kopsēde, tad es nevaru
? izteikt tirdzniecības-rūpniecības komisijas atsevišķas
domas, bet pie tā, ko teica referents Ulmaņa kungs,
es varētu piebilst tikai tik daudz, ka vairāki tirdzniecības-rūpniecības komisijas locekļi debates ceļa ierunas pret šo likumu. Ierunas tika celtas ne tik daudz
pēc būtības, nevis apstrīdot pašas likmes ka tādas,
bet pirmkārt tādēļ, ka te viens punkts tiek izcelts no
visa pārējā muitas tarifa. _ Deputāti aizrādīja, ka ir
ari vēl citi punkti, kur ir kļūdas un ne mazākas ka šinī
gadījumā, tās netiek grozītas,_ bet ' šeit to izdara ar
lielu steigu. Debatēs tika aizrādīts ari uz to, ka sava

laikā Anglija, kurai it kā pretim nākot šis likums tiekot izdots, nemaz šī punkta grozīšanu_ neprasīja, jo
kad tika apspriests muitas likums visa visuma, tad
Anglijas sūtniecība iesniedza veselu rindu prasību pie
dažādiem muitas tarifa punktiem, bet pie šī punkta ta
nebij nekādu prasību iesniegusi. Tie bij iebildumi pret
šo likumu.
Galu galā tomēr komisiļas vairākums nostājās uz
tā viedokļa, ka šis likums būtu pieņemams, jo tika no
otras puses aizrādīts uz to, ka sals ir pirmā patēriņa
priekšmets un sāli priekš rūpniecības un lopkopības
vajadzībām vajadzētu ievest pavisam beztnuitas, ka
to redzam gandrīz visās valstīs. Bet taka pie mums
nav iespējams atdalīt sāli, kurā tiek patērēta rūpniecības un lopkopības vajadzībām, no sals, kas tiek patērēta kā barības līdzeklis, tad šādu priekšlikumu ari
komisijas vairākums neatbalstīja. Komisijas atbalstu
atrada viens cits, lielāks grozījums. Valdības projektā akmeņa sāls likme un konvencionāla tarifa likme jūras un izgarotai sālij bij vienādas. To komisija
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atrada par nepareizu un uzlika juras un izgarotai sālij
parIĪ santimu augstāku likmi neka akmeņa sālij, atstājot to pašu starpību starp akmeņa sals likmi un
maltās sāls likmi, kāda bij līdz šim.
Pirms nobalsošanas par likumprojektu visumā,
viena daļa no deputātiem vēlreiz pastrīpoja, ka viņi
principā nepiekrīt šī panta grozīšanai jzcilus kārtība,
bet balsos par šo likumu tapec, ka sals likmes tiek
caur to gandrīz uz pusi pamazinātas. Tas būtu viss,
ko es varēto iebilst.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas ? Nav. Steidzamība pieņemta vienbaL
slgi. Atklāju vispārējas debates. Vārds Birkhanam.
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs)^ ,
Abi referentu kungi aizstāvēja domas, it ka komisija
nebūtu it nekādas pretrunas bijušas, sevišķi Ulmaņa
kungs, kurš teica, ka komisija, vienam atturoties, pieņēmusi vienbalsīgi šo likmes grozīšanu un tapec ari
steidzamību. Es par sevi varu teikt, ka_ es kategoriski uzstājos pret tādu likmes grozīšanu ārpus vispārējā tarifa grozīšanas un neatceros, ka par steidzaKapec te vajadzīga
mību komisija būtu balsojusi.
steidzamība? Sāls tiek ievesta pa juras ceļu. Vismaz
līdz pus aprilim navigācija slēgta, ta tad te_ nekāda
steidzamība nav vajadzīga. Es gribu pakavēties pie
jautājuma plašāk. Grozīt mujtas tarifa vienu likmes
daļu ir nevēlami. Ir daudz tādu priekšmetu, kuriem
sen vajadzētu likmi grozīt. Mums šinī ziņa iemīļotais
priekšmets ir sāls un šelikmes jau ceturto reizi tagad
grib grozīt. Vispirms tika grozīta likme 1922. gada
maijā. Tad augstākā likme bija 12 santimi par kilogramu un zemākā 2 santimi par kilogramu. 1923. gada jūlijā likme uz akmeņa sali bij 2 santimi par kilogramu un uz malto sali 23U santimu par 3kilogramu.
Tā tad priekš malšanas aizsargu muita ir /4_santima,
lai šī sālsrūpniecība — sauciet viņupar rūpniecību
vai nē — varētu pastāvēt. Priekš sals malējiem pastāvēja aizsargu muita *U santimi uz kilogramu. Tagad, ievedot jauno likmi, starpība starp juras un malto
sāli ir lU santīma. Tā ir loti maza aizsargu muita.
Principieli tagad tiek likts priekša muitu uz akmeņa
sāli pazemināt uz pusi: no 2 santīmiem par kilogramu
uz 1 santimu. Tas būtu liels robs mušu budžeta. Ievedmuita uz sāli deva no 1922. gada 1. jūlija līdz 1923.
gada 30. jūlijam 58.850 latu 88 santimi, t. i. apmēram
29Vs miljoni rubļu. Muitas pazemināšana uz pusi nozīmētu valstij iztrūkumu apmēram uz 10 miljoni rubļu.
Nav šaubu, ka sāls muita ir fiskala muita, bet viņa nav
smagi nesama. Reiz mes esam_ ar devīgu roku piešķīruši pabalstus, tad mums jāskatās ari, ka mušu
valstij ir ieņēmumi, Šī sals muita patlaban nemaz
nav steidzama, jo sals sesona ir rudenis, kad iepērk
lielā vairumā sāli. No Anglijas tagad_ pavisam sals
ievedumu nav, vienīgi no Polijas un Vācijas. No Anglijas sāls ienāk tikai tai ceļā, ka lielie vācu sindikāti
bij vienojušies pārdot sali uz Angliju par 1 mārciņu
par tonnu, kamēr uz citām valstīm, ta tad ari uz Latviju, par 2 mārciņām par tonnu. Ta tad, ja Anglija
reeksportētu sāli no Anglijas uz Latviju, tad ta pelTāpēc aizrādījums, it ka Anglija būtu
nītu 100%.
prasījusi ievest kādu grozījumu pie sals likmes, ir pilnīgi nepamatots. Tālāk tika aļzradīts, ka nevarot atšķirt izgaroto sāli no maltas sals. Es domāju, Ulmaņa kungam ļoti labi vajaga zināt, ka izskatot sali ķīmiski caur palielinājamo glāzi, ļoti labivar izšķi t
kristaliŠus. Sāls krājumi Latvija tiek vērtēti patlaban uz 10.000 tonnām. Tālāk ja mes togad likmi pazeminām akmeņa sālij uz pusi, tad tiem, kas līdz šim
sāli iepirkuši lielā vairumā, celsies lieli zaudējumi.
Tāpēc es saku, šis likums nekāda ziņa nav steidzams
un es neredzu nekādu vajadzību grozīt likmi ārpus
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vispārējas rindas. Mes tagad runājam par tirdzniecības līguma slēgšanu ar Igauniju; tur mēs domājam
panākt kopējas likmes un tāpēc te ievest kādus grozījumus, pašlaik nebūtu vēlams. Ja kāds konsuls ari
butu _aizi adījis, , ka sāls likmes grozīšana vēlama, es
domāju, nemaz nebūtu mušu valsts cienīgi tas, ka mēs
uz tādu atsevišķu aizrādījumu ņemtos tāliņ likmi grozīt. Varbūt kāda angļu firma ieteic šo likmi pazemināt? Sals vispār priekš maija daudz nepienāk, tāpēc
es domāju, ka vispirms mēs varēsim vienoties ar
Igauniju par kopējām likmēm. Steidzamība šai grozīšanai nav vajadzīga. Tāpēc es lieku priekšā augstam namam šo likuma ierosinājumu pavisam noraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bllmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie deputāti!
Es _ atļaušos _ pie šī likumprojekta runāt vienkārši ka sals patērētājs, izejot no tām interesēm, kas
kuram katram sals patērētājam var būt pie šī likuma
apspriešanas.
Sals no laika gala ir bijis viens no
strīdus jautājumiem visās valstīs. Sāls aplikšana ar
muitu sava laika pagātnē izsaukusi pie zemniekiem
nemierus un dumpi. Sāls aplikšanu ar muitu piemēro
tikai retās valstis, jo sāls ir ļoti plašs patēriņa priekšmets un ari pirmās nepieciešamības produkts.
To
politiku, kas iziet uz sāls aplikšanu ar muitu, izved
kapitālisti, kuri mēģina iedzīvoties uz sāls patērētāju
rēķina. Ari ja valsts apliek sāli ar lielu muitu, mēģina
uz ta iedzīvoties, tad tas tai dārgi maksā. Šinī gadījuma valsts politikas noteicējiem, apspriežot 3. reizi
jau šo paragrāfu, ari dārgi tas maksās, ja muitu neatcels.
Stāvoklis, kas Satversmes Sapulces laikā
radās nevienādas likmes dēļ uz sāli, deva iemeslu
dažam personām iedzīvoties lielos kapitālos. Šī kļūda tika koriģēta.
Tagad ir atkal jauns priekšlikums
ievest jaunu kārtību sāls muitošanā. Bet man liekas,
ka šis ielāps tādā veidā nebūt nav pieņemams. Jūs
dažu labu reizi uzsveriet savās runās, ka aizstāviet
sociālo taisnību.
Ja jūs šo sociālo taisnību gribiet
aizstāvēt, tad_ man šķiet pie šī panta jums ir izdevība
pieradīt, ka jus viņu aizstāviet.
Nesen atpakaļ mēs
vedam garas debates šinī namā par progresivā ienākuma nodokļa pagarināšanu un atlaišanu, kura suma
sniedzas 25 miljoni apmēros.
Jūs pagarinājāt nodokļu nomaksas termiņu līdz oktobra mēnesim. Ar
to jus lauziet stabilitāti saimnieciskā dzīvē.
Nekas
nav tik nepiedienīgs likumdevējam, ka vienkārši proklamēt nodokļu nemaksāšanu jeb nodokļa maksāšanas pienākuma mīkstināšanu.
Tas bija nepareizs
ceļš.bet jus 25 miljonu dēļ gājiet pa šo ceļu. Es nedomāju, ka muitas tarifa grozīšana būtu pielīdzināma
šim faktam. Muitas tarifa grozīšana atsaucas tikai uz
rūpnieku un tirgotāju interesēm, par tik cik viņi zaudē
uz iepirktam precēm. Bet muitas tarifa grozīšana
vismazāk atsauktos uz tautas nodokļu maksāšanas
apziņu. _ Netiešie nodokļi ir citāda rakstura nekā tiešie. Tapec man šķiet, ka šī viena panta grozīšana
butu _ iespējama. Man šķiet, jums pašiem jābūt skaidrība par to, ka tie 25 miljoni, kas līdz šim ieņemti
pie augstām likmēm uz sāli, tagad pēc jaunām likmēm,
kad jus parkalkulesiet, samazināsies līdz pusei — tā
tad uz 12 miljonietm Šīs sumas atlaišanu jums lauksaimniekiem vajadzēja panākt. Jūs visu laiku sakiet,
ka esiet lielākie sals patērētāji, dodiet sāli lopu barībā
un barojiet visus algotos darbiniekus.
Ja jūs esiet
lielākie sals patērētāji, tad jums lauksaimniecībā vajadzēja še meklet_ atvieglinājumu.
Jums vajadzēja
tapec iet pa sociālās izlīdzināšanās ceļu, jo ari še jūs
dabūtu sev 3 un 4 kārtīgi labumu samērā ar vienkāršu
patērētāju. Te ir īstā vieta kur pie šī jautājuma, pie
šī paragrāfa jāpiegriež vērība fiska interesēm. Te
ius variet iztaisīt vienu otru veikalisku kombināciju.
Šī paragrāfa grozīšana tādā veidā, kā to liek priekšā
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komisiias —* sevi neattaisno, jo nav pamatota. Tāpēc, man šķiet, ka būs pamatots tas priekšlikums,
kuru es savas frakcijas vārda iesniegšu._ Šinī priekšlikumā ir ievērots tas sociālas izlīdzināšanas princips, kuru jūs daudzreiz uzsverat, bet kuru nekad nepildiet, tas nāk par labu vairāk jums, labam spārnam,
nekā tam spārnam, kuru es reprezentēju. Šispriekšlikums jums rādīs, ka jāiet pareizais ceļš uz mušu
saimnieciskās dzīves atjaunošanu un izveseļošanu.
Tas nav tas īstais ceļš, pa kuru jus tagad ejat, prasīdami nodokļu atlaišanu turīgam šķiram. Ka līdz šim
nav iets pareizais ceļš, to pierāda mušu tiešo nodokļu
departamenta dati, kuri uzrāda, ka tiešie nodokļi
1920. gadā ir bijuši lielāki neka tagad, bet netiešie ir
pieauguši pat septiņkārtīgi un vairāk. Tas nav pareizais ceļš. Pareizais ceļš būs tas,_pa kuru ejot jus saviem lopiņiem varēsiet iegūt lētāku barību un padarīsiet lētāku ari cilvēku barību. Tas tikai atvieglos
saimnieciskās dzīves atjaunošanu. Pret šiem motiTāpēc jums jāpieņem
viem jūs nevariet uzstāties.
mūsu priekšlikums atbrīvot šo priekšmetu no muitas,
pieņemt to, ko mēs likām priekšā jau pirms 2—3 gadiem.
Bet jūs toreiz gribējiet iet to ceļu, kuru jus
līdz šim gājāt, kuru jūs atradāt par labāku savas šķiras interesēs. Nespekulējat un netaisiet rēķinus uz
tautas nabadzības rēķina.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu referentus izteikties.
Referents K. Ulmanis: Vispirms man jānoraida
Birkhāna kunga nedibinātais pārmetums referentiem,
ka viņi neesot pilnīgi attēlojuši komisijas domas. Tas
ir pilnīgi noticis, jo ko viens referents nepateica, to
pateica otrs. Atkārtot abiem vienu un to pašu taču
nebij vajadzīgs. Bez tam Birkhāna kungs teica, ka
komisijā neesot balsots par steidzamību. Tādā gadījumā es nezinu, kā Uz projekta būtu ticis virsū vārdiņš «steidzamība".
Ja tas komisijā nebūtu likts
priekšā, tad steidzamība nebūtu pieņemta. Attiecībā
uz Bīlmaņa kunga priekšlikumu, ka muitu uz sāli vajadzētu pilnīgi atcelt, varu teikt tikdaudz, ka tādas
domas tika izteiktas ari komisijā, bet neatrada komisijā vairākumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
Kalniņam.
Referents Arv. Kalniņš: Es gribētu pāris vārdos
atbildēt uz tiem iebildumiem, kādi tika celti no dažiem
runātājiem, un noskaidrot vienu otru jautājumu. Birkhāna kungs aizrādīja, ka es esot pats savā laikā teicis, ka akmeņa sāli no jūras sāls varot atšķirt, bet
tagad es to gribot apstrīdēt. Es to ari tagad neapstrīdu un taisni tādēļ, ka var šķirot akmeņa sāli no
juras sals, ari komisija pieņēma šo muitas tarifa paragrāfu 3 dalījumos. Ja jau nevarētu šīs divas sāls šortos atšķirt, tad vajadzētu tāpat kā tas bija līdz šim
atstāt muitas tarifā tikai 2 punktus. Tā tad es to nekad neesmu apstrīdējis ne komisijā ne ari šeit, un
Birkhāna kungs būs vienkārši pārklausījies. Kas tālāk attiecas uz Anglijas prasību, tad es teicu, ka ari
man liekas, ka ir apšaubāmi, vai Anglija šādu tarifa
grozīšanu sevišķi prasījusi. Es gan aizrādīju, ka valdības priekšstāvji komisijā teica, ka Anglijas valdība
toprasa, bet ari pats to apšaubīju. Savā laikā, kad
mes muitas tarifu sākām caurskatīt, tad angļu sūtniecība to neprasīja. Bez tam tagad te jau vairs neiet
runa par angļu valdības prasību. Tā tad ari šai jautājuma Birkhāna kungs bus pārklausījies. Beidzot
Birkhāna kungs teica, ka notiekot it kā kādas «kombinācijas" ar sali, it ka valdībai tuvu stāvošas personas iespaidojot tarifa grozīšanu. Varbūt tas tā ir. Es
to tik labi _nezinu._ Birkhāna kungam tas jāzin labāki,
jo viņš stāv tuvāki tirdzniecības aprindām.
Viens
gan ir skaidrs, ka te var but runa tikai par agrāko
valdību, jo projekts ir agrākas valdības laikā iesniegts.
!
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to iesniegtā
veidā atzina par nepieņemamu un radikāli grozīja. Tā tad mums pašlaik
nav ko runāt par agrākās valdības projektu, bet gan
jārunā?par jaunu,komisijas izlabotu, projektu. Kas attiecas vēl, beidzot, uz Bīlmaņa kunga aizrādījumu, tad
es tikai gribētu jautājuma skaitlisko pusi ilustrēt. Ir jau
taisnība, ka sāls ir tāds produkts, kas pirmām kārtām tiek patērēts no nabadzīgām aprindām un starp
tām visvairāk no lauciniekiem. Pēc statistikas, kāda
mums ir zināma, tiek aprēķināts, ka laukstrādnieku
ģimene patērē sāli 50—60 kilogramu gadā. Tā ir vispār pieņemta norma, bet es neesmu skaitļus pārbaudījis priekš Latvijas. Caurmērā uz katru iedzīvotāju
iznāk 8 kilogrami, maksimums 9 kilogrami gadā. Tas
ir tieši priekš uztura, neierēķinot rūpniecībā patērēto
sāli. Ja nu mēs tagad rēķinām pēc jaunā tarifa, tad
iznāk, ka katram iedzīvotājam būs jāmaksā nodoklis
ap 8 rubļi par gadu. Tā tad pārliecīgs tas pēc jaunā
likuma vairs nebūs. Vēlreiz pastrīpoju, ka es nebūt
neapšaubu domu, ka agrākos laikos ir šinī jautājumā
notikušas rupjas kļūdas, kuras devušas iespēju attīstīties spekulācijai, bet pie tagadējām likmēm nezin
vai vairāk tās būs iespējamas. Par steidzamību komisijā tika balsots un tā tika pieņemta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par pāreju uz pantu lasīšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums:' par pāreju uz
pantu lasīšanu nodotas 54 balsis, pret to — 15, atturējies nav neviens. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

„Ievedmuitas tarifa 33. pants (Lik. kr.
celts un tā vietā pieņemts:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 33. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

nav?

1923. g., 91)

Iebildumu

at-

nav?

,.SāIs (netto)
Likmes

Konvenc.
ari gabalos . 0,01

Ls./kg.

Vispār.
0,0175

a) akmeņa sāls, neapstrādāta
b) juras un izgarota, neapstrādāta ....
0,015
0,0225
c) malta visāda
0,025
" .*? 0,0175
Piezīme. _ 1. Tīrīta malta sāls, mazos iepakājumos,
kas pāriet tieši uz patērētāju, muitojama ar 0,05
ieskaitot iesaiņojuma svaru.
Piezīme.
2. Konvencionālais tarifs ar Latviju tirdzniecības līgumus noslēgušām valstīm piemērojams

muitas lik. 468. p. paredzētā kārtībā.

Tuvākus no-

teikumus par šī (468.) panta piemērošanu izdod finansu ministrs.
Šis likums stājas spēkā ar 1. aprili 1924. g."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Bīlmam'm.
Es pie sava pieteikta priekšlikuma gribu pāris vārdu pateikt par viņa
iespējamību un nepieciešamību no valsts budžeta viedokļa. No valsts ienākumu stāvokļa izejot, man jākonstatē, ka šī suma, kuru valsts kase zaudētu, pieņemot šo pantu manis priekšā liktā redakcijā, nebūt
nav tāda, kura būtu par iemeslu tam, ka šo priekšlikumu nevarētu pieņemt. Mēs 2. lasījumā pieņēmām
muitas tarifa projektu, kuram vajadzēja stāties spēkā
no 1. janvāra, ja Igaunijas konvencijas lieta to nebūtu
pagarinājusi, resp. neļāva stāties spēkā. Pēc pieņemta tarifā pec labas puses ieskatiem un aprēķiniem
iznāk te ka jaunam muitas tarifam vajadzēja dot
daudz mazākus ienākumus nekā līdz šimpastāvošam,
bet tas nav līdz šim grozījies un kamēr ir paturētas
vecas likmes, jau ar uzviju ir ienākušas sumas, kuras
būtu ienākušas 2, 3 gados no sāls muitām. Tas jau

""R. Bīlmanis (sociāldemokrāts):

pats par sevi ir motivs.
Tad pēc muitas departamenta ziņojumiem, kā jums zināms, ievedmuitas ienākumi mums neiet uz leju, bet ar katru mēnesi pieaug vairumā. Tā tad šīs sumas jau.pārsniedz budžetā
paredzētās un no budžeta viedokļa var pieiet pavisam
aukstasinīgi un ar mierīgu sirdi pie šī jautājuma, pie
šī īsā korektiva, kuru es iesniedzu. Balsojot par šī
priekšmeta atsvabināšanu no muitas, augstais nams
iezīmētu gribu un dotu simptomu tam, ka augstais
nams reiz atrod par iespējamu koriģēt un grozīt līdzšinējo saimniecisko politiku labvēlīgā virzienā, jo ilgāk apmierināties ar to stāvokli, ka Latvija netiešo
nodokļu ziņā ieņem izcilus stāvokli, nevar. Patiešām
nav nevienas valsts Vakar-eiropā, kurai būtu tik
augsti netiešie nodokļi. Es domāju, ir laiks pienācis
šo iezīmi, šo simptomu parādīt vēl vairāk tāpēc, ka
šis priekšmets — sāls ir bijis piedauzības akmenis
visā mūsu valsts saimnieciskā' politikā. Ar šo korektivu jūs lielā mērā atbalstītu savu stāvokli un pierādītu, ka tauta varētu ticēt tam, ka mēs tiešām ejam
uz normālu ceļu. Tāpēc mans priekšlikums būtu: «likumā par ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšanu visos
panta punktos noteikt likmi — brīva". Šīs likmes atcelšana iztaisītu ap 29 miljoni rubļu pēc pastāvošā,
resp. 12 miljonu rubļu pēc grozītā tarifa, kas samērā
ar mūsu budžetu ir niecīga suma.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhānam.
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Ari komisijā Bīlmaņa kungs aizstāvēja domu, ka sāls
būtu pilnīgi atsvabināma no muitas. Tas ir pilnīgi saprotams, jo sāls ir mazturīgo patēriņa priekšmets un
gulstas kā smagāks slogs uz nabadzīgāko šķiru. Bet
mēs nevaram tik viegli atsacīties no 292 miljoni rubļu
ienākuma. Tādu muitas ienākumu mūsu budžets uzrāda no 1922. gada 1. jūlija līdz 1923. gada 30. jūnijam.
Ja mums tas neko nenozīmētu, ja mūsu budžets būtu
tik spīdošā stāvoklī, tad par to varētu būt runa, bet
Bīlmaņa kunga frakcijas kolēģis Bastjāņa kungs ir citādos ieskatos. Viņš domā, ka mūsu finansielaiis stāvoklis tik spīdošs nav un tāpēc nav iemesla atteikties
no šī ienākuma. To smago nastu visvairāk sajūt laucinieki, kuri patērē daudz vairāk sāls nekā pilsētnieki.
Tas ir teorētisks viedoklis, ko Bīlmaņa kungs aizstāto
vēja, bet es lūgtu ^ugsto namu
nepieņemt, jo mūsu
budžets patlaban nav tāds, ka mēs varētu no apmēram 30 miljoniem rubļu atsacīties.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
Referents K. Ulmanis:
Man jāatzīmē, ka Bīlmaņa kunga domas komisijā neatrada piekrišanu un
vēl jāatzīmē tikdaudz, ka tās sumas, ap kurām te lieta
grozās, nemaz tik mazas nav. Referents Kalniņa
kungs teica, ka likmes gandrīz uz pusi samazinātas,
patiesībā viņu samazināšana tiktālu nemaz neiet. Ja
mēs pieņemtu-to, ko liek priekšā Bīlmaņa kungs, tad
tas iztrūkums budžetā būs daudz lielāks, nekā tā puse,
tie 12 miljoni. Tāpēc man jāatkārto tas, ko es jau teicu, ka komisijā šīs domas vairākumu neatrada.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai koreferents
vēlas izteikties? Nevēlas. Iesniegtais priekšlikums
skan:
Likumu par ievedmuitas

tarifa 33. panta grozīšanu vi-

sos panta punktos noteikt likmi — brīvi."

Referents izsakās pret Bīlmaņa priekšlikumu. Es

likšu tagad nolasīto Bīlmaņa priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kuri ir par Bīlmaņa
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Bīlmaņa priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 29 balsis,
pret to — 26, atturas 18. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk pants komisijas priekšā liktā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu.
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Tagad es lūdzu pacelties _ tos, kas būtu par panta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
panta pieņemšanu nodotas 55 balsis, pret to —6, atturējies nav neviens. Pants pieņemts. Nobalsošanā
tagad nak likums visa visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tagad es lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot
es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret 14, atturējies nav neviens. Likums
pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir 1 i k u m s
*par dažu apriņķu robežu p ā r ģ r o z ī ' šan u. Referents Sanders. Vārds referentam Sanderam.

13. sēde

1924. gada

26. februāri.
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liek
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Na _ v._ Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates.
Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana nak_ pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta
vienbalsīgi. Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par dažu apriņķu robežu pārgrozīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„No Cēsu apriņķa Raunas pagasta pievienot Valkas apriņķa Blomu pagastam „Jaunā-Kroga" māju un no Cēsu apriņķa Brantu pagasta pievienot Valkas apriņķa Blomu pagastam ,,.Iaun-Brikužu" un „Vec-Brikužu" mājas."

;ļjr>
Referents V. Sanders: Augstais nams! Valdības
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
81. pantakartiba izdotos noteikumus par dažu apriņķu
Pieņemts. 2. pants.
robežu pārgrozīšanu izsauca galvenā kārtā dažu paSekretārs J. Vesmanis:
gastu iedzīvotāju neērtības, proti, tie apstākļi, ka dažu
„No Valmieras apriņķa Rencēnu pagasta atdalītun piepagastu iedzīvotajiem jāmērī tāļš ceļš, pat 3 un 4
vienot Valkas apriņķa Ēveles pagastam sekošas mājas: 1)
jūdzes līdz pagasta vai skolas namam, kurpretim
Krejānu; 2) Jaun-Daņu; 3) Vec-Bēršu; 4) Jaun-Bēršu; 5)
daudz vieglak _ viņiem _ ir sasniedzams kaimiņu paJaun-Valgu; 6) Vec-Valģu; 7) Springu; 8) Penne; 9) Lettene;
.10) Jenkas 11) Dukanu; 12) Vec-Daņu; 13) Kežu; 14) Visas;
gasts. Ta izcēlās vēlēšanās atdalīties no viena pa15) Vec-Stienes; 16) Jaun-Stienes; 17) Šķijiņas; 18) Pabērzus,
gasta un pievienoties otram. Tika iesniegti valdībai
19) Ozoliņus; 20) Jaun-Pīpus; 21) Vec-Pīpus; 22) Erķinus; 23)
vairākkārtīgi lūgumi pievienot dažu pagastu iedzīRukšas; 24) Sužas un starp šīm mājam atrodošos Birzes skolu."
votāju mājas tiem pagastiem, kas viņiem daudz tuPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
vāk. Bet ta ka pagasti, uz kuriem attiecas zināmu Pieņemts. 3. pants.
māju atdalīšana un pievienošana, neietilpst vienā un
Sekretārs J. Vesmanis:
tai pašā apriņķī, tad, grozot: viņu robežas, bija jāgro„No Daugavpils apriņķa Vorkovas pagasta pievienot Rēzeknes apriņķa Rudzatu pagastam „Rožanovas" novadu."
za ari apriņķa robežas. Tādēļ bija jāizdod īpaši noteikumi par dažu apriņķu robežu pārgrozīšanu. MiPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
nētie noteikuuu attiecas, vispirms uz Cēsu un Valkas Pieņemts. 4. pants.
apriņķiem. _ Cēsu apriņķa Raunas pagasta «JaunāSekretārs J. Vesmanis:
„No Ludzas apriņķa Domopoles pagasta pievienot RēKroga" māju iedzīvotāji velējas pievienoties Blomu
zeknes apriņķa Bikovas pagastam „Stružanu" novadu."
pagastam, kas atrodas Valkas apriņķī, tādēļ ka viņu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
mājas atrodas no Blomu pagastu nama tikai 5 vērPieņemts.
5. pants.
stos, bet no Raunas pagasta nama 12 vērstos. Tālāk,
Sekretārs J. Vesmanis:
Cēsu apriņķa Brantu pagasta „Jaun-Brikužu" un
,.Pievienotas apriņķa daļās paliek spēkā agrārās reformas
„Vec-Brikužu" māju iedzīvotāji lūdza, lai viņus pielīdzšinējie nosacījumi."
vienotu Blomu pagastam, tādēļ kā Blomu pagasta un
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
skolas nams ir viņiem daudz tuvāk, nekā Brantu skoPieņemts. 6. pants.
las un pagasta nams. Apriņķa valdes kā ari pagastu paSekretārs J. Vesmanis:
domesnav nekādus iebildumus cēlušas. Otrkārt, minē„Šo noteikumu izvešana dzīvē un finansielo attiecību nokārtošana, zīmējoties uz pašvaldību īpašumiem, piekrīt iekštie noteikumiattiecas uz Valmieras un Valkas apriņlietu ministrijai."
ķiem. Valmieras apriņķa Rencēnu pagasta 24māju
īpašnieki uin Birzes skola izteikuši vēlēšanos pievienoPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
ties Ēveles pagastam, tādēļ, ka viņu mājas izkaisītas
Pieņemts. Nobalsošana nak likums visā visumā un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu.
Ēveles pagasta robežās un tādējādi dabīgi jau pieslieNav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
nas Ēveles pagastam. Iebildumi šinī ziņā ari nekādi nav
vienbalsīgi.
celti. Treškārt, minētie noteikumi zīmējas uz Daugavpils un Rēzeknes apriņķiem. Daugavpils apriņķa
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par bijuša Rīgas p o'l i t e c h n i sk ā instiVorkovas pagasta Rožanovas novada iedzīvotāji
tūta pārņemšanu valsts īpašumā. Regriezušies ar lūgumu pievienot viņu novadu Rudzatu
pagastam Rēzeknes apriņķī, jo līdz Vorkovas pagaferents Gailīts. Vārds referentam.
stam viņiem jamerojot 25—30 vērstos, turpretim RuReferents P. Gailīts: 1919.gada 3. augustā valdība
dzatu pagasts atrodoties 5—8 verstu attālumā. Beiizdeva rīkojumu, ar kuru atceļa Rīgas bijušo politechdzot šie noteikumi zīmējas uz Ludzas un Rēzeknes
nisko institūtu un viņa_ pārvaldi un nosacīja, ka instiapriņķiem. Ludzas apriņķa Domopoles pagasta Strūtūts pariet valsts rīcība un īpašumā, bet šinī rīkojumā
žānu novada iedzīvotājiem izdevīgāk piederēt pie Binebija nekas teikts par turpmāko institūta pārvaldīkovas pagasta Rēzeknes apriņķī, jo tas atrodoties apšanu. Laišo trūkumu novērstu, valdība 1922. gada
mēram 9 verstu attālumā no viņiem, kamēr Domopo17. augusta izdeva 16. jūlija likuma kārtībā noteiku- ?
les pagasts 24 verstu attālumā. Pagastu un apriņķu
mus, sastāvošus no 5 pantiem. Pirmais pants noteic,
padomes izteikušas savu piekrišanu Strūžānu novada
ka bijušais Rīgas politechniskais institūts ir likvidēts
pievienošanai Bikovas pagastam. Noteikumos vēl ir un līdz ar to likvidēta ari institūta
pārvaldes padome
minēts, ka pievienotās apriņķa daļās paliek spēkā ag-' , (Vervaltungsrat). Otrais,
trešais un ceturtais pants
raras reformas līdzšinējie nosacījumi, tādēļ ka pēc ' noteic, ka institūta nekustamie un kustamie īpašumi,
likuma paredzēta agrāra starpība dažos apgabalos, ļfika ari visi viņadokumenti un visas aktis
pāriet uniPašvaldības komisijā valdības noteikumi attiecībā uz flversitates rīcība un īpašuma. 5. pants
likvidēt pārdažu apriņķu robežu pārgrozīšanu tika pārrunāti un|ļjlemšanas komisiju, kas bija iecelta
ar 1919. gada
pieņemti vienbalsīgi. Komisijas vārdā es lieku priek-J 15. augusta valdības rīkojumu un
kuras uzdevums bija
ša pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārtībā. ??pārņemts Rīgas politechniska
institūta īpašumus un
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nodot tos Latvijas universitātes pārvaldei. Šī kārtība
pastāv līdz šai dienai. Bet pastāvošos valdības likumos trūkst norādījuma, ka universitātes pārvaldei
resp. viņas tagadējai padomei ir ari tiesība uzaicināt
kreditorus pieteikties. Tas vajadzīgs, lai varētu nokārtot visas tās privatpraslbas, kas gulstas uz universitātes īpašumiem. Tāpēc valdība iesniegusi pa-

pildinājumu pie 1. punkta, kas šo trūkumu novērš.
Jautājums varētu but, vai preklusivo termiņu nolikt
uz vienu gadu vai uz 6 mēnešiem. Bet ievērojot to,
ka universitātei drīz jātiek skaidrībā par visiem saviem īpašumiem un visām prasībām, kas uz tiem gulstas, tad papildinājumā paredzēti 6 mēneši. Augstajam namam tālab iesniegti valdības izdotie 1922. gada
17. augusta noteikumi līdz ar jauno piezīmi pie 1.
panta.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu' lasīšanu. Lūdzu piecelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas
atturas?

Nav.

Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta

vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par bijuša Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā."

Iebildumu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
nav"Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ar valdības 1919. gada 3. augusta rīkojumu

par

bijušā

Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts rīcībā Rīgas
politechniskais institūts atzīstams par slēgtu un visas tā tiesības un pienākumi par pārgājušiem uz Latvijas universitāti.
Līdz ar to Rīgas politechniska institūta pārvaldes padome
(Verwaltungsrat) izbeidz savu darbību.

Piezīme.

Šai pantā

minēto

pienākumu

noteik-

šanai Latvijas universitātei ir tiesība ar sludinājumiem
„Valdības Vēstnesī" uzaicināt bijušā Rīgas politechniska

institūta kreditorus

un citas ieinteresētas

personas pie-

teikt savas tiesības unprasības sešu mēnešu laikā, ar nosacījumu, ka šinī laika nepieteiktās tiesības un prasības

atzīs par zaudētam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Nekustamie īpašumi, kuri zemes grāmatās apstiprināti
uz bijuša Rīgas poitechniska institūta resp. tā pārvaldes padomes vardu, pārvedami uz Latvijas universitātes vārdu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Bijuša Rīgas politechniska

institūta

Iebildumu nav?
speciālie

kapitāli

panet Latvijas universitātes rīcībā, kura pārvalda tos pēc dāvinātāju nosacījumiem un dibināšanas aktiem, cik tāļu tie neruna pretī tagadējai valsts iekārtai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pants pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Bijuša Rīgas politechniska institūta un tā pārvaldes padomes akti un dokumenti nododami Latvijas universitātes rīcība. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 5. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

„Ar 1919. gada 3. augusta rīkojumu nodibinātā pārņemšanas komisija izbeidz _ savu darbibu un nodod visus materiālus
un mantu, ja tāda būtu, Latvijas universitātes padomei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņmts. Nobalsošana nak likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? _ Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.
3. lasījums bus 11. martā.

Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par Latvijas
teritorijas
sadalīšanu
apriņķos.
Referents Reinhards. Pie šī dienas
kartības punkta iesniegts sekošs priekšlikums:.
„Saeima nolemj likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu

apriņķos

apspriešanu atlikt

uz

nākošo sēdi."

Ir vajadzīgais skaits parakstu. Nobalsošanā nāk
šis priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret

13.

sēde

1924.

gada

26.

februāri.
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to. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi un likumprojekta apspriešana atlikta uz nākošo sēdi.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
palīga
nodaļas
priekšnieka
amata
nodibināšanu.
Referents Bočagovs. Vārds
referentam.
Referents A. Bočagovs: Godātie deputātu kungi! Tieslietu ministrs savā paskaidrojumā no 1922.
gada 22. oktobra pie šī likumprojekta atzīmē, ka Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas darbs aug
ar katru mēnesi un jau tagad ir ap 4000 lietu, kuras
darba spēka trūkuma dēļ nevar tikt izbeigtas. Saskaņā ar agrārreformas izvešanu dzīvē, stāvoklis kļuvis kritiskāks un tāpēc ir vajadzīga nodaļas priekšnieka palīga amata nodibanāšana. Šo jautājumu ministru kabinets izšķīra tādā kārtā, ka ieveda šo amatu
1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā. Likumprojekts
tika apspriests juridiskā komisijā un tā atrada šo li-

kumprojektu par nepieciešamu. Juridiskā komisija,
apspriežot šo likumprojektu, attiecībā uz zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīga atalgojumu un iecelšanu, atrada, ka minētais amats ir pielīdzināms miertiesneša amatam, ari apstiprināšanas kārtības ziņā.
Juridiskā komisija pieņēma šo likumprojektu un es
komisijas uzdevumā uzturu šī likumprojekta steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nak steidzamība.
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību.
Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta
vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu pret to? Nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Ludzu
nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par Rīgas-Valmieras zemes
priekšnieka palīga amata nodibināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.

grāmatu

nodaļas

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodala pastāv nodaļas
priekšnieka palīga amats."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīgs patstāvīgi
visas lietas,
izpilda nodaļas
priekšnieka amata pienākumus
kuras viņam uzliek nodaļas priekšnieks, ar pēdējā tiesībām un
atbildību."

..Nodaļas priekšnieka slimības vai atvaļinājuma gadījumos

nodaļas

priekšnieka palīgs izpilda

priekšnieka

amata

visus

pienākumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Nodaļas priekšnieka palīgs attiecībā uz atalgojumu, dienesta tiesībām, iecelšanu, apstiprināšanu un atcelšanu ir pielī-

dzināts miertiesnešiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Es
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī likuma jneņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Likums
pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par Latgales apgabaltiesas
vecākā
notāra palīgiem un kancleju.
Referents
Bočagovs. Vārds Referentam.

Referents A. Bočagovs:

Tāds pats jautājums,

kā Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā, pacēlies
ari Latgales apgabaltiesā par notariāta darbinieku
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pavairošanu. Latgales apgabala tiesa griezās pie
tieslietu ministrijas ar lūgumu pavairot notariāta štatu pēc lūgumā aprādītā plāna. Saskaņā ar šo plānu,
starp citu ir projektēts pavairot vecākā notāra palīgu

skaitu uz 2 un ievest ari 4 sekretāra palīgus, kādi

amati līdz šim nepastāvēja. Juridiskā komisija, apspriežot šo jautājumu, piekrita, ka vecākā notāra palīgu amati pielīdzināmi nupat pieņemtā likumā minētam zemes grāmatu nodaļu priekšnieka palīga amatam. Komisija atrada likumprojektu par nepieciešami vajadzīgu. Uzturot šo likumprojektu es uzturu
ari pieprasījumu par steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to.
Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta
vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu pret to? Nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Lūdzu
nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Likums par

Latgales apgabaltiesas

vecākā notāra

palī-

giem un kancleju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

Ievads.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

„Notariata nolikuma (1914. g. izd.) izdarīt sekošus pārgro-

zījumus: "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„43. pantu izteikt šādi:
43. Pie Latgales apgabaltiesas vecākā notāra pastāv
palīgi. Vecākā notāra palīgi attiecībā uz pienākumiem, dienesta tiesībām, iecelšanu, apstiprināšanu un atlaišanu pielīdzināti Rīgas-Valmieras
līgam."

zemes grāmatu nodaļas priekšnieka pa-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. nodalījums.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
„Augša minēto nolikumu papildināt ar sekošu (43.) pantu:
43. Latgales apgabaltiesas vecākā notāra kancleja sastāv no _ sekretāra, viņa pajīgiem un kanclejas ierēdņiem, kuri
attiecība uz dienesta tiesībām, iecelšanu un atcelšanu, pielīdzināti zemes grāmatu nodaļu sekretāriem, viņu palīgiem un
kanclejas ierēdņiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

43. panta piezīmi, 44. pantu un 155. panta piezīmi atcelt."

Priekšsēdētājs Fr._Vesmanis:
Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošana nak likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu
visā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir p a p i I d i n ājums likumā par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā. Referents Lejiņš. Vārds referentam.

13. sēde

1924.

gada
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Referents P. Lejiņš: Likumam par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvija ir divi nodalījumi. Pirmā nodalījumā iet runa par aizdevumiem
no Krievijas muižnieku un zemnieku agrarbankam,
otrā nodalījumā iet runa par aizdevumiem no Krievijas privātām agrarbankam, akciju bankām. Pirmā
nodalījumā ir paredzēts, ka finansu ministrs var noteikt atlīdzības normu, kura ņemama no banku aizņēmējiem, aizbildniecības pārvaldes izdevumiem, bet
otrā nodalījumā tas nav paredzēts. Tadeļ Satversmes 81. panta kārtībā jau izdots likuma papildinājums attiecībā uz šo atlīdzības normu, ņemot to no
privātbanku aizņēmējiem tāda pat kartība, ka tas pa^ Papildinājuma paredzēts,
redzēts pirmā nodalījuma.
vienojoties
ar valsts kontroli, noka finansu ministrs,
saka atlīdzības normu. Statūtos bija paredzēts, ka
var ņemt tikai lU% no izsniegta aizdevuma. Tas nekādā ziņā nevar segt izdevumus, jo krievu rubļa pirkšanas spēja ir ļoti niecīga. Tadeļ finansu komisija
atzina papildinājumu par_ veļamu un pieņēma to vienbalsīgi. Komisijas vārda lūdzu pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak.
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas. _ Nobalsošana -nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu pret to? Tādu
nav. Kas atturas ? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta vienbalsīgi. Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Papildinājums _ likuma par
aizdevumiem Latvijā."

bijušo

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

Krievijas

agrarbanku

Iebildumu nav?

,.Likuma par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem
Latvijā (lik. kr. 1921. g., 221) 2. nodaļu papidināt ar sekošu 13.
pantu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 13. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Aizgādnības izdevumu segšanai finansu ministrs, vienojoties ar valsts kontroli, nosaka atlīdzības normu, kura ņemama
no 10. pantā minēto banku aizņēmējiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vienbal-

sīgi.
Līdz ar to prezidijs liek priekšā sēdi slēgt, lai
dotu iespēju frakciju birojam apspriesties par tekošām darīšanām. Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts. Nākošā sēde piektdien, 29. februārī, pīkst. 5
pēc pusdienas._ Frakciju biroja locekļus lūdzu frakciju biroja telpās uz sēdi. .Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 7.08 vakarā.)
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IV. sesijas 14. sēde 1924. gada 29. februārī.
(Atklāta

pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Atvaļinājumu piešķiršana

2.
3.

Likumprojektu nodošana komisijām
Priekšlikums par valsts budžeta caurskatīšanu:-

4.
5.

deputātiem

441
441

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs) . . .

441, 449
443, 447

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks)

.

A. Klīve (zemnieku savienība)
Redakcijas komisijas ziņojums:
Kr. Eliass, referents
Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu
(vispārējas

.

.

448

451
apriņķos

debates):

G. Reinhards, referents
Fr. Birkenšteins, kara ministrs

451, 466
460

.......

Fr. Trasuns (ārpus partijām)
K. Gulbis (sociāldemokrāts)

6.

446
446

J. Rubulis (Latgales darba partija)
P. Ulpe (sociāldemokrāts)
Nākošā sēde

461
462
464
464
,

468

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojumi; likums par Latvijas teritorijas
iedalīšanu apriņķos; likums par kurināmā materiāla
izsniegšanu kaira invalidiem, karā cietušo un kara
klausībā iesaukto ģimenēm; likums par Krišjāņa
Barona prēmijām; likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi; likums par valsts vēsturisko muzeju; likums par dažos likumos minēto sumu pārrēķināšanu latos; likums par laukstrādnieku darba
laiku.
Prezidijam iesniedzis deputāts Holcmanis lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu no šī mēneša 28.
dienas līdz 4. martam, pēdējo dienu ieskaitot, braukšanai uz Igauniju robežkomisijas uzdevumā. Prezidijs piešķīris šo atvaļinājumu kārtības ruļļa 12. panta
2. daļas kārtībā.
Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par
tautas izglītību. Prezidijs liek priekšā nodot likumprojektu izglītības komisijai. Iebildumu nav? Nodots izglītības komisijai.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts sekošais

priekšlikums:

„Lūdzam celt priekšā Saeimas sēdē sekošu priekšlikumu:
Uzdot budžeta komisijai
tīšanu.lļdz, 20. martam."

nobeigt valsts budžeta caurska-

Parakstījuši Petrevics, Salnājs, Dukurs, Lindiņš,
Reinhards, Rudzīts, Ķemps, Bergs, Kasparsons, Birkliāns.

Vārdu lūdz Petrevics.

Vārds Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Loti
godātie deputātu kungi! Pēc mūsu Satversmes 64.
panta Saeimai jāskata cauri un jāpieņem valsts budžets līdz tekošā saimnieciskā gada beigām. Budžeta likuma 1. pants nosaka, ka budžeta gads aprēķināms sākot ar 1. aprili un beidzas nākošā gada 31.
martā. Šogad tā tad mūsu saimniecības gads izbeidzas 31. marta un saskaņā ar Satversmes 66. pantu
līdz šim termiņam, līdz 1. aprilim jau ir jābūt Saeimāpieņemtam un apstiprinātam nākošā gada budžetam.
Pašreiz budžetu skata cauri budžeta komisija, bet ja
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budžeta komisija tādā pat tempā skatīs budžetu cauri
uz priekšu, kā līdz šim, tad nav ne mazāko šaubu,
ka līdz šim termiņam, līdz 1. aprilim, Saeima budžetu no budžeta komisijas nedabūs un mums vajadzēs apspriest budžetu jau pēc saimnieciskā gada
sākšanas, t. i., vislabākā gadījumā aprīļa beigās, bet
sliktakagadijumā mēs varēsim sākt viņu apspriest tikai maija. Ar to mes, bez šaubām, būsim pārkāpuši mūsu Satversmes 66.pantu. 66.pants savā 1. daļā skaidri
un nepārprotami nosaka, ka budžets ir jāskata cauri
taisni līdz saimnieciska gada beigām, jo šeit ir sacīts,
ka Saeima ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanas lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu,
kura _ projektu ir iesniedzis ministru kabinets. Es
privātas sarunas par šo tematu esmu dzirdējis dažus
deputātus izsakāmies, ka šinīpantā vārds „lemj" nenozīmējot budžetu jau pieņemt, Saeima savu lēmumu
esot jau taisījusi nododama budžetu budžeta komisijai. Man liekas, ka tas ir pavisam nejuridisks tulkojums un ta tulkot Satversmes 66. pantu nevar.
Ja mes ta saprastu panta saturu, tad tas nozīmētu,
ka Saeima_ atsakās pavisam no savam budžeta tiesībām. Mūsu Satversmē neviena cita panta nav,
kur ir runa par budžetu, vienīgi 66. panta I. daļa runā

par budžetu un satversmes komisija, skatot cauri
Satversmes projektu, ari ieveda 66. panta I. daļu,
kurš noteikti ir saprotams ta, ka Saeima lemj par
budžetu, t. i., ka izdot valsts līdzekļus var tikai no tā
budžeta, kuru ir apstiprinajusi_ likumdošanas iestāde
un vārds „lemj" taisni nozīme to, ka likumdošanas
iestādei budžets ir jāapstiprina. Man liekas, ka konstitūcijas prasījums ir, ka pirms 1. apriļa, pirms saimnieciska gada sākšanas, budžetam ir jābūt pieņemtam no Saeimas. Tas ir neapstrīdami. Un ja tas tā
ir, tad Saeimai ir jāskata budžets cauri, ja viņa grib
ieverot konstitūciju, līdz 1. aprilim. Bet lai to varētu
izdarīt, tad budžeta komisijai ir jādod Saeimai par
ministru kabineta iesniegto budžetu sava atsauksme.
Priekšlikuma, kuru es pārējiem deputātu kungiem
iesniedzu, ir nolikts termiņš budžeta komisijai līdz
20. martam. Tāda gadījuma priekš plenārsēdes pa-

liktu dažas dienas vairāk par vienu nedēļu un šinī
laika plenāra sēde arļoti intensīvu darbu budžetu
varētu pieņemt. Tāda gadījumā mūsu Satversmes
66. panta nosacījums būtu pildīts. Varētu norādīt, ka
pagājuša gada, kad ari Satversme bija pieņemta, Saeima tomēr skatīja cauri budžetu pēc 1. apriļa. Uz
to varētu atbildetar sekošo. Ja vienreiz Saeima ir
pielaidusi, es gribētu sacīt, nepielaižamo, nav ievērojusi konstitūcijas noteikumu, tad viņa to nedrīkst padarīt par ierašu un nedrīkst šo konstitūcijas noteikumu pārkāpt ari talak. Pagājušā gadā sanāca I.
Saeima, valdības jautājums nebija nokārtots un valdība iesniedza budžetu ar lielu nokavēšanos. Ja
Saeima saņēma budžetu no valdības ar lielu nokavēšanos, tad ari nebija iespējams to laikā skatīt
cauri. Šogad termiņš no valdības ir pildīts: budžets
iesniegts 1. februārī — likumīgā laikā un atbildība, ja
budžets netiks laika pieņemts, krīt vienīgi uz pašu
Saeimu. Būtu pilnīgi nepielaižams tas, ja pati Saeima
šim gadījuma pirmā radītu piemēru, ka mūsu konstitūcijas panti nav ievērojami. Ja mēs pielaistu, ka
var vienu mušu konstitūcijas pantu, kuru mēs domājam par mazsvarīgu, šinī ziņa neievērot, tad citiem
pilsoņiem būtu tādas pašas tiesības sacīt: ja augstais
nams neievēro mušu Satversmes noteikumus, mūsu
likuma noteikumus, tadmums, vienkāršiem mirstīgiem, vel jo vairāk iespējams mūsu Satversmi neieverot. Protarna_ lieta, ka tad uzbrukumus pret Satversmi bus grūtāki atsist, tāpēc, ka mēs būsim bijuši
pirmie, kas pārkāpa Satversmi. Ja augstais nams
grib izturēties ar 'cienību pret mušu Satversmi, pildīt viņu un neradīt piemērus, ka to var pārkāpt, vi-
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ņam jārūpējas par to, lai budžets tiktu skatīts cauri
Satversmē noteiktā laikā. Tāpēc es domāju, ka
augsta nama vairākums balsos par to priekšlikumu,
kuru es ar pārējiem deputātiem iesniedzu. Gribu vel
vienu lietu norādīt. Tam, ka budžets netiek laika
iesniegts, vēl .ir kļūmīgas saimnieciskas sekas. Daži
resori būs pilnīgā nezināšanā un nevarēs veikt nepieciešamos priekšdarbus tikai tamdēļ vien, ka budžets
laikā nebūs pieņemts. Ja šie priekšdarbi novēlo, tad
līdz ar to viss darbs novēlo. Lai šādi sarežģījumi neceltos, mūsu budžeta likumā ir noteikts zināms termiņš un zināms termiņš ir paredzēts ari mušu Satversmē. Viņi nav nejaušas dabas. Ja nu budžeta
komisija nāktu ar norādījumu, ka tas fiziski nav
iespējams, ka nav iespējamslīdz 20. martam skatīt
budžetu cauri, šinī starplaika no 1. februāra līdz 20.
martam, tad jānāk augstam namam ar priekšlikumu
grozīt mūsu Satversmes attiecīgo pantu. Ja augstais
nams būs ar savu kvalificēto balsu vairākumu Satversmi grozījis, tad viņš var dot budžeta komisijai
tiesības skatīt budžetu cauri ari pec budžeta gada notecēšanas. Ja tas nav, tad augstam namam nav tiesības pārkāpt Satversmi un_ budžeta komisijai jāiesniedz budžets noteiktā laikā Saeimas kopsedei. Ja
budžeta komisijai! priekš intensīvāka darba būtu vajadzīgs vairāk laika, mēs varētu dot sliktākā gadījumā šo laiku ari uz plenāro sēžu rēķina.
Ja mes
paskatāmies Saeimas dienas kārtība, tad mes redzam, ka no visiem likumiem, kas Saeimai jāizņem
cauri līdz 1. aprilim, svarīgu likumu ir ārkārtīgi maz,
es gribētu teikt, ka tikai viens tāds likums ir — ierosinājums par atlīdzības maksāšanu resp. nemaksāšanu muižniekiem. Tas ir vienīgais likums, kurš
būtu jāizņem līdz 1. aprilim. Šis likums no komisijas
vēl nav izstrādāts. Es neteikšu, ka visi pārējie likumi nav svarīgi, tur ir ari svarīgi, bet viņi nav tik
svarīgi, ka viņu dēļ mums būtu jāpārkāpj Satversme.
Šos motīvus ievērojot, es ceru, ka augstais nams
balsos par to, ka budžets tiktu caurskatīts un iesniegts Saeimai no budžeta komisijas līdz 2Q.
martam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Nevar taisīt ne mazākos iebildumus
pret Petrevica kunga vārdiem, cik tālu šinīs vārdos
izskanēja vēlēšanās, lai budžets tiktu pieņemts no
Saeimas Satversmē un budžeta likuma paredzēta
laikā, t. i. līdz budžeta gada sākumam. Ievest mušu
saimniecisko dzīvi budžeta robežās, tas ir ideāls, pec
kura mēs jau dzenamies no tā paša brīža, kad mes
ieguvām valsts patstāvību, bet tomēr, diemžēl, ir jākonstatē, ka līdz šim mums budžetu galīgi izveidot
vēl nav izdevies. Pirmos gados mums budžets vispārīgi nav bijis, bet pēdēn gadā, kad vispārīgi par
budžetu var runāt, budžets ir pieņemts patiešam ar
ļoti lielu nosebošanos. Tāda budžeta nosebošanas ir
ļoti nevēlama un kaitīga valsts saimniecībai. Šogad
mēs esam jau tikuši vienu soli tālāk; mes esam panākuši to, ka valdība ir iesniegusi budžetu bez nosebošanas, budžeta likumā paredzētā laikā. Tagad
vēl atliek jautājums, vai budžeta komisija un līdz ar
to ari Saeima būs spējīga pieņemt budžetu līdz budžeta gada sākumam un to apstiprināt. Spriecaurskatīšanas gaižot pēc līdzšinējās budžeta
komisijā, man
tas
budžeta
ir jāizsaka _ šauPat
varbūt ne
bas, vai tas būs iespējams.
šaubas, bet jāizsaka pārliecība, ka tas nebūs iespējams. Budžeta caurskatīšanas gaita ir tik gausa, ka
es varu droši teikt, ka mēs ari_ šogad budžetu nespēsim sniegt Saeimas plenārsēdes caurskatīšanai
tajā laikā, kas paredzēts budžeta likumā. Kādi ir tie
iemesli, kādēļ budžeta caurskatīšanas darbs norisinās
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tik gausi budžeta komisijā? Tur, kungi, ir vairāk
iemeslu, un šiem iemesliem mums ir jāpiegriež vērība. Mēs nevaram prasīt, lai tik komplicētu lieta,

kā valsts budžets ar pirmajiem valsts patstāvības
gadiem tūliņ jau būtu sasniegusi, tā sakot, pašu pilnību. Budžets ir tāda_ liet_a, _ kas izveidojas gadiem.
Budžets pamatojas liela mēra uz budžeta tradīcijām,
un tādu budžetu tradīciju mums nepavisam nav. Budžeta izveidošanās prasa vairākus gadus,_ un tadeļ
mēs ari nevaram prasīt, lai budžeta sastādīšanas un
caurskatīšanas darbs pašos pirmos patstāvības gados jau būtu nostādīts uz pilnīgi normāliem pamatiem. Otrs iemesls, kamdēļ budžeta caurskatīšana
budžeta komisijā nokavējas, ir tas, ka budžeta komisijai jānodarbojas ar tādām lietam, kuras pie normāliem apstākļiem, varbūt,_ nepavisam nebūtu budžeta komisijas uzdevumā, t. i. ar organizācijas
darbu. Resori iesniedz savus budžetus stipri pavirši apstrādātus. Ja jūs ņemat ministru kabineta
iesniegto budžetu, jūs tur neredzat ne mazāko tieksmi radīt kaut ko jaunu, kaut ko izlabot, kaut ko pārorganizēt. Pa lielākai daļai katrs resors apmierinās
vai nu ar līdzšinējo stāvokli, vai prasa vel sava
štata palielināšanu, bet gandrīz nevienā vietā neredzam, ka resori izrādītu vēlēšanos tiesām iet pretim
tām domām, kuras ir izteiktas vairākkārt sabiedrībā,
ir izsacītas līdz apnikumam ari Saeimā, ka mūsu
valsts aparāts ir nepiemērots mūsu valsts apstākļiem, ka tas ir pārāk smags un jāpadara vieglāks,
Resori to negrib saprast un neizrāda nekādas jaunradīšanas tieksmes. Kas nu atliek? Atliek ķerties
pie šī darba budžeta komisijai. Ja budžeta komisija
ķeras pie šī uzdevuma, tad viņai šis darbs veicams
daudz grūtāk nekā pašiem resoriem, jo nevar prasīt,
lai budžeta komisija ar katra resora darbību un iekārtu būtu pazīstama tikpat labi kā paša resora darbinieki. Ja resoru vadītāji un darbinieki turētos pie
tāda ieskata, ka vajaga censties atrast jaunas darba
metodes, mēģināt sašaurināt štatus, tad šis darbs būtu
padarāms daudz vieglāk un ātrāk. Budžeta komisijai
sīkijāiepazīstas ar katra resora darbību, lai tiešām
varētu noskaidrot, kur ir kaut kas par daudz, kur varētu kaut ko pārgrozīt. Šī iepazīšanās prasa ārkārtīgi daudz laika. Var teikt, ka, varbūt, pusi no visa
sava darba budžeta komisija veltī tieši šim organizācijas darbam. Tikai pēc tam, kad budžeta komisija
noteikti ir izsacījusies, ka vienā vai otrā vietā kādu
iestādi var likvidēt, ka var kaut ko samazināt, vai
kādas iestādes apvienot, tikai pēc tam resori ķeras
pieši darba, pie šī uzdevuma izpildīšanas un galu
gala _ atzīst, ka tiešam tā ir labi, ka tiešām tas ir
iespējams. Tas, _ kungi, ir tas iemesls, kamdēļ budžeta komisijai jāpatērē tik daudz laika pie budžeta
caurskatīšanas. Šis uzdevums, patiesību sakot, nepavisam nepiekristu budžeta komisijai; drīzāk tas
būtu jāveic publisko tiesību komisijai. Pagājušā gadā
mes jau ari taisījām lēmumu, ka līdz pagājušā gada
1. septembrim resoriem jāiesniedz savas satversmes,
lai tad publisko tiesību komisija noteiktu reiz par
visam reizēm katra resora uzbūvi. Ja šis darbs būtu
veikts tā, kā augstais nams to bij lēmis, tad budžeta
komisijas darbs būtu samazinājies vismaz uz pusi,
tad viss šis organizācijas darbs atkristu no budžeta
komisijas uzdevumiem. Bet šī augstā nama lēmums
nav ticis izpildīts, nav ticis izpildīts līdz šo baltu
dienu, līdz šai dienai vel nav tikušas iesniegtas resoru satversmes. Tadeļ budžeta komisija nevar paiet
šim jautājumam garam bez kaut kādas ievērības, un
viņa ir spiesta darīt to darbu, kuru diemžēl nedara

šai acumirklī tas iestādes, kurām tas visvairāk pie-

kristu.

Budžeta komisija nevar šo darbu darīt pa-

virši, viņa nevar taisīt_ pārsteigtus lēmumus, ka tik

un tik daudz ierēdņu būtu atlaižami, ka tādas un tā-
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das iestādes būtu likvidējamas. Mēs taču zinām, ka
redzu, ka šis priekšlikums varētu budžeta komisijas
tādi pārsteigti lēmumi varētu radīt kļūmīgas sekas, darbu šādā vai tādā kārtā atvieglot.
jo tad varētu iznākt tā, ka _ atlaistie ierēdņi būtu atkal
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjājāpieņem atpakaļ dienestā. Otrs apstāklis, kas ari
nim.
budžeta komisijas uzdevumus padara sevišķi grūtus,
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es negribu aiz- - ^6
ir tas, ka aizvien no kabineta budžets tiek iesniegts kavēt jus ar garu runu šinī jautājumā, bet gribu aiz- *
ar lielu iztrūkumu, t. i. ar deficitu: Jūs būsat gan radīt, ka visiem resoriem bez šaubām ir vēlams, lai
dzirdējuši, kungi, ka nākamā gada budžeta projekts
budžets tiktu laikā pieņemts, t. i. lai viņš tiktu pieir iesniegts it ka sabalansēts. Bet ko tad nozīmē
ņemts līdz 1. aprilim, un lai tie zinātu, kā savus daršāda sabalansēšana? Šāda sabalansēšana ir sabus iekārtot. Te mums divu domu nevar būt, tas ir
sniegta tāda kārta, ka ir paredzēts izcirst mežus par
skaidrs. (Klīves starpsauciens.) Es, Klīves kungs,
trīs gadiem uz priekšu. Parpieciem gadiem uz priekšu gribētu aizrādīt, ka Satversmē ir sacīts līdz kuram
mes jau esam mežus izcirtusi, un tagad nu vēl nāk laikam Saeima lemj par budžetu, bet nav sacīts, ka
klāt 3 gadi, tā tad par 8 gadiem uz priekšu mūsu
līdz tam laikam to pieņem vai apstiprina. Es negribu
meži tiktu izcirsti. Es gribu jautāt tagad, vai ar to
juridiskos strīdos_ ar jums ielaisties un domāju ka,
drīkst apmierināties budžeta komisija? Vai tā komikonstitūcijā tas tā vien droši būs domāts, ka budžetu
sija, kurai jr pārraudzība par valsts saimniecisko Hdztam laikamvajaga pieņemt. Jautājums tāds nedzīvi, vai ta var piekrist tam, ka mūsu meži tā tiek
paceļas pagājuša gadā un_nepacēlās laikam tāpēc, ka
izcirsti. Protama lieta, ka budžeta komisija uz tāda
budžetu tad iesniedza vēlāk un iesniedza valdība,
viedokļa nevar nostāties. Tādēļ budžeta komisijai
kura Petrevica kungs bija dalībnieks. Bet tas nu nav
jāmēģina kaut kāda ziņa izdevumus samazināt, lai
tas galvenais. Galvenais pastāv iekš tam, ka buvarētu saudzēt mūsu mežus. Ja resoram, kura rīdžetu nevar tik īsa laika skatīt cauri. Jums tur
cība ir visi materiāli nav izdevies panākt budžeta
visiem ir zināms, ka pat sīki likumprojektiņi, kas
^ grūtāki tas ir panākams busabalansēšanu, tad vel
ienāk komisijas, aizņemļoti ilgu laiku, tur pie kādām
džeta komisijai,- tas prasa laiku. Tomēr mēs ceram, 2, 3 rindiņām sež 3, 4 sēdes un pie tam ļoti gari runā
ka mums tas kāda nebūt kārtā izdosies,
ka mēs
uņ debatē. Un man jāsaka, ja budžeta komisijā sēbudžeta samazināšanu panāksim. Tālāk budžeta kodētu ari Petrevics, tad mūsu darbs vilktos vēl ilgāk
misijas darbībai dara grūtības augstā nama lēmumi. neka tagad, jo viņš pieder pie tiem, kas ari gari mīl
Šie lēmumi uzliek valstij lielus pienaKumus, bet nerunāt, sīkus jautājumus iztirzājot.
Ja nu tagad nāk
paredz to, no kurienes ņemt līdzekļus. Budžeta koar šo priekšlikumu ne mazinieku budžeta komisijas
misija nedrīkst nerēķināties ar augstā nama lēmuloceklis Salnājs, bet Petrevics, kurš nav budžeta komiem, un ta ka mušu ienākumu avoti ir zināmi, tā kā
misija, tad laikam gan tāpēc, ka Salnājs nedomā, ka
mums ir zināms, ka mūsu ienākumu avotu spējas ir
ar šo darbu var tik ātri tikt galā. Ja Saeima grib, lai
loti aprobežotas tad, protama lieta, ir ļoti daudz jābudžeta komisija neiedziļinātos visos budžeta sīkustrada,_ lai visiem šiem jautājumiem atrasto labvēlīgu
mos, tad priekšlikumu iespējams izpildīt. Mēs jau
atrisinājumu. Tie ir tie apstākļi, kas kavē budžeta
varam komisija par budžetu tikai nobalsot un lai tad
komisijas darbu. Ja augstais nams pieņemtu lēmumu, debates turpinās plenārsēde īsi vai gari, tā ir Saeimas
ka budžeta komisijai jāveic savus uzdevumus līdz 20.
darīšana. Ja Saeima tomēr grib, lai komisija iedziļimartam, kas tad ar to būtu panākts? Vai šie apstākļi
nās budžeta, tad priekšlikumu izpildīt nevar. Bubūtu tādejādi novērsti? Vai augstais nams, vai šī džeta taču ir ietverta visas valsts saimniecība, tur ir
priekšlikuma iesniedzēji doma, ka budžeta komisija
visi jautājumi, kas ap to grozās un tāpēc pāriet tiem
vai* vairāk strādāt? Visiem mums zināms, cik un kā
viegli pāri budžeta komisija nevar.
strada budžeta komisija. Vairāk strādāt budžeta koKas zīmējās uz konstitūciju, tad tur nav paremisijai nav iespējams, nav fiziski iespējams vairāk
dzēts, ko darīt tad, ja budžets nav pieņemts. Bet ir
strādāt un nav iespējams ari tādēļ, ka nav brīva
mums budžeta likums, kur sacīts, ka ja budžets nav
laika komisijas locekļiem, jo visi budžeta komisijas
pieņemts,, tad resori var saņemt llā no iepriekšējā
locekļi nodarbojas ari citas komisijās un tādēļ atrast gada budžeta. Tas ir likums, kas pagaidām vēl ir spēkā.
vel kaut kādu brīvu stundu, tas ir gandrīz neiespēEs domāju, ka konstitūcija paredzēja labāko gadījami, ja negrib atrauties no darba ari citās komisijās.
jumu, ka budžets tiks laika^ pieņemts, bet kamēr tas
Budžeta komisija savam darbam var veltīt tikai tās vel nay noticis, tad resori var izlietot jau minēto \z.
stundas, kuras ir izlietojusi līdz šim un to darīs ari uz Man jāaizrāda, ka uz priekšu pilnīgi vien būs iespēpriekšu. Ta tad es neredzu, ka ar šādu augstā nama
jams konstitūciju izpildīt. Tas būs tad, kad budžeta
lēmumu, būtu dota budžeta komisijai iespēja savu
komisijai nebūs jādara tas darbs, kas piekrīt publisko
darbu veikt atraki. Tas varētu tikt saprasts kā notiesību komisijai, bet kuru tā tagad nedara, t. i. orteikums, ka augstais nams uzdod budžeta komisijai
ganizācijas jautājumu izšķilšana. Kamēr nav organeiedziļināties tajos jautājumos, kuri viņai jāizšķir, nizācijas darbs veikts, kamēr nav resoru satversmes
un jāskata budžets paviršāki cauri, cenšoties tikai
izstrādātas, tikmēr budžeta komisijai šis darbs ir jāsavu darbu veikt laika. Priekšlikuma ienesēji, douzņemas. Bet pie _ šī darba aiziet daudz laika. Aiz '
māju, ta nevarēja domāt un nav laļkam gribējuši dotiem motiviem mes negribam pārcelt debates uz
māt, lai budžeta komisija paviršāki izturētos pret
plenārsēdēm, bet gan gribam skatīties budžetu pēc
saviem pienākumiem. Es neredzu tādēļ, kungi, ka
būtības cauri budžeta komisijā. Mūsu frakcija aiz
kaut kadus_ pienākumus varētu ātrāk veikt, ja tiktu
šiem motiviem balsos pret Petrevica priekšlikumu.
pieņemts šāds lēmums, jo tas uzdevums, kas budžeta
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Saklājam.
komisijai stāv priekša, ir ārkārtīgs uzdevums, un lai
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Bastšo uzdevumu veiktu, budžeta komisija ir spiesta pajāņa kungs ļoti velējas lai es runātu par šo jautājumu.
tērēt ārkārtēju laiku. Tagad paredzēt, cik ātri izEs viņarn gributo prieku darīt un runāšu, citādi es
dosies budžetu šogad pļeņemt, ir grūti, bet es ceru, nebūtu ņēmis vardu. Un man jāsaka, ka Bastjāņa
ka tāda nosebošanas, ka pagājušo gadu, šogad vairs kungs jautājumu nostāda pārak traģiski. Es viņam
neatkārtosies. Ja budžeta komisija varbūt nosebopiekrītu, ka budžeta komisijai ir jānodarbojas a'r
sies ar budžeta caurskatīšanu, tad varbūt visaugstājautājumiem, kuri nenāk priekšā visās parlamentakais _ vienu mēnesi, bet es ceru, ka ari tik daudz laika
riskās valstīs, bet ar to nebūt nav sacīts, ka šās konebūs vajadzīgs, lai budžetu galīgi pieņemtu. Tādēļ
misijas darbību nevai ētu paātrināt. Mēs patlaban
man būtu jāizsakās pret šo priekšlikumu, jo es ne- noturam divas sēdes dienā un kad ir Saeimas plenar-
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sēdes, tad tikai vienu sēdi. Ir iespējams, kabudžeta
komisija noturētu vairākas sēdes, viņa varētu sēžu
skaitu piem. dubultot. Mēs pagājušā pavasarī sēdējām 8 stundas dienā. Es neredzu iemesla, kapec tas
nebūtu iespējams tagad. Te aizrādīja, ka budžeta
komisijas locekļi esot ari citās komisijās un tapec
vairāk kā divas sēdes dienā fiziski nevarot noturēt.
Bet Saeimā ir 100 deputātu. Lieta vienkārša: budžeta komisijas locekļi lai iziet no citām komisijām
un atiecīgās frakcijas lai sūta viņu vietā citus deputātus. Aizrāda, ka stāvoklis būs nenormāls, ja
līdz 20. martam būs jānobeidz budžeta caurskatīšana, jo tādā gadījumā viņš būtu sasteigts un paviršs.
Uz šo iebildumu es gribētu jautāt: vai tad jūs, kungi,
atrodiet par iespējamu konstitūciju izpildīt pavirši?
Ja pagājušā gadā tas tā bijis, tad tas nekādā ziņā nav
arguments, lai konstitūcijas neievērošanu sistemātiski pārvērstu par mūsu parlamentariskās darbības
praksi. Putojušais gads nedrīkst būt par precedentu, lai budžets sistemātiski nāktu spēkā pēc 1.
apriļa. Aizrādīja, ka budžeta komisijai jānodarbojoties ar daudzām lietām, ar kurām nebūtu jānodarbojas, ja mūsu budžets būtu ievests normālākās sliedēs, nek tagad tas ir, piemēram, ar resoru satversmes jautājumiem. Ir taisnība, ka pie mūsu resoru
vēl galīgi nenoorganizētā stāvokļa budžeta komisijai
nākas ari zināmā mērā ar šiem jautājumiem nodarboties, bet tikpat nenoliedzami, ka daudzās lietās šai
darbā budžeta komisija par daudz aizrāvās, un darīja tādu darbu, kurš bij lieks un nebūt nebija izsaukts no nepieciešamības. Atcerēsimies, kā augstais nams izturējās pagājušā gadā pie tekošā gada
budžeta apstiprināšanas. Budžeta komisija bija
skatījusi cauri visu resoru štatus. Augstais nams,
turpretim, atrada par vajadzīgu štatus nemaz neaplūkot un līdz ar to tas darbs, kurš paņēma vismaz
40% no budžeta komisijas laika, bija pilnīgi lieks un
veltīgi iztērēts. Šogad mēs štatus neskatām tik sīki
cauri. Taču ari šogad mēs iejaucāmies lietās, kuras
diezin, vai augstais nams sankcionēs. Kā uz vienu
tādu gadījumu es piemēra dēļ aizrādīšu uz budžeta
komisijas izturēšanos pie ārlietu resora. Lai gan
tiklab resora vadītājs, kā budžeta komisijas referents uzsvēra, ka pie ārlietu ministrijas satversmes
intensīvi strādā, tad tomēr budžeta komisija atrada
par vajadzīgu pie ārlietu ministrijas satversmes jautājuma patērēt ļoti daudz laika debatēs un beigās uzspiest ārlietu resoram, lai viņš izšķiras par vienu no
tiem variantiem, kuri pašlaik pastāv resora attiecīgā
komisijā, kā viens no vairākiem. Vai tas darbs bija
vajadzīgs, vai šī laika tērēšana bija nepieciešama,
par to var šaubīties. Tālab es domāju, ka pie labas
gribas, bez šaubām, darbu var paātrināt. Grūti ir
noteikt, vai budžeta caurlūkošanu varēs nobeigt
taisni līdz 20. martam. Bet izslēgts tas nav. Ja budžeta komisija pagarinās savas darba stundas, nolīkdama vairāk sēdes dienā, nekā tas tagad ir, varbūt
ari varēs beigt līdz noteiktam
termiņam, varbūt

drusku vēlāk.

1,7

Viens, kas ir no svara, tas ir tas, ka

šāds lēmums iir ļoti labs, jo ar to Saeima būtu pasacījusi, ka viņa nepieļauj pārvērst par mūsu parlamentariskās dzīves praksi konstitūcijas pārkāpšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs) : Salnāja
kungs konstatēja, ka tiešām tas esot tā, ka budžeta
komisijas locekļi esot aizņemti ari citās komisijās un
ka tamdēļ viņiem neesot iespējams tik daudz nodarboties budžeta komisijā. ' Man jāsaka, ka budžeta
komisija nav kompetenta uzdot frakcijām, lai viņas
sūta citās komisijās budžeta komisijas locekļu vietā
citus deputātus jeb lai atsauc no budžeta komisijas
Tad
tos deputātus, kas nodarbojās citās komisijās.
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vajadzēja griezties ar attiecīgu priekšlikumu
frakciju birojā; ka lūk, budžeta komisija ar savu
darbu nokavējas; tamdēļ atsaucat budžeta komisijas
locekļus no visām citam komisijām. Bet uzdot budžeta komisijai tādus pienākumus, kurus izpildīt nav
viņas kompetencēs, tas, pec manam domam, ir nepamatoti. Tad pavisam pārsteidzoši ir tas, ja Salnaja
kungs saka, ka štatu caurskatīšana ir bijis pavisam
veltīgs darbs. Kungi, tas ir pirmais sturakmenis,
kuru mēs nolikām, lai štatu izplešanas, lai resoru izJa šis darbs nebūtu
plēšanās turpmāk nenotiktu.
ticis padarīts pagājušā gada, tad mums būtu cēlušies
ļoti lieli zaudējumi. Te tika teikts, ka augstais nams
neesot šos štatus apstiprinājis. Tas ta ir: augstaisinams
štatus neapstiprināja, bet galvenais motivspec būtības bija tas, ka līdz 1. septembrim bij jāiesniedz
resoriem satversmes, un šinīs satversmes štati būtu
^
paredzēti. Tāpēc augstais nams ar savu lēmumu
negribēja aizsteigties priekšā publisko tiesību komisijai. Sakāt, vai šis motivs ir bijis pareizs. Gaidītās
resoru satversmes līdz 1. septembrim nav tikušas
iesniegtas un, kā es to konstatēju, nav vēl tagad
iesniegtas. Tā tad ari no šī viedokļa budžetakomisijas
darbs ir bijis ļoti svētīgs darbs. Man jāsaka, ka šinī
ziņā pret budžeta komisiju valdība izturējās lojālāki
nekā augstais nams, jo ministru kabinets bija devis
visiem ministriem rīkojumu budžeta komisijā pieņemtos, kaut ari no plēnuma neapstiprinātos štatus, pieņemt kā likumu un tos izpildīt. Tas ir ticis ievērots
un šogad mums vairs nav tāds stāvoklis, ka nāk no
resoriem un saka: Apstipriniet šos štatus, jo cilvēki
ir jau pieņemti un ir darbā. Te budžeta komisija ir
nospraudusi robežas un resori tās nepārkāpj.
Ja
kāds resors girb palielināt štatus, tad viņš iesniedz
budžeta projektu, budžeta komisija to skata cauri un
ja to pielaiž, tad resors var pieņemt jaunus darbiniekus, bet uz savu galvu tas to vairs nedara. Man jāaizrāda vēl otrs gadījums, kur augstais nams, rīkodamies pretim budžeta komisijas ieskatam, vai nepieņemdams budžeta komisijas ieskatus, kaut ari ne
visas budžeta komisijas, bet budžeta komisijas darbinieku ieskatus, nostājas pret budžeta komisiju varbūt uz mazāk lojāliem pamatiem, nekā to dara valdība. No šī paša katedra es tiku norādījis, cik nepieciešams ir valsts saimniecības plāns. Es iesniedzu
priekšlikumu uzdot valdībai izstrādāt šādu saimniecības plānu, un jūs, kungi, atceresaties, ka jūs manu
priekšlikumu noraidījāt. Tomēr otrā vai trešā dienā
ministru kabinets sastādīja komisiju no dažiem kabineta locekļiem un uzdeva tai izstrādāt manis proponēto saimniecības plānu. Tagad daļa no šī plāna ir
jau izstrādāta, ar daļu no šī darba man ir bijusi izdevība iepazīties un jāsaka, ka ir padarīts ļoti svētīgs
darbs. Tadeļ mēs, diemžēl, budžeta komisijā nevaram teikt, ka tas, ko augstais nams lemj, varētu arvien noderēt par norādījumu budžeta komisijas darbībai. Budžeta komisijai ir jārēķinājas ar tiem spe- .
cialiem apstākļiem, pie kādiem viņas darbs norisinājās, un jāliek vadīties vienīgi no lietderības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Zemnieku savienības frakcija nav parakstījusi šo iesniegumu, bet mēs tam piekrītam.
Ir pavisam_ nesaprotami, ja šim priekšlikumam runā
pretim. Pec ta, ko ziņoja Vesmaņa kungs, man liekas, Katram, ari tam, kas bij noskaņots pret šo priekšlikumu, tagad ir skaidrs, ka priekšlikums jāpieņem.
Te bij daudz un dažādi -*rgumenti, ka budžeta komisijai vajaga nodibināt resoru satversmes, radīt normas_ u. t. t., bet pats pirmais nosacījums šinī gadījuma ir tas, ka vajaga izpildīt likumu, vajaga izpildīt
mušu Satversim. Ja nesen atoakaļ mēs varējām
strīdēties par kādu neskaidru jautājumu Satversmē,
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kur bijušai valdībai gribēja -uzvelt vainu, ka viņa pār-

kāpusi konstitūciju, tad tagad, kad attiecīgā pantā
melns uz balta ir teikts, ka budžetam jābūt gatavam
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es gribētu brīdināt taisni savus kolēģus pa kreisi un
tos, kas viņiem sēž līdzās centrā, no tādu runu turēšanas, kādu noturēja kungs" Vesmanis un kungs
Bastjānis. Viņi mums ko sacīja un ko mācīja? Viņi
mūs mācīja, ka var konstitūciju pārkāpt un kad to

hdz noteiktam laikam, konstitūcija ir jāpilda. Budžetu vajaga pieņemt laikā. Garie runātāji, ja viņiem tas runas liekas nepieciešamas, var runāt pēc
var darīt. Viņi nolasīja mums lekciju par to, pie kātam. (Starpsauciens pa kreisi.) Gailīša kungs? diem apstākļiem var pārkāpt Satversmi. Citādi VesGailīša kungs saka, lai prasot Jums. Tāpēc Saeimaņa kun" *-i runu nevar saprast. Viņš saka: Apmai jāgādā, lai konstitūcija tiek respektēta. Citādi
stākļi ļoti grūti, resori nav iestrādājušies, iesniegutas nemaz nevar but. Vesmaņa kungs aizrādīja, ka
ši sliktu budžetu, budžeta komisijas locekļiem ļoti
budžeta vajagot nodziļināties. Protams, to vajaga daudz darba, tiem jāstrādā citās komisijās, vārdu
darīt. Kas tad saka, ka to nevajaga darīt? Vai tad sakot, vesela rinda ļoti svarīgu motivu, un lūk, ja mopriekšlikums saka, ka tas nav jādara? Nepavisam
tīvi ļr ļoti svarīgi, tad var konstitūciju pārkāpt. Glune. _ Priekšlikums tikai prasa, lai budžetu skata cauži tāda pat argumentācija bija Bastjāņa kungam.
ri ta, ka būtu izpildītslikums. Var jau nākt un teikt, Motīvi ļoti svraīgi un_ tāpēc konstitūciju var pārka tas ir ..grūti izdarāms, resoriem nav satversmes kāpt. Ls gribētu aizrādīt jums, ka ja ar nobalsošaun tapec budžets nav tik ātri pieņemams. Bet cik nu jus nepieņemsiet mūsu priekšlikumu, tad jums nereizes jus, kungi, paši neesiet nākuši ar jautājumiem, būs nekādu tiesību pārmest „Latvijas Sargam" konkapec valdība neizsniedz budžetu laikā? Demokrāstitūcijas pārkāpšanu, jums nebūs tiesība, kungiem
tiska centra pārstāvji paši ir iesnieguši priekšpa kreisi, par to runāt tāpēc, ka jūs paši būsiet rālikumu, ka jāgādā par to, lai valdība iesniegtu
dījuši piemēru „Latvijas Sargam", ka konstitūciju
budžetu laika. Nu beidzot tas ir uoticis, šovar pārkāpt. «Latvijas Sargam" ari ir, pēc viņa dogad pirmo reizi valdība izstrādājusi budžemam, svarīgi motivi pret mūsu Satversmi. Jūs Lattu laika. Mēs, kas pārmetām agrāk valdībai, vijas Sargam" nevarēsiet vairs pārmest, jo tad
„Lat vijas Sargs" varēs jums sacīt: «Principā mēs
lai nu būtu tie, kas nepildām likumu. Kā to var attaisnot? To var pielaist tikai pie tādas miermīlības, esam vienis pratis, bet neievērojam Satversmi tikai
kāda pašreiz valda mūsu 'pilsonībā. Un taisni aiz katrs aiz citiem motīviem. Mums ir vieni motivi,
tiem motiviem, ko šeit Vesmaņa kungs aizrādīja, ka bet jums, kungi, ir otri motivi." Kuri motivi ir svaizgājušo gadu esot tikuši izstrādāti resoru stāti. Tas rīgāki, kas to izskaidros, tas ir cits jautājums. Reesot bijis vajadzīgs un svētīgs darbs. Šiestāti augstā dziet, es gribēto sacīt, ka uz tāda principa Jūs nonama netika skatīti cauri. Tā tad varam domāt dastājaties, Bastjāņa kungs, ja Jūs nākiet un pasakiet,
žādi, vai budžeta komisijai ir ar šo darbu jānodarbo- ka aiz tādiemun ta _diem motiviem var konstitūciju pārjas, vai ne. Bet ja nu reiz šie štati ir izstrādāti, tad kāpt, ka tādos un tādos gadījumos priekš mumskonstiuz viņupamata vajaga strādāt budžeta darbu tālāk
tūcijasnav, mums tā nav jāmīda. Es gani domāju, ka
un aitrak. Nevar jautājumu nostādīt tā, kā to te augstam namam viņa ir jāpilda, kā to jauKlīves kungs
Vesmaņa kungs darīja, kurš apgalvoja, ka budžeta sacīja, lai mēs būtu par piemēru visiem. Es nešaukomisijai jādara citas komisijas darbs. Tā jau, lūk, bos, ka mums tas ir panākams. Vesmaņa kungs sair ta kļūda, ka budžeta komisija aizraujas no citiem ka, ka tad budžeta komisijai mēs uzlikšot par pienādarbiem tad, kadjāpieņeiu valsts budžets un dara kumu budžetu pavirši skatīt cauri, ja mēs gribētu,
tos darbus, kas jādara citām komisijām. Budžeta lai budžeta komisija to laikā nobeidz un ja mēs grikomisijai nav valsts budžets jāsastāda, tas ir jau sabētu, lai mums budžeta komisija dod paviršu bustādīts. Viņai valsts budžets ir jāskata tikai cauri
džetu, tad mēs varētu pieņemt šādu lēmumu. Es
un jādara tas lielos vilcienos. Es esmu pārliecināts, domāju, ka šo jautājumu tā nevar saprast. Mēs neka tie 5 sociāldemokrāti, kas pieņem budžetu, nevar
vens negribēsim, lai budžeta komisija dotu mums
garantēt, ka citi 5 sociāldemokrāti citā komisijā piepaviršu darbu, taisni otrādi, mums ir tiesība prasīt ari
ņemtu tos sīkumus, ko viens vai otrs sociāldemono budžeta komisijas nopietnu darbu. Ja tādu darbu
krāts tagad aizstāv, piemēram, kur vieni liktu priekšā budžeta komisija mums nevar sniegt, ja viņa to nevar
atlaist reķinveža _ palīgu, tur otri likto priekšā pieveikt, tad viņas locekļiem ir jānoliek savas pilnvaras,
ņemt vecāko grāmatvedi. Tāpēc nevajaga budžeta un Saeima izvēlēs citus locekļus, kuri šo darbu varēs
, komisija^ ieiet sīkumos, bet vispārējos lielos vilcie- veikt. Tikai tā var nostādīt šojautājumu un ne citādi.
nos skatīt cauri budžetu. No šī redzes stāvokļa pieSaeimai ir jāizšķiras par to, vai viņa grib konstitūejot mes varam tikai apsveikt priekšlikumu un artr ciju pildīt, vai nē. Citādi jautājumu nevar nostādīt.
balstīt viņu. Aizrāda, ka citam komisijām ari esot Ja viens būtu nācis un mēģinājis argumentēt, ka Satsēdes un plenārsēdes. Man jāsaka, ka tas* nav atversmes 66. pants neprasa to un būtu mēģinājis pietaisnojums, uz kura pamata varēto konstitūciju pārrādīt, ka tas ir juridiski citādi saprotams, tad mēs par
kāpti Šis _ lietas jānokārto _tā, lai konstitūciju nevato varētu strīdēties. Šeitpareizi Klīves kungs aizrājadzētu pārkāpt. Mēs nekādā ziņā nevaram nostādīja, ka tur, kur tiešām varētu strīdēties un varētu
ties uz ta redzes stāvokļa, uz kāda nostājas Vesmaņa Satversmi citādi tulkot nekā šinī gadījumā, sit visas
kungs, šai gadījumā budžeta komisijas priekšsēdē- bungas, ka konstitūcija ir pārkāpta, bet kur ir pavitājs. Ja mums_nav laika, tad mums jānoliek viena sam skaidri teikts, tur mēģina savādi tulkot. Es brīplenārsēde nedēlā, lai dotu iespēju visām komisijām dinu, sevišķi kreiso spārnu, ka Saeima nevar pa šo
noturēt sēdes. Iedomājaties to stāvokli, ja mēs, Saceļu iet. Es esmu pārliecināts, ka centrs un tāpat
eima, likumdevēji paši pielaidīsim konstitūcijas pār- kreisais spārns mainīs savu uzskatu šinī jautājumā
kāpšanu. Ko tie citi tad domās? Man liekas, ka tie un negribēs nostādīt lietu tā, ka Saeimai ir jāpārkāpj
runātāji, kas nākuši un izteikušies no kreisās puses, konstitūcija.
ka ari tie attiecība uz šo lietu grozīs savus uzskaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk netus un tikpat m'eturesies "ie tā principa, ka konstiviens nav vēlējies. Nobalsošanā nāk Petrevica
tūcija mums ir jāpilda, ka tas notika 3 nedēļas atpaiesniegtais priekšlikums, kurš skan:
kaļ.
„uzdot budžeta komisijai
nobeigt valsts budžeta caurskatīšanu līdz 20. martam."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
Es lieku Pretrevica priekšlikumu uz balsošanu un
?k A. Petrevics (sociāldemokrāts
mazinieks): Auglūdzu pacelties tos, kas ir par Petrevica priekšlista sapulce! Man atliktos tikai sacīt pāris vārdus. kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret PetreK rājumāSaeimas Steno^rah^ka
birojā Rlgi, Jēkaba ielā .V: 11.
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vica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Petrevica priekšlikumu nodota 41 balss, pret to —
31 balss un atturas 7. Priekšlikums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumus.
Referents Kr. Eliass: Augstā sapulce! Pie likumiem, kurus Saeima iepriekšējā sēdē pieņēma, redakcijas komisija liek priekšā sekošus pārlabojumus.
Likumā par ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšanu,
33. panta a punktā redakcijas komisija liek priekšā
likt pēc vārda neapstrādāta" — „," un tāpat 1. piezīmē pie šī punkta pēc skaitļa 0,05 likt ,„". Tālāk 2.
piezīmes sākumu, kurš skan konvencionālais tarifs
ar Latviju tirdzniecības līgumus noslēgušām valstīm" rediģēt sekosi «konvencionālais tarifs valstīm,
kas noslēgušas tirdzniecības līgumus ar Latviju". Pie
likuma par dažu apriņķu robežu pārgrozīšanu redakcijas komisijai nekādu pārlabojumu nav. Tad likumā
par Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīga amata nodibināšanu 3. pantā redakcijas
komisija liek priekšā vārdus «priekšnieka amata visus pienākumus" likt «visus priekšnieka amata pienākumus" Tad pie likuma par Latgales apgabal^
tiesas vecākā
notāra palīgu un kancleju redakcijas
komisijai nekādu pārlabojumu nav. Pie papildinājuma likumā par bijušo Krievijas agrarbanku aiizdevumiem _ Latvijā redakcijas komisija liek priekšā šī
papildinājuma sākumā
iekavās saīsināto vārdu
iesākt ar lielo burtu, 13. pantā vārdus «valsts kontrole" iesākt ar lielo burtu. Tie būtu visi pārlabojumi,
kurus redakcijas komisija pie šiem likumiem liek
augstam namam priekšā pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā celtiem
ziņojumiem? Jatebildumu nav, tad šie ziņojumi skaitās par apstiprinātiem.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par
Latvijas
teritorijas
iedalīšanu
apriņķos. Referents Reinhards. Vārds referentam.
Referents G. Reinhards: Augstais nams! Pašvaldības komisijas vārdā lieku jums priekšā šo likumu-Jūsu laipnai apspriešanai un lūdzu, iepriekš
mes sakām parietpie likuma, pārlabot uz šīs loksnes,
kur ir karte virsu, sekošās vietas. Apakšā pagastu
sadalījuma pa apriņķiem ir dažas kļūdas ieviesušās.
Viņas ir tikai ortogrāfiskas, gramatiskas kļūdas, bet
viņam ir sava nozīme. Pirmā slejā zem romieša III.
16. Nr « kur ir «Katrīnas" jābūt «Katrīnas". Tad 32.
Nr. «Cēsu apriņķis"_ — «Ramkas" vietā jābūt «Rankas". Tad otra sleja zem romieša V. «Ilūkstes apriņķis" — zem 6. Nr. tur stāv «Demenes" jābūt «Demenes". Tad 15. Nr. rakstīts «Salonajas", bet jāraksta
«Salanajas". 16. Nr. ir rakstīts «Skrundaliņas", bet
jāraksta «Skrudalienas". Tad zem romieša VI. „Jēkabpils _ apriņķis" 2. Nr., kur stāv rakstīts «Daudzevas", jāraksta «Daudzevases". Trešā slejā Jēkabpils
apriņķis — zem Nr. 15., kur rakstīts «Slates" jāraksta
«Slates". Tad ceturta sleja zem romieša VIII. Kuldīgas apriņķis Nr. 17_ stāv «Planeces", bet jālasa
«Planicas". Tad piektā sleja zem romiešu XI. « Madonas apriņķis" rakstīts «Lautera-Viesienas", bet jālasa «Lautera-Viesienas". Turpat numurā 24. ir rakstīts «Lubanes" bet jālasa «Lubānas". Par šo pārlabojumu nepieciešamību es runāšu vēlāk. Jau
priekš liela kara, priekš Latvijas nodibināšanās,
krievu valdības laika bija sajūtamas dažas neērtības
Kurzemes guberņas apriņķu iedalījumā un tāpat Vidzemes guberņas apriņķu iedalījumā, to pašu ari var
attiecināt uz Vitebskas guberņas apriņķu iedalījumu.
Tā piemēram Tukuma apriņķa dienvidus dala bija
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pārāk tālu no savas apriņķa pilsētas un grūti aiztikt uz apriņķa pilsētu. Vajadzēja braukt caur Jelgavu, — zemes ceļi ir diezgan slikti — tad no Jelgavas vai nu apkārt uz Rīgu vai, kad bija uztaisīts
jaunais Jelgavas-Krustpilsceļš, pa to. Vel sajūtamāks šis atstatums bija Cēsu apriņķa austrumu daļa
un tāpat Valkas apriņķa austrumu daļa; bet nodibinoties patstāvīgai Latvijas valstij, radās vel daudzi
citi jautājumi, kas pamudināja ķerties pie jauna apriņķu sadalījuma, proti, radās robežas jau uz ārieni
un šīs robežas variēja daža ziņa apriņķu sadalījumu.
Radās ne tik vien kā politiski, bet ari tīri saimnieciski un tiesiski pamati, lai nokārtotu sadalījumu citādi kā līdz šim. Bija jāņem vēra, ka jāapsargā robežas, ka jāapsargā satiksme ar ārvalstīm u. t._ t. Bet
vēl lielāki pamati apriņķu pārdalīšanai radās caur
iekšējo dzīvi, proti, senāk Kurzemes un Vidzemesguberņai bija dabiskais centrs guberņas pilsēta; tāpat
Vitebskas guberņai bija Vitebska tas dabiskais centrs,
bet nodibinoties Latvijas valstij galvenais centrs
pārgāja uz Rīgu. Kamēr senāk Rīga bija tikai rūpniecisks un tirdzniecisks centrs priekš Vidzemes,
Vitebskas un Kurzemes guberņām, tikmēr tagad, kur
senākā Kurzemes guberņa un daļa no Vidzemes un
Vitebskas guberņas ir apvienotas vienā valstī, Rīga
ir ne tikai tirdznieciskais un rūpnieciskais, bet ari
administratīvais centrs un centrs visai garīgai dzīvei.
Tā tad tā straume, kas toreiz tika ievirzīta no tirdznieciskiem un rūpnieciskiem spēkiem, tagad palika
daudz stiprāka; visa dzīve tiek vērsta uz šo centru.
Gan šim centram ir vēl blakus divi mazāki centri —
Liepāja un Daugavpils, bet tiem nav vairs tik liela
nozīme, kāda viņiem bija senāk priekš kara, salīdzinot ar Rīgu. Rīga ņem pārsvaru un tos centrus, kuri
ir viņai tuvāk, kā piemēram Jelgavu, tagad pilnīgi izolējusi un patiesi iznicinājusi. Jelgava, caur to ka viņa
ir tik tuvu Rīgai, ir zaudējusi daudz no savas saimnieciskās, kulturelās un sabiedriskās nozīmes. Tādēļ ievērojot tās neērtības, kas pastāvēja senāk, un
pieņemot vēl klāt šos jaunos momentus, kas nāca
klāt pēc Latvijas nodibināšanās, nevarēja vairs ietilpināt tagadējo dzīvi šinīs rāmjos, kā viņa bij attīstījusies gadu simteņus. Tomēr ir jāteic, ka tāds
jauns apriņķu iedalījums ir ārkārtīgi grūts, jo nevajaga aizmirst, ka apriņķu iedalījumi ir jau gadu simteņus veci. Dzīve, ne tik vien saimnieciskā, bet ari
administratīvā ir iekārtojusies pēc šiem apriņķiem,
ir iekārtojušās ari visas parašas; cilvēki ir pieraduši
piezināmārn neērtībām, un ja viņi ari paši sajūt, ka
zināmas neērtības ir, tad tomēr viņiem daudzreiz
nav pa prātam, ka lauž šīs neērtības, tāpēc ka ir zijiāmi citi psicholoģiski momenti, daudzreiz ļoti nesvarīgi, bet kas tomēr pie pilsoņiem spēlē zināmos
gadījumos lik lielu lomu,_ ka pat viņi pacieš neērtības,
lai tikai atstātu kaut kādas iedomātas vērtības un

neatņemtu tos nost. Tas ir dažreiz tāds lokalpatriotisms vai kādas tradīcijas, kādas vēsturiskas vērtības, ko domājas atrodam kādā zināmā iedalījumā u.
t. t. Tas pie pārdalīšanas praksē mums ir izrādījies
no ārkārtīgi liela svara vienā otrā vietā, kur patiesi
nevarēja pļevest iedzīvotāji norādījumus, kādēļ viņi
pretojās kāda _ pagasta piedalīšanai citam apriņķim
tur, kur tas būtu daudz ērtāki. Viņi aiz zināma lepnuma pašsajūtas nekādi nebija pie tā piedabūjami, ka
viņi grozītu pagasta piederību pie viena vai otra apriņķa tadeļ vien, ka tā viņiem ir palikusi it kā par
kādu svētu lietu, jo viņi jau daudzus gadu desmitus
un gadu simteņus ir bijuši pie zināma apriņķa un tagad tiem vienkārši netīk atdalīties. Patiesībā vienā
otrā gadījumā tam nav īsta iemesla(. Bez tam |ie jautājumi ir tik sarežģīti, dzīve uz vietām ir tik sarežģīta, ka nospraužot apriņķiem jaunas robežas, sastopas tik pretējas dabas faktori, ka visiem pa prātam nekad nav iespējams izdarīt. Pie šāda jautā-
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juma nokārtošanas tas nemaz nav iespējams. Komisija ir strādājusi pie šī jautājuma visu laiku, kamēr
pastāv Saeima, bet šis jautājums ir apstrādāts jau no
paša sākuma ari Satversmes Sapulces laikā. Projekts jau ir bijis iesniegts Satversmes Sapulces plenārsēdei, bet ticis atraidīts. Cerēsim, ka šim projektam būs tagad labāks liktenis. Vienā otrā ziņā
projekts tagad ir grozīts citādi nekā toreiz, kad to
atraidīja Satversmes Sapulce. Bet ideāls viņš nav
ari tagad. To apzinās ari komisija, bet viņš nav
ideāls tādēļ, ka nav iespējams izdarīt visiem pa prātam. Ka jau teicu, še saduras tik dažādas intereses—
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bet ļoti maza mērā, jo izlabot to pilnīgi nav iespējams,
iekams nebūs dzelzceļš tur vai šoseja vesta cauri,
vismaz pagarināts dzelzsceļš, kas iet no Liepājas uz
Aizputi, līdz Stendei. Arvienu šīs grūtības būs. Citā
vietā mēs atradām par iespējamu likvidēt dažus pa-

stāvošos apriņķus, un proti, divus, t. i. Aizputes un
Talsu apriņķi.
Jānorāda man te, ka pret šo likumu
ii izsacījusies liela iedzīvotāju daļa tāpat Talsu, kā
Aizputes apriņķos. Labprāt gan tie ņem no otra apriņķa dažuspagastus klāt, bet gan ne labprāt grib
dot prom_ kādu pagastu no sava apriņķa, kaut gan
viena otra vieta tas var nākt_ tikai par labu pašam apriņķim, ka satiksmes ziņā, tā ari citādā ziņā. Bija ari
vēsturiskas, kultūrvēsturiskas, saimnieciskas, satiksmes, politiskas u. t. t., ka ir grūti atrast kādu vidusdomas komisijā, lai Bauskas apriņķi pievienotu pie
ceļu, kas būtu visiem pieņemams. Tādēļ ari vienā Jelgavas apriņķa, bet pret tādu projektu pacēlās lieli
otrā gadījumā ir celtas asas ierunas, asi protesti pret
protesti no visām pusēm un lai gan šis apriņķis ir
šo sadalījumu, bet komisijai pie labākās gribas nebij viens no vismazākiem apriņķiem, tad tomēr komiiespējams celt priekšā citādu projektu. Bez tam man sija galu galā,_ ievērojot visus protestus un ierunas,
jānorāda, ka ja mēs gribēto še daudz ko grozīt, tad atstāja viņu ka tādu, bet nevarēja izsacīties pret to,
plenārsēdē tas būtu grūti izdarāms, jo viens apriņķis ka daži pagasti, kas pārāk tuvu atrodas Rīgai un paši
jau sen vēlas tikt no Bauskas vaļā, tiktu pievienoti
ar otru ir loti cieši saistīti. Tādēļ pamatos kaut ko grozīt būtu loti grūti. Ja vienā vietā kaut ko grib atņemt pie Rīgas. Par to tuvāki runāšu vēlāk. Jaunā projekta jus atradīsiet divus jaunus apriņķus: Madonas
un domā, ka to var darīt, tad kādā citā vietā var pietrūkt, var iznākt tā, ka tur vairs nav ko ņemt. Tā- un Balvu. Madonas aiorm'-tis bija vajadzīgs katrā
pēc ar pārlabojumiem ies stipri grūti, jo saskaņošana ziņa, jo austrumu daļa no Cēsu apriņķa un austrumu
daļa no Valkas apriņķa bija pārāk tālu no sava aptik viegli nav panākama. Var iznākt, ka izdarīdami
riņķa centra un tik grūta satiksme ar to, ka to nevienā vietā kādu pārlabojumu, mēs nostādām citu apriņķi tādā stāvoklī, ka viņš vairs nav nokārtojams, kāda ziņa ilgāki vairs nevarēja ciest. Tāpat likumka to, kas viņam trūkst, nekur vairs nevar dabūt. projekta ir paredzēts sadalīt Ludzas apriņķi divos
apriiķos, atstāt dienvidus daļu kā tādu un ziemeļKomisija, izstrdājot šo projektu, mēģināja ievērot visus tos faktorus, kas bij jāievēro pie apriņķu sadalī- daļu, nosaukt par Balvu apriņķi, jo Ludzas apriņķis
ir ārkārtīgi garš, ka jus te redziet no šīs kartes, un
šanas. Vispirms bij jāievēro robežas ar mūsu kaitādēļ
viņu pārvaldīt no Ludzas pilsētas ir grūti. Tātad
satiksmes
ceļi,
vēsturiskā
atmiņiem-ārvalstīm,
tīstība, iekšlietu ministrijas intereses, administratī- pēc šī vajadzība pēc sadalīšanas jau sen ir izjūtama
vās intereses un beidzot pašvaldības intereses. Man uz vietām. Un tāpēc komisija liek priekšā pārdalīt
te jāpiezīmē, ka šo projektu bij grūti izstrādāt ari vel šo araiņkii un iztaisīt no Ludzas apriņķa divus. Jūs
tādēļ, ka mēs ilgāku laiku nezinājām, kas būs ar mušu šeit sarakstā atrodat sastādītu apriņķu sarakstu pēc
apriņķu pašvaldībām, jo ja grib ievērot ' apriņķa alfabēta, tas ir pielikumā, bet apskatīt būtu viņu vispašvaldības, tad tam projektam vajadzētu but drusku labāk iesākot no Liepājas apriņķa, t. i. iesākot no vacitādākam, nekā tad, jaapriņķa pašvaldības nav. Šis kariem un ejot uz rītiem. Tad varētu sīkāki apskatīt
projekts, kurš tagad stāv jūsu priekšā, ir nobeigts visas robežas un tad es ari norādīšu, kāpēc robeža ir
taisni tā un ne aita.
tādā laikā, kur mēs patiesi nezinājām, vai bus apriņķa pašvaldības vai nē. Aiz šiem iemesliem viņš
Iesāksim ar Liepājas apriņķi. Liepājas apriņnebūs īsti piemērots tiem apsjtākļiem, ja mums paķis sastādās pēc jaunā projekta no tagadējās Liepāliks apriņķu pašvaldības. Ievērojot un pieņemot,_ka
jas un bijušā Aizputes apriņķa lielākās daļas. Vēl
mums būs apriņķu pašvaldības, ari komisija domāja, nāk viens pagasts klāt no Kuldīgas apriņķa, tas ir
ka vajadzētu būt apriņķiem tādiem, kas ir saimnieEzeres pagasts. No tagadējā Aizputes apriņķa daži
ciski stipri. Ja tās pašvaldības viņiemnav, tad nav pagasti tiek pieskaitīti pie Kuldīgas apriņķa un 1 pat
no tik liela svara, ka par katru cenu mes radīsim tātiek pieskaitīts pie Ventspils apriņķa, bet lielākā daļa
dus apriņķus, kuri būs tik lieli, ka būs saimnieciski nāk pie Liepājas apriņķa. Šo apvienoto apriņķi kostipri. Tad ari tas faktors var tikt drusku mazāk pīgi nosauc par Liepājas apriņķi. Es jau teicu, ka pie
ievērots vienā otrā vietā. Šis projekts, kā jau teicu šīs apvienošanas bij daudz pretrunas. Bet tas jau
tika izstrādāts tajā laikā, kad mūsu apriņķu_ pašvalnav nekas svešs šinī vietā, jo patiesībā jau senlaikus
dību ideja nedabūja piekrišanas, bet tagad, kā jau jus pastāvēja, Krievijas cara valdības laikā, Aizputespaši zināt, šis jautājums svārstās. Drīz piekrītam
Grobiņas "Oberhauptmannschaft", kā to toreiz sauca.
mūsu apriņķu pašvaldībai, drīz mēs to atmetam. Tā kā tie ir jaubijuši apvienoti. Bet vienbalsīgi lēTā tad viņš neatbild pilnīgi tām prasībām, kādas būtu
mums nav pieņemts. Ari vietējie iedzīvotāji diezgan
vajadzīgas, ja būtu apriņķu pašvaldības. Mes_ šeit daudz, galvenam kārtām no tiem pagastiem, kas ir
esam paredzējuši dažus mazus apriņķus, kurika aptuvāk pie Aizputes, ir pret to protestējuši; bet tā kā
riņķu pašvaldību vienības grūti varēs pastāvēt. Kāpārsvarā bij tie, kas bij ar mieru, lai pievieno pie Liedā agrākā projektā, ko mēs bijām izstrādājuši zem pājas, tad komisija atrada par iespējamu apriņķi pieapriņķu pašvaldību pastāvēšanas iespaida šie mazie
vienot, jo nav jāaizmirst, ka uz Liepāju visa dzīve
^ ka patapriņķīši ir likvidēti. Tagad viņi ir atstati
tek un sveras gan tirdznieciskā, gan rūpnieciskā, gan
stāvīgi. Lielu svaru mēs piegriezām satiksmes pēsabiedriskā, gan kulturelā ziņā u. t. t. Tā tad vietēļiem, bet tomēr visās vietās tas neizdevās vienkārši jiem ijagastiem satiksme ar Liepāju ir diezgan parotādēļ, ka mums ir dažas vietas, kur satiksmes ceļi ir cīga.
diezgan primitīvi. Piemēram Kuldīgas apriņķis saTad talak nak Kuldīgas apriņķis. Es jau pirmīt
tiksmes ceļu ziņā atrodas visnelabvēlīgākos apminēju, ka Kuldīgas apriņķī ir vissliktākie satiksmes
stākļos, un pēc šī sadalījuma, mēs tomēr esam pareceļi, bet to mēs novērst nevaram. Mēs tikai Kuldīdzējuši, ka Kuldīga paliek tālāk kā apriņķa pilsēta, gai piedevām klāt, lai viņa būtu saimnieciski drusku
kaut gan Kuldīgas apriņķī dienviddaļai ir grūti tikt stiprāka, dažus pagastus no Aizputes apriņķa un pauz savu apirņķa pilsētu. Tas ir gadu simteņiem tā
taisījām viņu drusku lielāku. Tāpat viņai pievienopastāvējis, mēs zināmus labojumus esam tur ienesuši, jām vienu pagastu no Talsu apriņķa, t. i. Kabiles pa15*
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gastu, kurš bij vēlējies, lai viņu pievieno, tapec ka
viņš ir tuvu pie Kuldīgas pilsētas, daudz tuvāk neka
pie tagadējā centra. Es gribu jūsu vērību griezt uz
pielikumu pie likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos, kas satur apriņķu platību un iedzīvotāju skaitu pēc tām statistiskām zinām, kas mums
tagad ir. Tur jūs variet redzēt, cik liela platība, cik
iedzīvotāju un kāds latviešu procents ir katrā vietā.
No Kuldīgas apriņķa atdalīti nost divi pagasti: Ezeres pagasts, kas piedalīts pie Liepājas apriņķa un
Reņģu pagasts, kas piedalīts pie Jelgavas apriņķa.
Tie paši vēlējās atdalīties no Kuldīgas apriņķa. Nav
caur to nekāda nelaime, bet vienīgi labums, ka Kuldīgas apriņķis atdalīts no Lietavas robežas. Mēs centāmies komisijā ievērot šīs robežu būšanas, jo robežas apsardzība nav tik izdevīga, ja pie robežas pieiet
klāt daudzu apriņķu robežas. Tāpēc, cik vien bija
iespējams, mēs robežas novilkām apriņķim tā, lai
nepieietu pie mūsu ārvalsts robežām daudzu apriņķu
robežas. Tāpēc jūs redziet, ka te ir atdalīts Kuldīgas
apriņķis. Šis atgriezums bija viegli izdarāms, jo tas
sakrīt ar vietējo iedzīvotāju vēlēšanos.
Tad nāk Ventspils apriņķis, Ventspils apriņķis
saimnieciski ir visvājākais. Viņš izskatās diezgan
liels, bet viņam maz iedzīvotāju un slikta: zeme. Tur
ir meži un smilts zeme. Tāpēc Ventspils apriņķim
piegriezti klāt pāris pagastu: tā Pilsberģes pagasts
no Aizputes apriņķa un tad vēl 4 pagasti no bijušā
Talsu apriņķa. Šis piedalījums pie Ventspils itin dabīgs. Talsu apriņķi likvidēt nenācās tik viegli, tāpēc
ka, protestēja, pirmā kārtā Talsu pilsēta un visi tie
pagasti, kas ir attālāk no Tukuma. Pēc šī projekta,
kā jūs redzat, Talsu apriņķis ir likvidēts un pievienots Tukumam, jo mums Tukuma apriņķim bija jāizdara kāda operācija viņa dienvidu daļā un jāpievieno
daži pagasti, kā jūs lasāt projektā, pie Jelgavas apriņķa. Tie kas ir ap Bēni, ap Vecanci, tie visi ir tuvāk pie Jelgavas, uz Tukumu viņi tik viegli nevar notikt; viņiem jau ir sen zināma vēlēšanās tikt piedalītiem pie Jelgavas. Bet tiklīdz mēs viņus piedalām
pie Jelgavas, Tukuma apriņķis paliek tik maziņš, ka
viņš patstāvīgi eksistēt nevar. Kur nu viņu likt? Nolēma viņu apvienot ar Talsu apriņķi. Ko nu likt par
centra pilsētu, vai Talsus, vai Tukumu? Tur bija
stipri rivali. Talsi uzskatīja, ka viņiem ir liels centrs,
Tukums ne mazāk — ari viņam tāds ir; bet komisija
likās vadīties no tā, kas vairāk saistīts ar Rīgu. Ja
jus apskaitāties, kā jābrauc no Tukuma un kā jābrauc no Talsiem uz Rīgu,_ tad jūs redzēsat, kā ērtāki

ir braukt noTukuma uz Rīgu, nekā kad no Talsu ap-

riņķa būtu jābrauc. Tāpēc komisija izšķiras par Tukumu. Tukums ari ir liela ceļa malā, kamēr Talsi ir
mazaceļa mala. Ari satiksmes ceļi te spēlē lomu un
izradās, ka ari tagad jauir vairāk uz Tukuma pusi ir
tirdznieciska, ir kulturelā ziņā tieksme no Talsu apriņķa. Man jāaizrāda, ka no tiem pagastiem, kas ir
talak aiz Talsu pilsētas, protests bija vēl asāks; bet
šis sadalījums bija neieciešams, jo tie apstākli, kas
valdīja tagadēja Tukuma apriņķa dienvidus daļā, ir
pilnīgi nepielaižami. Bija jāpiedala pie Jelgavas, un
ja vajadzēja pedaht pie Jelgavas, tad Tukuma apriņķi
vajadzēja apvienot ar Talsu apriņķi. Ja kaut kur citur
būtu radies centrs, kur varētu ievietot apriņķa pilsētu tad tas būtu izdevīgāk], jo Tukums tomēr ir
^ mala, bet visiem pa prātam nekur nevarēs izviena
tapt. Šis jautājums ir ļoti daudz iztirzāts un galu galā
liels balsu vairākums radās par šādu apvienošanu.
Mes esam izklausījuši šinīs lietās airi vietējos iedzīvotājus, komisija ir ievākuši no pagastiem spriedumus,
tos salīdzinājusi un raudzījusi vadīties no vairākuma
piekrišanas. Bet šinīs vietās, kur izdarītas kādas
lielākas operācijas, vai nu likvidēti apriņķi, vai radīti
jauni, arvien ir radušies daudz tādi, kas ar to nav
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mierā. Tas ir itin dabīgi un saprotami. Ta tad Tukuma apriņķis apvieno vienu daļu no tagadēja tūkuma apriņķa pagastiem un lielāko daļu no lalsu
pagastiem, izņemot Kabiles, Spares, Arlavas, Nogales un Lūbezeres pagastus. Kabiles pagasts ir piedalīts Kuldīgas apriņķim un tie 4, kurus beidzamos manēju, ir piedalīti pie Ventspils.
Tālāk Jelgavas apriņķis. Jelgavas apriņķis ir
dabūjis klāt pagastos tikai no Tukuma apriņķa. Viņam ir pievienoti te saraksta minētie Annenieku, Bēnes, lies, Jaunauces, Lielauces, Reņģu, Sniķeres, Vadakstes un Vecauces pagasti, bez tam vel Reņģes pagasts no Kuldīgas apriņķaVisi šie pagasti ir pievienoti uz pašu iedzīvotāju velēšanos; tur pretestība nekāda nav bijusi.
Tad nāk tālāk Bauskas apriņķis. Bauskas apriņķis pēc projekta paliek tas pats, kadsviņš ir tagad,
izņemot tikai 4 pagastus, kūpi ir tuvāk pie Rīgas
vārtiem, kuri atdalīti nost no Bauskas apriņķa un piedalīti p'ie Rīgas apriņķa. Tie ir Baldones, LivesBrambergas, Meroendorfais un Mores pagasti._
Tālāk nāk tagadējais JaunJelgavas, bet pec_ projekta Jēkabpils apriņķis. Komisija liek priekša Jekabmiestu pārdēvēt par Jēkabpili. To vieitejie_ pilsētas iedzīvotāji vairākkārt ir vēlējušies. Ta ka jau
tagad apriņķa centrs atrodas turpat — senāk viņš
atradās Jaunjelgavā, bet tagad pēc kara, _ kad Jaunjelgavair galīgi izpostīta, viņš atrodas Jēkabmiesta,
— tad Jēkabmiests ari ir izrādījies par tādu vietu, kur
apriņķa pilsēta var būt. Tāpēc komisija liek priekšā
galīgipārnest apriņķa pilsētu uz Jēkabnuestu un pašu
Jēkabmiestu pārdēvēt par Jēkabpili, pārdēvējot
Jaunjelgavas apriņķi par Jēkabpils apriņķi. No Jēkabpils, tagadējā Jaunjelgavas apriņķa tiek atdalīts
viens pagasts un piedalīts pie Rīgas apriņķa, proti,
Lindes pagasts. Lindes pagasts pēc savām dabīgām
robežām, pēc visas savas dzīves Daugavas malā ir
cieši saistīts ar Rīgas apriņķi. Ari vietējie iedzīvotāji to vēlas, un komisija atrada, ka ir dabīgi, ja šo
pagastu pievieno pie Rīgas apriņķa.
Tālāk nāk Ilūkstes apriņķis.
Ilūkstes apriņķis
paliek tads pat, kā bij līdz šim. Te jāpiemin, ka
Ilūkstes apriņķis ir viens no vismazākiem. Viņā ir
loti maz iedzīvotāju, viņš ari saimnieciski pa kara
laiku ir krietni paputināts. Bez tam še jāievēro vēl
viena parādība — nacionālais sastāvs. Nacionālais
sastāvs Ilūkstes apriņķī ir tāds, ka latviešu tur ir tikai
40,5% ; vilsi! citi ir nelatvieši. Šie dati gan ir no 1920.
gada skaitīšanas. Daži papildinājumi, kas ir ievākti
drusku velaki, ļauj cerēt, ka latviešu būs vairāk, tomēr vairākuma latviešu tur nebūs. Koimisijā tika runāts par to, ka pie apriņķu radīšanas vajadzētu ievērot, lai visos apriņķos latviešu tautībai būtu vairākums. Ja Ilūkstes apriņķispaliek tāds, kāds viņš še
paredzēts, tad šim gadījuma šis jautājumspaliek izšķirts negatīvi. Bet labāku iegrozījumu šinī gadījuma patiešam nebij iespējams atrast. Ja apskatāmies uz kartes, tad redzam, ka Ilūkstes apriņķis iet
paralēli Daugavpiils apriņķim. Varēto domāt, ka labāk butunovienot Ilūkstes apriņķi ar Daugavpils apriņķi. Šadsprojekts bij jau ari komisijā, bet to drīzi
atmeta, tadeļ ka tam pretojās gandirīz vienbalsīgi
visi Ilūkstes apriņķa pagasti, izņemot kādus 2—3 pagastus, kas ir pie pašiem Daugavpils vārtiem. Pretojas šim projektam aiz tā iemesla, ka viņiem esot
pavisam citādas ierašas, citāda valoda, citāda saimnieciska dzīve, citāds civiltiesiskais stāvoklis un citādi likumi neka Daugavpils apriņķim. Kamēr šīs
civiltiesiskas attiecības nav nokārtotas, kamēr nav
vienlīdzīgs pamats mušu dažādās zemes daļās, tikmēr lielāka daļa pagastu iedzīvotāju domā, ka nav
iespējams viņiem_ pievienoties pie Daugavpils. Ilūkstes apriņķis varētu apvienoties ar tagadējo Jaunjel-
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gavas apriņķi jeb projektā minēto Jēkabpils apriņķi.
Tad viņš, pirmām kārtām, būtu saimnieciski diezgan
stiprs un, otrām kārtām, viņam būtu radīts latviešu
tautības pārākums. Tāds projekts patiesi bija reiz
izsttrādāts un komisijā savā laikā atzīts par veļamu.
Bet ja apskatām tādas robežas, tad redzam, ka tās
būtu par daudz gari izstieptas, piemēram Bornas pagasts, kurš atrodas pašos Zemgales austrumos, aiz
Daugavpils, ir vairāk kā simts kilometru no apriņķa
pilsētas Jēkabpils. Apriņķa pilsēta citur nevarēja
būt novietota kā tikai Jēkabpilī. Šis projekts tāda
labojumā ir atmests, un atstāts Ilūkstes apriņķis tāds
pats, kā to vēlējās ari paši vietējie. Gan vienu laiku,
1920. gadā, zem kara postījumu pirmā iespaida vietējie pagasti gandrīz vienbalsīgi lūdza, lai viņuskaut
kādi apvieno ar kaimiņiem, jo viņi nevarot ka apriņķis pastāvēt, bet kad viņi sāka uzplaukt, tad radās
pavisam cita noskaņa, un tie paši, lielākā daļa, izņemot dažus, kuri atradās tuvumā pie pašas Daugavpils, un pāris pagastu, kas atradās tuvu pie Jēkabpils,
tā tad vislielākais daudzums izsacījās strikti par to.
ka vēlas palikt kā apriņķis pilnīgi patstāvīgs.
Tad Rīgas apriņķis paliek gandrīz tāds pat, izņemot tos 4 pagastus, ko viņš dabu klāt no Bauskas
apriņķa un vienu pagastu no tagadēja Jaunjelgavas

apriņķa.

Tālāk nāk Valmieras apriņķis. Valmieras apriņķis paliek gandrīz tanīs pašās robežās. Viņš tikai
atdot Cēsu apriņķim dažus pagastus t. i. Lielstraupes, Mazstraupes, Rozbeķu, Stalbes un Unguru pagastos. Tos pieskaitām pie Cēsu apriņķa, jo ta vienojāls vietējie (pagasta iedzīvotāji, un ta ka nevienam
apriņķim nebija nekas pret to iebilstams, tad tas tika
izdarīts. Tāpat no jauna ir pievienoti Valmieras apriņķim no Valkas apriņķa divi pagasti, kas atrodas
pilnīgi pie Valmierais vārtiem, t. i. Jaunvales. un Vechrenguļu pagasti. Ari Valka: nav patiesiba_ viņiem
tālu, bet Valmiera ir tik tuvu, ka itin dabīgi tādus,pagastus pieskaita klāt pie Vajmieiras apriņķa. Vietējie
iedzīvotāji ari paši to vēlējās.
Cēsu apriņķis, kā redzam, dabu klāt no Valmieras apriņķa dažus pagastus, bet zaudēvisu austruma
daļu, kura ieskaitāma Madonas apriņķī. Pec saraksta
17. panta' jūs variet redzēt, kādi pagasti ir ieskaitīti
nodibināmā Madonas apriņķī. Cēsu apriņķim mes
pieskaitām klāt divus pagastus no Valkas apriņķa',
t. i. Druvienas un Lizuma pagastus.
Jaundibināmais apriņķis, Madonas apriņķis, kā
jūs redziet, šeit saņem pagastos no diviem apriņķiem,
un ar šī apriņķa nodibināšanu tik viegli vis negāja, jo
lieta ir tā, ka gan izliekas, ka, varētu visu to malieni
novietot vienā apriņķī, tomēr apvienojot šos pagastus radās diezgan daudz grūtu izrunāšanos, par to,
' kur centru likt, vai viņu likt Madona, vai viņu likt
Veegulibe,nē, un pēc tā, kā iekārtot un kur iekārtot
centru, kārtojas ari pagasti. Ja šai jaundibināma
Madonas apriņķī liekam centru viena vieta, diezgan
daudz pagastu vēlas pie viņa pievienoties, bet ja tas
paliek citā vietā, tad lieta grozās un daudzipaigasti
pievienoties pie šī jaundibināmāapriņķanevelas. Ja
pārceļam centru uz Vecgulbeni un atstājam dienvidus, tad viena daļa pagastu ir neskaidrība, vai palikt
pie Cēsīm, vai pie jaunprojektētā apriņķa. Ja ņemam
atkal Madonu par centai, tad atkal paliek ziemeļos
ap Alūksni un Api viena daļa, kuru ir grūti novietot,
jo celi tad iznāk diezgan gari. Ja Madona ir centrs,
viņi ir ļoti tāļu no Madonas. Šīs grūtības bij komisijai jāievēro un tāpēc ari radās visādi projekti un komisija savā laikā ir pieņēmusi ir vienu, ir otru. Komisijā domas ir diezgan dalījušās drīz Gulbenei par
labu, drīz Madonai par labu; galīgi komisija tomēr
ir izšķīrusies par Madonu. Bet ir bijis ari projekts
radīt Vecgulbenē centru, ari tas ir radis kādreiz ko-
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misijas apspriedēs balsu vairākumu, jo man jāpiezīmē vispārīgi, ka šis projekts irparstradatsne vienu
reizi vien, viņš 3, 4, 5 reizes nācis komisija priekša
tad, kad bij noraidīts Satversmes Sapulce, atkal un
atkal tā to pārstrādāja atkarībā no apriņķu pašvaldības likuma gaitas. Komisija galīga veida tagad liek
priekšā nodibināt šo jaunoapriņķi ar_ centru Madona,
tādēļ ka Madonā, pēc komisijas vairākuma domam, ir
labākas telpas, ka viņš tomēr atrodas ari Madona pie
dzelzsceļa, lai gan tika aizrādīts, ka Vecgulbenē tas atrodas pie krustceļa. Bet tur jauitin pareizi aizrādīja, ka
šis krustceļš maz ko nozīmē, jo apriņķis ir ļoti šaurs

un tie pagasta iedzīvotāji, kuriem ir darīšanas ap-

riņķa centrā, tāpat ar zirgiem brauc; ta ka īsi ir tie
gabaliņi, kurus vajadzētu braukt pa dzelzsceļu. Vai
viņš tur ir vai nav, tam nekādas nozīmes priekš vietējiem iedzīvotājiem, priekš satiksmes apriņķi ka
tādā nav. Tikai, saprotama lieta,_linijai, kas nak no
Alūksnes un iet uz Pļaviņām, ir tāda pat nozīme ka
Madonā.
Grūtības radās ar Valkas apriņķi. Tur ari bij
dažādi projekti. Valkas apriņķis bija sajutis arvienu
neērtības taisni Alūksnes daļa, jo tur ir tālu un grūti
tikt uz Valku. Pēc tam, kad Apes-Valkas mazais
ceļš ir pārgājis Igaunijas daļā, satiksme ir vel grū-

tāka.- Un tādēļ šī satiksme iir ari diezgan nedrošaj
komisijai bij jāievēro ari tas jautājums, vai gadījuma,
kad, piemēram, Igaunija, vienu dienu noslēdz šo ceļu,
vai tādā gadījumā netiek pārtraukta ari visiem austrumu Valkas iedzīvotājiem satiksme ar Valku. Tas

patiesi tā ir, jo zemes ceļi tur ir sevišķi slikti un neizdevīgi. Tur, piemēram, ir daudz tiltu par upēm, un
tā kā tur ir kalnains apgabals, tad tur nekādu labu
satiksmes ceļu nav un tāpēc bija ari tāds projekts
komisijā — jūs atminaties, ka viņš bija te Saeimas
telpās uz kartes atzīmēts — kur Valkas, apriņķis pavisam maziņš palicis: Alūksnes un Apes apkārtnes
pagasti atgriezti nost un palikusi tikai tāda maza
strēmelīte gar Igaunijas robežu. Taisna līnija no
Apes gar Gaujiemi paliek pie Valkas, bet viss cits uz
austrumiem pārgājis pie jaunprojektejama apriņķa.
Šis projekts galu gala noraidīts, ievērojot to norādījumu, ka būtu Valkas apriņķis atstājams, un tad viņam jābūt dzīves spējīgam. Bija ari tāds projekts,
lai Valkas apriņķis tiktu likvidetis un pievienots yalmiēras apriņķim. Bet jāievēro tas, ka Valkas pilsētas
pārstāvji un ari daži citi izteica domas,_ka te mums
jāuztur pie kaimiņu robežām kāds stiprāks kulturels
un saimniecisks centrs, kāda stiprāka vienība, kas
aizsargātu pret varbūtēju saimniecisfci-kultorelu iespaidu, kas varētu nākt no mušu kaimiņiem mums
nevēlamā kārtā. Tāpēc vietējie iedzīvotāji iesnieguši protestus pret Valkas apriņķa likvidēšanu un
komisija, ņemdama šos protestus vēra, tomēr atrada

par vajadzīgu atstāt Valkas apriņķi. Bet Valkas apriņķis ir diezgan neizdevīgs taisni satiksmes ziņa, ka
es attēloju.
Tad nāk Daugavpils apriņķis, kurš paliek pilnīgi
tāds pats, kāds viņš ir;_ tas ir viens no lielākiem. Pie
Daugavpils apriņķa mes atstājam vel dažus Krusitpils apkaimes pagastus, lai gan viņos ir pilnīga Vidzemes dzīves iekārta. Bija gan projekts pievienot
tos pie Jēkabpils apriņķa. Lai būtu Daugavpils apriņķī latviešu iedzīvotāju pārsvars, tad viņi ari tur
ir palikuši; ir piedalīts no Rēzeknes apriņķa Rudzatu
pagasts Daugavpils apriņķim, jo viņam ir izdevīgāki
būt pie Daugavpils apriņķa neka pie Rēzeknes ap-

riņķa.

Rēzeknes apriņķis paliek tāpat, kā viņš ir, mes viņam atņemam tikai vienu pagastu—Vai vadu pagastu—
viņš tagad saucās par Bukmuižas pagastu, — tapec, ka
viņš kā ķīlis ieiet starp diviem apriņķiem un tā notiek
līdz Krievijas robežām. Es jau teicu, ka komisija cen-
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kamēr atdalīs zināmus paga_stus no apriņķiem, pie
žas sanāktu kopā ar ārvalstu robežām, tos atdalīt nost kuriem viņi līdz šim piederējuši, un pievienos jauun tāpēc mēs Vaivadu pagastu esam piedalījuši pie
niem. Tādēļ komisija liek priekša šī likuma dzīve izLudzas apriņķa.
Tas ir darīts tādēļ, lai būtu robežu
vešanai gada laiku. Komisija projektē uzdot iekšapsardzība, muitas apsardzība u. t. t. izdevīgāka. Jo
lietu ministrijai šo projektu izvest dzīvelīdz _ 1925.
te būto citādi radīti tādi it kā vārti nelegālai satikgada 1. aprilim. Komisija doma, ka tik ilga laika gan
smei ar Krieviju. Tad nāk Ludzas apriņķis.
Jūs rebūs iespējams izvest dzīve šo projektu. Panti, ka
dzat, ka Ludzas apriņķis sadalīts divās daļās, tāpēc viņi še sakārtoti, galu gala varbūt būtu sakārtojami
ka viņš bija par daudz garš un iedzīvotāju skaits, tur drusku citādi. Tādēļ es lūgšu redakcijas komisiju
ir stipri liels; lai gan pagastu skaits ir mazs, tomēr tanī gadījumā, ja augstais nams šo likumprojektu pievarēja viņus sadalīt uz diviem apriņķiem un abi šie ņems, ievērot tos aizrādījumu^ kurus komisijas vārapriņķi ir diezgan stipri iedzīvotāju ziņā. Ceļas nu dā es viņai varēto likt priekša. Es lūdzu augsto
jautājums, kur rīkot šim jaundibinātam apriņķim apnamu labvēlīgi apspriest šo likumprojektu un to pieriņķa centru. Tur bija divas izvēles: vai nu Viļakā, ņemt, jo pašvaldības komisija ir tikdaudz gadus viņu
vai Balvos. Patiesībā ne vienā, ne otrā nav diezgan apspriedusi, un -pārspriedusi un atkal _ pārspriedusi,
izdevīgi, jo Viļaka atrodas vienā malā, un Balvi atatkal grozījusi, tā kā ko labāku izdabūt un jzstradat
rodas otrā malā, un kur vajadzētu būt kādam cenvilna nevar. Visus apmierināt nekad nebūs iespētram, tur tāda nav. Vairāk centrā varbūt ir Baljams. Komisija domā, ka šis ir tas izdevīgākais ietinava, bet tā ir tālu no dzelzsceļa, tur ir slikta sadalījums, kas ir panākams.
tiksme. Bez tam nevienā no šīm vietām nav vajaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārē/tfi^
dzīgo telpu; izrādās, ka Balvos ir daudz maz izdejas debates. Vārds kara ministrim.
vīgas telpas. Komisija izšķīrās gaļu galā par BalKara ministrs Fr. Birkenšteins: No kara resora
viem, atrazdama, ka tur ir zināmā mērā jau tagad redzes viedokļa jaunais apriņķu sadalījums nav visai
drusku labākais telpas, airi saimniecisks centrs u. t. t. izdevīgs attiecībā uz dažiem apriņķiem.
Pirmais
Tik tālu par apriņķu iedalīšanu.
tāds būtu Kuldīgas apriņķis. Šis apriņķis kara rePie šīs pašas reizes komisija atdūrās uz dažāsoru sevišķi neapmierina tādēļ, ka viņš ar šo jauno
diem citiem mazsvarīgākiem jautājumiem, bet atrada
iedalījumu ir atgriezts nost pilnīgi no satiksmes cetomēr, ka tie būtu nokārtojami pie šī paša gadījuma, ļiem, kas it sevišķi varētu traucēt mobilizācijas plāna
t. i. pie mu.su pagastu un apdzīvoto vietu nosaukuizvešanu. Ja mēs šinī apriņķī izvestu mobilizāciju,
miem. Komisija griezās pie latviešu autorativa zināttad šīs mobilizācijas izvešana novilcinātos par trim
nieka ar lūgumu dot savu spriedumu, un pievienojodienām. Tas no kara resora viedokļa nav nepavities profesora Endzelīņa kunga spriedumiem, kas ir izsam ciešams, jo tādā gadījumā, ja šai apriņķi paliek
danjis1 ka jus ziniet, pētījumus par vietu nosaukumiem
tie paši satiksmes ceļi un, līdzekļi, kādi ir pec šī jauna
Latvija, komisija ir pieņēmusi še vietu nosaukumus iedalījuma, mums nav iespējams noteikta laika sata, ka profesors Endzelīņa kungs, ir licis priekšā. Tāvākt kopā cilvēkus. Līdz ar to mainās visa mušu
pēc šī nosaukumu rakstība, kāda viņa ir pieņemta, cemobilizācijas konstrukcija. Tādēļ no kara resora
rams, atradīs augstā nama piekrišanu, jo viņa ir vēviedokļa izsakāmies pret šo Kuldīgas apriņķi un tāsturiski un filoloģiski tā pareizā, īstā. Viņa gan viedēļ Saeimā un tāpat ari komisijās iesniedzam priekšnam otram pat no vietām izliksies it kā nepareiza, likumu, lai Kuldīgas apriņķa vietā nāktu Aizputes
bet ta tas nav. Piemēram, vārds «Daudzevas" droši apriņķis. Ar to iedalījumu, kādu tagad šeit ceļ
viien vienam otram izklausīsies kā tas pareizais, un priekšā, mēs neesam apmierināti un it sevišķi ar savārds «Daudzevase" kā nepareizs. Bet tas ir taisni
tiksmes ceļiem. Varbūt šī ieruna atkristu, ja tiktu
otrādi. Vietējie, tie, kaspazīst šo vietu, sauc to par
ievesta jauna dzelzsceļa līnija, kas savienotu Kuldīgu1
Daudzevasu, un tikai vācieši ir to samaitājuši pēc ar Aizputi. Tad Kuldīgas apriņķa robežas nāktu atsavas meles. Es drīkstu pieveist, ka Alšvanga patiepakaļ pie Aizputes apriņķa un līdz ar to^par apriņķa
sība ir Alsuinga1 tāpat Švīteue ir Svitene, bet vācu
pilsētu paliktu Aizpute. Šai gadījumā mēs skatāmies
mele — tāpat ka Skrundu viņi sauc par Schrunden—
vēl no tā redzes stāvokļa, ka visi kara resora rīko„s" parvertusi_ par „š". Tas viss pēc iespējas ir lajumi attiecībā uz iesaucamiem, u. t. t, ietu caur pašbots, bet tomēr daudz vel nav labots. Pie šī provaldības iestādēm, caur apriņķa pārvaldi. Tur, kur
jekta komisijai ir liels garš saraksts par tiem nosauatrodas pašvaldības iestādes, tur mums jānovieto ari
kumiem, kais vaii niijr krieviski, vai vāciski, dažkārt kara apriņķa priekšnieks. Ja tas neietu cauri, tad
šo nosaukumu vieta varētu likt īsti labu latvisku
tas prasītu no kara resora atkal jaunus izdevumus,
vardu, kas pazīstams ari vietējiem. Bet tomēr tik
jo tad vajadzētu dibināt jaunu kara apriņķa apakšātri to nevar izdarīt un tādēļ šādus lielus pārgrozīkomisiju. Otra ieruna mums būtu pret jauno Madojumus komisija neuzņemasuz saivu roku izdarīt. Kā
nas apriņķi.
No kara resora redzes viedokļa, šim
jus redziet, še pārejas formulā komisijā liek priekšā apriņķim būtu jāpieliek klāt Valkas aīnriņķa rīta daļa,
augstam namam nolemt, lai uzdotu iekšlietu ministsākot no Apes līdz ar jaunā apriņķa vakara robežu,
"^ rijai saziņa ar pagastiem novērst vienādos un ari netas būtu viss Alūksnesapgabals. Tas vajadzīgs tālatviskos pagastu nosaukumus. — Šinī likumā par dēļ, lai nebūto -laika patēriņš, it sevišķi šai gadījumā
Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos, pirmajā
tas ir no liela svara. Šai apgabalā ir zināma karapanta jus atrodiet definīciju, kas ii* apriņķis. Tur ir
spēka vienība, tādā gadījumā iznāktu, ka šiem ietcikts, ka apriņķis ir atsevišķa pašvaldības un admisaucamiem būtu jābrauc uz Valku no Alūksnes un
nistratīva vienība; un apriņķa pašvaldības vienībā
pēc tam atkal jāgriežas atpakaļ uz to pašu vietu.
neietilpst pilsētas. Šo pantu_ komisija galu galā pieTas būtu aitkail laika zaudējums un mēs nevarētu
ņēma tādu, kāds viņš stāv jūsu priekšā, lai gan tanī izlietot laiku tā, kā esam to iedalījuši. Bez tam Magadījuma, ja likvidē apriņķu pašvaldības, patiesībā
donas vietā par apriņķa centru likt Vecgulbeni, jo tas
viņam ta nevajadzētu skanēt. Bet tādēļ ka šis jaumums ir izdevīgi satiksmes ceļu ziņā. Līdz ar to attājums nav vel izšķirts, komisija ir likusi priekšā šo kristu viss Valkas apriņķis un nāktu pie Valmieras
_
pantu tāda veida augstam namam pašam izspriest. apriņķa klāt Šie mūsu iebildumi ir varbūt tagad no
Nav iespējams izvest šo likumu dzīvē tūliņ. Paies
svara, kamēr nav attiecīgi mūsu teritorija sadalīta
ilgāks laiks, kamēr nokārtosies visas tās iestādes,
satiksmes ziņa.
Varbūt viens otrs iebildums būs
kas vajadzīgas jauno apriņķu pārvaldīšanai, kamēr
pret mušu priekšlikumu, bet kamēr šie kavēkļi neatradīsies vietas un telpas, kur novietot šīs iestādes, būs novērsti — un pie tagadējā stāvokļa tie ir priekš

tās, kurvien iespējams, jakādam apriņķim īsas robe-
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mums ļoti sāpīgi kavēkļi, — es lūdzu augsto namu
mūsu priekšlikumu ievērot. Ja acumirklī šis sadalījums nākto spēkā, ko ceļ priekšā pašvaldības komisija, tad no kara resora tas prasītu jaunus izdevumus, jaunu kara apriņķu dibināšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanisj» Vārds Francim

Trasunam.
,-»-Fr. Trasuns (ārpus partijām): Par mūsu apriņķiem vispāri man būtu maz kas sakāms, bet es gribētu pāris vārdu sacīt par Latgales apriņķu iedalījumiem. Referenta kungs atsaucās uz tiem motiviem, kas esot bijuši par pamatu komisijai pie šo apriņķu iedalījumiem un tie motivi esot vai nu vēsturiski, vai satiksmes, vai ekonomiski, vai pašas tautas vēlēšanās motivi. Un patiesībā, kas zīmējās uz
Latgali,. *tad pagājušos laikos Latgale bij iedalīta
4 apriņķos. Polijas laikos tur bija 4 starostvas, jeb
pēc tagadējā nosaukuma 4 apriņķi. Tie apriņķi ir:
Daugavpils apriņķis vai. Starostva, Rēzeknes, Ludzas un Viļakas (Marienhauisen) apriņķi. Tagadējais
jaunais iedalījums apriņķos patiesībā ir iedalījums
tai» pat robežās, tās robežas ir varbūt drusciņ mainītais, bet tas neiztaisa lielu starpību. Bet man vajaga pateikt, ka šai vienā apriņķī centris ir loti neizdevīgi izvēlēts. Referenta kungs aizrādīja, ka esot
bijusi liela runāšana, kur to centru ņemt — Balvos,
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sargās no dažādiem pārpratumiem.

Taka ta ir latgaliešu vēlēšanās, lai centrs būtu Viļaka, tad es ienesīšu pārlabojumu pie attiecīgiem pantiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gulbim.
K. Gulbis (sociāldemokrāts): Augstais nams! -r
Te kara ministra kungs uzstājas ar priekšlikumu, ka * >£,
likuma projektā par Latvijas teritorijas iedalīšanu
apriņķos, kuru izstrādājusi pašvaldības komisija,
būtu jāienes daži pārlabojumi. Viņš galvenam kārtām 'aizrādīja uz Kuldīgas, Madonas _ un uz Valkas
apriņķiem. Pēc ministra kunga domam, ņemot par
pamatu kara resora intereses, Kuldīgas apriņķis nebūtu atstājams tādā veida, kāda viņš likts no komisijas augstam namam priekšā, _ jo mobilizācijas atgadījumā Kuldīga caur savu neērto satiksmi es_ot_ visai
neizdevīgs apriņķa centrs. Tāpat viņš aizrādīja ari
uz Madonas un Valkas apriņķiem. Bet še man būtu
jāizsakās pret kara ministra kungu. Vispirms jau
savādi ir tas, ka kara ministra kungs nak _ ar saviem
priekšlikumiem tikai tagad,_ šinī momenta, kad šis
likums, tā sakot, ir jau izstrādāts no pašvaldības komisijas galīgā veidā. Mēs visi taču zinām, ka komisija strādāja pie šī likumprojekta ilgāku laiku. Jau
Satversmes Sapulces laikā pašvaldības komisija ir
nopietni strādājusi pie teritorijas iedalīšanas apriņķos, un tagad Saeimas laikā, pagajušo _ gadu un šogad, pie šī likumprojekta ir daudz strādāts un visa
šinī laikā no kara ministrijas nav komisijas sēdes
ieradies neviens priekšstāvis, lai no kara resora viedokļa dotu vajadzīgos aizrādījumus un priekšlikumus, kas būtu jāievēro apriņķu robežu projekta.
Tiesa, vienā no pēdējām pašvaldības komisijas sēdēm ieradās kara ministrijas priekšstāvji, bet tad
jaulikums bij izstrādāts un viņš tika skatīts cauri 3.
lasījumā. Toreiz šis priekšstāvis aizrādīja to pašu,
ko tagad kara ministra kungs, un lika priekša no kara resora interešu viedokļa Valkas apriņķi likvidēt,
pievienojot šī apriņķa ziemeļu daļu pie Valmieras
Apriņķa un dienvidus daļu pie Gulbenes apriņķa.
Viņš motivēja savu priekšlikumu ar_ to, ka kara ziņā
tad būtu ērtāka rīcība, varētu drīzāki izdaritmobilizaciju un vispār kara darbību varētu vieglāk nokārtot, jo satiksme ar Valku esot neizdevīga. Pret
šo projektu komisija jau toreiz izteicas ļoti noteikti
un aiz sekošiem iemesliem. Valfca ka zināms, atro^
bet Valkas
das no Valmieras ap 50 verstu attāluma,
pagasti
vēl
tālāk no Valmieapriņķa ziemeļa gala
ras; ja nu tagad vajadzētu saaicināt kareivjus, tad
taču izdevīgāki ir viņus saaicināt Valkā, kur visi pagasti ir tuvumā, kur nevienam no kareivjiem nebūs
jābrauc 50 verstes līdz apriņķa pilsētai, bet tikai dažas verstes, jo satiksme šiem pagastiem ir ar Valku
neapstrīdami ērtāka nekā ar tālo Valmieru. _ Tapec
komisijā tika uzsvērts, ka kara resora aizrādījums
neiztur nekādas kritikas, un nevar but runa par Valkas apriņķa ziemeļu daļas pievienošanu Valmieras

Viļakā vai Baltinavā. Baltinavā šis centrs nevarētu
būt. Kā mēs te redzam, tad Baltinava atrodas apriņķa nomalē. Viņa atrodas ne bijušā Ludzas apriņķa nomalē, bet tagadējā domātā Balvu apriņķa
nomalē. Ja mēs ņemam,'ka centrs ir Balvos un ņem' im, var piemēru Jaunlatgali, tad -dažiem Jaunlatgales pagastiem uz Balviem būs jābrauc ar zirgiem
vairāk kā 100 verstes. Kas zīmējās uz ēkām, tad
cik man ir zināms, Balvos tās ēkas ir daudz sliktākas, nekā Viļakā. Ir tiesa, ka Viļakā pati muiža
ir nopostīta. Ja tā nebūtu nopostīta, tad tur varētu
visas apriņķa iestādes novietot. Balvos muižas
ēkas ir palikušas citādā stāvoklī, tās ēkas nav nopostītas, bet ci tais ēkas tur ir daudz sliktākas nekā
Viļakā. Bez tam Viļaka ir vecs vēsturisks centrs,
viņa atrodas vairāk vidū un ir vairāk pieejama no
visām pusēm. Kas zīmējās uz dzelzceļu, tad tas ir
tikpat tālu Balvos, kā Viļakā. Ja jau runā tikai par
dzelzceļu, tad visizdevīgākā vieta būtu Pitalova.
Tur būtu pie paša dzelzceļa, bet man jāsaka, ka Pitalova airi atrodas nomalē. Satiksmes ziņā būtu:
ērtāki, ja centrs atrastas Pitalova. Ja, ņem vēsturiskos motīvus, ja ņem centra situāciju, ja ņem to vērā, ka viņš atrodas vairāk vidū, tad es domāju, ka
visa Latgale būtu nobalsojusi par to, lai centrs būtu
Viļakā, bet nevis Balvos.
Tālāk referenta kungs minēja, kādi nosaukumi
esot paturēti. Es šeit tad ari gribēju teikt dažus
vārdus. Kungi, ja mēs ņemam nosaukumus Latgalē,
tad mums latgaliešiem šī lieta paliek nesaprotama,
apriņķim. Tāpat ari otru aizrādījumu, ka Alūksnes
kā šie nosaukumi dažreiz tiek uzrakstīti. Tā piemēram, ņemsim «Rudzatu" pagastu, kas te ir ari rakstīts rajonu vajagot pievienot pie Madonas vai Gulbenes, .
«Rudzatu". Bet ir «Rundani", kāpēc viņi nosaukti komisija neatzina pair pamatotu, kas nepelna ne ma..Rundēni", bet ne «Rundani", to nevar izskaidrot. zāko ievērību, jo no Alūksnes iet dzelzceļš uz ValTad «Dricēui", kurus Latgalē sauc «Dricāni". Tad ku un satiksme šim rajonam ar Valku ir ērta> Bez
«Rozentava", kur Latgalē viņu sauc «Rozentova". tam tika komisijā kara ministrijas priekšsitavjiem
aizrādīts, ka apriņķos, ja vajadzība to prasītu, var
Ar nosaukumiem mums jābūt uzmanīgiem. Piemēram, ir piestātne «Nīcgale" un viņu raksta «Nīcgale". iesaukt kareivjus atsevišķos punktos, ta kā Alūksnes
Ja to tulkotu tagad latgaliski, tad iznāk «Neicgals" rajona kareivjus nemaz nevajadzēto sapulcināt Valun tas sufikss «gaļa" apzīmētu ko citu nekā «gols"; kā, bet gan turpat Alūksnē. Tā tad tie iebildumi,
viņš apzīmētu gaļu-produktu. Ja mēs ņemsim latko cēla priekšā komisijā resora priiekšstāvji pret
galiešu nosaukumus un viņus pārkristīsim un vēlāk Valkas apriņķi, tika atzīti 'par nedibinātiem un nolatgalieši gribēs pārkristīt no baltiešu izloksnes, tad raidīti. Tas pats man jāsaka ari tagad pret kara ministra kungu. Viņa aizrādījumi un priekšlikuminav
nāksim pie'tādiem sarežģījumiem, ka paši vēlāk nepietiekoši pārdomāti un nosvērti. Satiksme _ caur
tiksim galā, kas tā par vietu. Tāpēc vajadzētu atturēties no nosaukumu pārgrozīšanas. Tas mums Valkas apriņķa likvidēšanu netiktu vis padarīta lanekaitēs ne nacionālā ziņā, ne citā, bet mūs tikai pa- bāka, bet daudzreiz sliktāka. Bez tam man jāsaka,
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lai gan neesmu speciālists kara lietās, tomēr domāju,
ka valsts aizsardzībā galvenaisir nevis tas, lai mums
visa Latvijas teritorija būtu sadalīta tik pilnīgi noapaļotos apriņķos, kur apriņķa pilsētas būtu pašos
centros un nebūto ne vārda ko iebilst satiksmes ziņā.
Lai cik labi mēs nenodibito..* apriņķus, bet ja nebūs
dzīvā spēka un lielās ideālās sajūtas priekš savas
valsts aizstāvēšanas, tad apriņķi neko nespēs dot,
karaspēks būs vājš. Galvenais ir tas, ka kareivjos
un iedzīvotājos būtu augsta kultūra, mīlestība un pienākuma sajūta pret savu valsti un viņas aizsardzību.
Un lūk, ja no šī viedokļa pieejam pie kara ministra
priekšlikuma, tad tas vēl jo vairāk ir nepieņemams.
Taču katrā apgabalā un nomalē ir savi kultoreli
centri un šie centri jāatbalsta, jo tie dod apkārtējiem
iedzīvotājiem gara ieročus un spēku veikt savus
pienākumus pret valsti. Šie centri tad ir ari. galvenie stipruma pamati. Ja mēs šos kultarelos centrus
sāksim iznīcināt, kas bez šaubām notiks, ja bez apdomās likvidēsim apriņķus, tad ar to mēs tikai savui
valsti vājināsim un nevis stiprināsim. Ja pieņemtu
priekšlikumu par Valkas apriņķa likvidēšanu, tad
tas reizē ar to būtu ari lēmums par Valkas pilsētas
iznīcināšanu. Lai gan Valka caur karu un robežu
novilkšanu ar Igauniju ir visu zaudējusi, tad tagad
jau viņa ir pa daļai atjaunojusies un ieņem atkal ievērojamu kulturelu vietu valsts ziemeļos. Bet pievienojot Valkas _ apriņķa ziemeļu galu Valmieras apriņķim, ŠMs vienīgais kultui elais centrs šinī valsts nomale tiek iznīcināts. Tāds apriņķu pārveidojums
nenāk valstij pair labu, bet tikai par sliktu un nav attaisnojams ne no kāda viedokļa. Bez tam Valkas
apriņķis pēc savas nozīmes ģeogrāfiskā stāvokļa un
satiksmes ir tiešām tāds, kas attaisno visas tās prasības, kādas tiek uzstādītas, pie jauno apriņķu robežu noteikumiem. Vispirms šis apriņķis stiepjas
visgarām gar Igaunijas robežas malu. Šinī ziņā var
sacīt, ka Valkas apriņķis tagadējā sastāvā ir no liela
svara. Mes savas robežu attiecības un citas intereses ar kaimiņieni ziemeļos vislabāk varam noregulēt,
kad visa robežu mala ir vienā apriņķī, kā tas tagad
ari ir. Ka jau še referents aizrādīja, ari komisija visu
laiku stāvēja,par to, lai valsts robežas būtu pēc iespējas sadalītas starp nedaudz apriņķiem, kas savukārt dod labāku iespēju nostādīt robežu jautājumu
ta, ka to prasa valsts politika. No robežu politikas
viedokļa_ Valkas apriņķim ir jo_ sevišķa priekšrocība
tanī ziņa, ka pati Valkas pilsēta atrodas pie pašas
robežas, caur ko vislabāk var novērot tās vajādzības, kuras ceļas no robežu attiecībām ar kaimiņieni.
Talak šis apriņķis ir izdevīgs ari tanī ziņā, ka pagastiem ir ērta satiksme ar apriņķu pilsētu: iet
dzelzceļa linijas caur apriņķi no ziemeļiem uz dienvidiem uz Valku un no turienes uz Rīgu. Tādēļ varētu teikt, ka dzelzsceļu Ziņā šis apriņķis nostādīts
pietiekoši ideāli. Nevienam pagastam nav jāmēro
talš ceļš līdz apriņķa pilsētai, kur viņš nevarētu izlietot dzelzceļu. Tāpat ari šis apriņķis pēc sava sastāva un stāvokļa ir izdevīgs, ekonomiskā ziņā ir
speiīgs uzturēt visas saivas iestādes un apmierināt
iedzīvotāju saimnieciskās vajadzības un līdz ar to
visiem iedzīvotajiernir sevišķi ērta satiksme ar savu
apriņķa pilsetu, _ kurā viņi var apmierināt visas savas ekonomiskas vajadzības, t. i. pārdot savus ražojumus un iepirkt vajadzīgās preces. Un tā tad,
ja apskatam Valkas apriņķa kulturelo, ekonomisko.
politisko un vēsturisko nozīmi, tad kara ministra
priekšlikums nar apriņķa likvidēšanu valsts drošības un labklājības ziņā ir tikai jānoraida, jo valsts
drošība tieši to prasa. Bez tam mums jāievēro vēl
tas, _ ka Valkas apriņķis ir viens no visvecākajiem,
lielākajiem un trūcīgākajiem Latvijas apriņķiem. Agrāk viņā bij 104.000 iedzīvotāju; tagad, pēc robežas
novilkšanas, iedzīvotāju gan ir drusku mazāk un
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nav nekāda iemesla šo apriņķi ar apmēram 100.000
iedzīvotāijem likvidēt, pievienojot to pa daļai pie
Ar to
Valmieras, pa daļai pie Gulbenes apriņķa.
mēs būtu izdarījuši neattaisnojamu kļūdu un visai
sliktu pakalpojumu pie mušu valsts ziemeļu malas
es izsakos pret priekšlikunostiprināšanas, ^adeļ
mu, kuru iesniedza kara ministra kungs.
Priekšsēdētājs Ff. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens neveļas? Vārds
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Man frakcijas uzdevumā jāpaziņo, ka mēs, neskatoties uz dažiem trūkumiem, kādi šai 'projektā ir un ar kuriem mes gluži
apmierināties nevaram, bet tomēr ta prasība vietē^
dajos iedzīvotājos pēc robežu grozīšanas, sevišķi
neuzdrošināmies
šo
žos apvidos ir tik liela, ka mēs
neērta satiksme
likumprojektu noraidīt. Sevišķi
vietējiem iedzīvotājiem ir tā saucama mailiena, kur
dažiem pagastiem, kā piemēram Lubanes pagastam,
ir jābrauc caur galvas pilsētu uz savu apriņķa pilsētu.: ir jāmēro ceļš vairāk simts verstu garš un tāda
kārtā šiem vietējiem iedzīvotājiem ir pārāk neērti.
Neērti ir ari priekš tiem. apriņķu darbiniekiem vai
^
nu tie būtu pašvaldības darbinieki vai iecelti ierēdņi,
pēc
pāris
dienām
var
nokuri savās darīšanās tikai
kļūt tur, kur to prasa viņu dienesta pienākumi. Aiz
tiem iemesliem mēs tad ari nepabalstīsim šī projekta
nodošanu atpakaļ komisijai, bet centīsimies savus
pārlabojumus iesniegt pie nantu lasīšanas. Mums
visumā nebūs daudz pārlabojumu. Būs pārlabojums
attiecībā uz Talsu apriņķa paturēšanu, tad mazs pārlabojums pie Bauskas apriņķa, par pāris pagastu
pievienošanu šim aņrir*,';m un beidzot lielākais un
radikālākais pārgrozījums attiecībā uz jaundibināmo
malienas apriņķi. Projektā jaundibināimais apriņķis
ir nosaukts par Madonas apriņķi un. mūsu priekšlikums būs atjaunot to pašvaldības komisijas variantu,
kurā bija paredzēta par aprmka centru Vecgulbenē. '
Tie būto galvenie mūsu pārlabojumi, ar kuriem' mēs
nāksim priekšā pie attiecīgo pantu caurskatīšanas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Jezupam
Rubulim.
,. :?'<L~
Jez. Rubulis (Latgales darba partija) : Augstā
sapulce! Pēc šī likumprojekta par Latvijas iedalīšanu, apriņķos starp citu paredzēts, ka Latgales apgabalā tagad pastāvošo 3 apriņķu vietā tiek nodibināts vēl ceturtais, vai citādi sakot, Ludzas apriņķis
tiek sadalīts divos apriņķos. Paceļas jautājums,
kādēļ tas tiek darīts. Atbilde šeit vienkārša, lai atvieglotu vietējiem iedzīvotājiem satiksmi uz apriņķa
pilsētu un pārējās vajadzības daudz maz koncentrētu tai centra, kas ir apkārt zināmai daļai Ludzas apriņķa viena daļa, kas ir robežās ar Vidzemes apriņķi, lai padarītu satiksmi ar vietējām iestādēm, kuras atrodas auriņķa pilsētās, ērtāku. Var pacelties
jautājums, vai ar to netiek apgrūtināts budžets, jo
līdz ar jauna apriņķa radīšanu varbūt nepieciešami
jādibina jaunas iestādes, jaunā apriņķa robežās. Jāatzīmē, ka Ludzas apriņķī, kurš līdz šim bija pārmērīgi liels, štati gandrīz dubultojas samērā ar citiem
mūsu Latvijas apriņķiem. Piemēram nodokļu inspekcija bija 4 nodokļu inspektori, viens inspektors
ar trīsiem palīgiem, tas pats zemes inspekcijā, tas
pats skolu vadība. Skolu inspektors Ludzas apriņķī
dzīvo Rēzekne, bet ne Ludzā, _ jo Ludza ir tālāk nekā
Rēzekne no apkārtējam skolām.
Citādi ir, ja jautāsim, vai nav citas apriņķu pilsētas tuvākas. Nepieciešama prasība bija Ludzas apriņķi sadalīt, lai
ar to atvieglotu vietējiem iedzīvotājiem satiksmi uz
savu apriņķa pilsētu, bet līdz ar to izceļas jautājums,
kur apriņķa pilsētu paredzēt. Pašvaldības komisijā
tika plaši šis toutajums izdebatēts un ar balsu vairākumu, ka tas šinī likumprojektā paredzēts, tika pie-
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ņemts, ka par centra pilsētu šinī apriņķī ir domāts
izvēlēt Balvus. Vispirms gribētu apstāties un norādīt augstam namam, ka Balvi priekš jaundibināmā
apriņķa nevar būt pieņemami par apriņķa pilsētu.
Pirmkārt tāpēc, ka Balvi atrodas 7 verstes no apriņķa robežas tālu, un visiem iedzīvotājiem, visiem
to pagastu iedzīvotājiem, kas pēc šī likumprojekta
ietilpst šinī apriņķī, būtu jābrauc uz jauno apriņķa
pilsētu pa grūtākiem satiksmes ceļiem uz Balviem
nekā uz Lūdzi. Pie tam Balvi ir apriņķa nomalē uz
Vidzemi ņemot aiz lielā purva. Vai ari otrādi, ja iedzīvotājam vajadzēs braukt, tad nepārvarami grūti
satiksmes līdzekļi būs braucot pār Marnauzes purvu.
Un otrs iemesls, kā jau es minēju, ka Balvi atrodas
pilnīgi apriņķa nomalē. Starp citu, kā jau minēts,
un pie atsevišķiem pantiem tiks ienests ari attiecīgs
pārlabojums, tad apriņķa centru varētu paredzēt Viļakā. Ari komisijā atskanēja šī doma. Kā otra vieta
varētu būt Jaunlatgale. Bez šaubām, Jaunlatgale
var būt satiksmes ziņā viena no pieņemamākām vietām, jo viņa ir dzelzceļu krustceļā, no Gulbenes, no

Rēzeknes un no robežas.
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Tad vēl es pāris vārdus gribu_ teikt par daž em

izteicieniem, kas šinī likumprojekta paredzēti. Piemērām, «Viļāni" nosaukti par «Viļeni" un «Dricānu"
vieta rakstīts ,.Dricēni". Neesmu filologs, bet _šiem
izteicieniem nav nekāda pamata. Vispirms paša pamatā nosaukums jau tiek grozīts. Es vel saprastu,

ja galotni grozītu, bet Viļāni tiek saukts no vietējiem iedzīvotajiem. Var jau viņu pārrakstīt, bet tam
nekādas izredzes nebūs. Es saprastu vel, jatas būtu
vajadzīgs no literatūras viedokļa ņemot, ja tas_ labāki skanētu, bet tad es pievedīšu vienu piemēru:
tad mums ari Vidsmuižas vietā būtu jāliek Vidus muiža, Vidzemes vietā Vidus zeme u. t. t. Ja vel tas
vārds būtu pilnīgi svešā valodā, bet kur ir latvisks

vārds, kur domu starpības ir tikai izloksnes ziņa, tur

tas izteiciens, man liekas, var palikt tāpat ka līdz
šim. Tāpēc an pie attiecīgiem pantiem es ienesīšu
vajadzīgos pārlabojumus;_ bet vel vienu reizi es
lūgtu augsto namu ņemt vēra, ka nevis Balvos atstāt*
jaundibināmā apriņķa centru, bet gan Viļaka, kura
ir vairāk piemērota satiksrnesziņa; ekuziņa, ka jau
teicu, abi ir vienādi bagāti, ka Viļaki, taBalvi. Un,
iziet no tā viedokļa, it kā kara resors būtu celis iebildumus, vai celtu iebildumus, ka ir tuvu pie frontes, man liekas, ka tam nevar tikt piegriezta nopietna

viens iebildums, it kā Jaunlatgale atrastos tuvu pie
robežas. Es negribu pastrīpot, ka tā būtu labāka
vieta, bet negribu piekrist ari tam ieskatam, ja pilsēta atrodas tuvu pie robeža_s, katad tur nevarētu vērība un nevar to nopietni ņemt, jo tam nav nekas
kopējs ar pilsētu uzbūvi. Ja tāda kara varbūtība būdibināt apriņķa centru. Varētu but visādas varbūtības un domāt, ka tāda apriņķa pilsēta, kura. atrodas tu, tad varētu vilkt konsekvences talak, bet man liekas, ka mēs pašlaik no tā nevaram likties vadīties,
tuvu pie robežas var būt vairāk apdraudēta, tas uzapriņķa
pilsētu
bet jāņem vērā apstākļi, kur tas izdevīgāki. Bez
nepareizs.
Mēs
nedrīkstam
skats ir
izvēlēties., dibinoties uz visādām varbūtībām, ka var šaubām, izdevīgāki ir Viļakā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
nākt kādas briesmas un var apdraudēt apriņķa pilneviens nav vēlējies. Vispārējās debates slēgtas.
sētu; tikpat labi var būt apdraudēta ari apriņķa pilEs lūdzu, referentu dot atsauksmi.
sēta, kura atrodas no robežas nevis 15, bet 50 verReferents G. Reinhards: Augstais nams! Viskā
pilsētu,
apriņķa
vajastis. Pēc manām domām,
pirms., kara ministra kungam varu sacīt, ka šie viņa *
dzētu izvēlēties Viļaku. Bez šaubām var rasties iebildumi, ka tā nav pie stacijas, nav pie dzelzceļa, priekšā liktie projekti pa daļaijau, neskatoties uz to,
jo viņa no dzelzceļa atrodas 7 verstes. Tas varbūt ka mums līdz pat beidzamai sēdei nebija gandrīz neir ņemams vērā un ir varbūt ļoti ]>amaitots iebildums kādu priekšlikumu no kara ministrijas, ir apspriesti
tādā formā, kā viņš to lika priekšā. Sevišķi kas atsavā ziņā, bet tomēr ir jāatzīst, ka ViļaW ir tagadē*
tiecas uz jaundibināmo Madonas apriņķi, tad_ mums
kur
tagadējā
sadzīve
jais centrs,
koncentrējas visa
un satiksme, neskatoties uz to, ka tā ir diezgan tālu ir bijis viens tāds projekts, bet viņš galu gala ir tono dzelzceļa. Ari vēsturiski ņemot Viļaki ir viens mēr ticis noraidīts no komisijas. Ja kara ministrijas
priekšstāvji būtu likuši to priekša pārliecinoši kaut
no Latgales, centriem. Poļu valdības laikā, kad VIļakos notika zināmas sadursmes, kuras Latgales un beidzamā sēdē, varbūt ka komisija būtu to grozījusi,
vispār visas Latvijas vēsturē ir atžīmetassava laika neskatoties uz to, ka tas nāk loti veļu. Komisija tovaldības centrs bij Viļaki. Otrkārt, —vel_ teica, ka mēr neatrada argumentus par pietiekošiem, lai projektu grozītu, jo tur ir cits, kas runa pretim unseBalvos esot labākas ēkas un tāpēc Balvi būtu pieņevišķi tas, ka tad ir jālikvidē Valkas apriņķis. Pēdēmīgāki. Es pazīstu pa druskai vienu un otru miestijais paliek tik maziņš, ka viņš ir jālikvidē. Bij tobet
varu
jo
par
viņus
nosaukt
nevar,
ņu,
pilsētām
teikt, ka cik bagāta ēku ziņā_ Viļaka, tikpat bagāti mēr svarīgi iemesli, kas runā tam pretim un te jau
Balvi. Balvi tikpat izlaupīti kā Viļaki. Bez šaubām, minēja tos Gulbja kungs, ka komisijas vairākums
vienojās šo apriņķi nelikvidēt galīgi. Ari par viņa
* Balvos ir viena otra lielāka ēka, bet tās visas aizņemtas un Balvos tikpat daudz nav nodegušas ēkas, likvidēšanu mums ir bijis jau priekšlikums, bet tas
piekrišanu jau Satversmes Sapulce,
bet citādā veidā aizņemtas kā Viļakā. Balvos viena neatrada savu
^
par to, ka tas būtu
pierādījumu
.
tāpēc
ka
nav
nekādu
pieņēmīgākā ēkā atrodas komercskola, kuru nevaziņā.
Tādus pierādījumus koizdevīgāki
satiksmes
rēsim izcelt laukā. Bez tam pie komercskolas atromisija neatrada. Kara ministra kungs doma ka modas internāts — dzīvokļi skolēniem. Balvos nav nebilizācijas
laikā tas būtu iespējams, bet kā^ priekšvienas svabadas ēkas, kura varētu pārspēt to iespēkapa
ministriias komisija ziņoja, tad esot
stāvji no
jamību, kāda ir Viļakiem. Komercskolas direktors
pievienot šinī mobilizācijas leta_ kādu
iespējams
ari
man teica, ka pie labākās gribas nevarēšot citādi, kā zināmu rajonu citam apriņķim. Tā tad to varētu izbūšot jāceļ jaundibināmam apriņķim jaunas ēkas. darīt, nedibinot nemaz jaunu kara apriņķi. Vismaz
Kā Viļakā, tā Balvos būs jāceļ viena vai vairākas attā toreiz priekšstāvji no kara ministrijas komisija zitiecīgas ēkas, kur novietoties apriņķa iestādēm. Saņoja. Tādēļ ari komisija domāja, ka Alūksnes rajonu,
tiksmes ziņā Viļaki dod zināmu atvieglojumu vietēja viņš palikto pie Valkas, mobilizācijas ziņā ļoti labi
jiem iedzīvotājiem. Satiksme ir tas galvenais ievarētu pievienot pie Madonas resp. Vecgulbenes, it
Mēs sevišķi jau tāpēc, ka administrativā ziņā Alūksnes
mesls, kāpēc esam spiesti dibināt 4. apriņķi.
nevēlamies, lai Latgalē būtu vairāk apriņķi, bet gan rajonā arvienu būs zināmas iestādes, nevis centrāgribam nākt vietējiem iedzīvotājiem pretim satikslās apriņķa iestādes, bet tomēr II. kategorijas iestādes. Tur būs apriņķa priekšnieka palīgs, nodokļu
smes ziņā. Man liekas, ka augstais nams pieņems
to priekšlikumu, kurš tiks ienests pie attiecīgā panta inspektors, miertiesnesis un citas iestādes, tā tad
viegli šis rajons būtu nodalāms. Kas attiecas uz Kul— Balvu vietā izraudzīt par apriņķa pilsētu Viļaku.
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dīgas apriņķi, tad šis projekts sakarā ar mobilizācilatgale nekādā ziņā nevar but centrs, tor gan kruju gan nav bijis komisijas apspriešanā, bet ir iekustistojas dzelzceļi, bet tur nav nekādu lielāku eku, viepar
Kuldīgas
apriņķa
nīgi
var būt tikai stacijas ēka. Ir gan tur viena otra
nāta cita kombinācija
likvidāciju. Bet te komisija atdūrās uz vienu lietu. Tad sīka ēka uzcelta priekš dažādam sīkām vajadzībām,
mums ir jālikvidē ari Kuldīgas pilsēta, jo tiklīdz likbet citas ēkas tur nav. Ari kara resors celtu_ iebildumus, ja mēs šai vieta noliktu apriņķa pilsētu ar
vidējam apriņķi, Kuldīga rjaliek par ārštata pilsētu.
Tā kā jau tagad viņa nav diezin cik stipra, šādā gadīvisiem dokumentiem, jo tas ir par tuvu pie robežas.
jumā viņa katrā ziņā ies uz leju un paliks pavisam noAri Ludza ir jau ļoti tuvu pierobežas, bet mes to
vārtā. Tā būtu liela netaisnība, kuru mēs nodarītu . nevarējām pārvietot. Komisija ari paceļas balsis,
Kuldīgai. Kuldīga ir ļoti veca pilsēta, viņai ir vecas ka vajadzētu atstāt to pašu veco Ludzas apriņķi un,
vēsturiskas vērtības, tādēļ komisija neatrada nekānemaz nevajadzēto dalīt. Bet tur ir ļoti lielas neērda iemesla, lai notiesātu viņu uz iznīcību. Nav ari
tības.
domājams, ka ļaudis, kas gadu simteņus ir varējuši
Kas attiecas uz nosaukumiem, tad jānorāda, ka
tikt uz Kuldīgas pilsētu, nu piepeši vairs nevarētu
mūsu Latgales deputāti domā, ka te ir_ kaut kas pāri
tālāk dzīvot. Tā tas nav. Mobilizācija Kuldīgas apdarīts viņu izloksnei, jo mēs Latgales ta saucamo variņķī arvien ir notikusi un varēs notikt ari tagad. Kā
lodu citādi nevaram nosaukt; viņa patiesība ir latviņa ir notikusi pirms simts gadiem un līdz šim laiviešu valodas izloksne. Mums ir tikai viena rakstu
kam, tāpat viņa varēs notikt ari' turpmāk. Ja mēs
valoda, kuru te runājam un visi, piemēram, zinām, ka
izpostītu šo pilsētu, kura tomēr mūsu apstākļos ir Trasuna kungs mūs dažreiz uzrunā «rnuni" kungi, bet
diezgan liela pilsēta, tad tas nebūtu saprotams.
mēs zinām, ka tas nozīmē «mani" kungi. Bet TraFrancim Trasuna kungam' gribu norādīt uz vienu suna kungs, tas nebūt netraucē mums runāt latviešu
valodā, ja jūs lietojat savu izloksni un aiz tiem motīkļūdu, kuru viņš pielaida savā runā. Viņš teica, ka
dažiem, lai nokļūtu uz Balviem, būšot jābrauc vai viem mēs nevarēsim runāt, ka, vajadzīga sevišķa izsimts verstes. Es neatrodu nevienas vietas, jaundiloksne ari likuma tekstā. Tāpēc jābrīnās, ka tagad
pārmet komisijai, ka viņa gribot maitāt it kā latgabināmā Balvu apriņķī, no kuras uz Balviem būtu
jārbauc tik garš ceļa gabals. Varbūt, no vienas otliešu izloksni. Te nav nekas maitāts. Te ir tikai latras vietas būtu jābrauc verstes 50—60. No Balviem
viešu rakstu valodā rakstīta un tulkota Latgales izlīdz Viļakiem ir 25 verstes, no Viļakiem līdz pat Krieloksne un uzrakstīts tā, kā latviešu valodā vajadzēto
vijas robežai ari ne vairāk par 25 verstēm, lielākais rakstīt un tie likumi taču ir negrozāmi. Tie ir mūsu
30 verstes. Ari tur tā tad neiznāk neko vairāk par filologiem skaidri zināmi. Pret tiem te ne ar kādiem
50 verstēm. Ari no Kačanovas līdz Balviem nav vaispriedumiem mēs nevaram uzstāties, jo tie ir dabīgi
rāk kā 50—55 verstes. Ja gribiet, ņemiet no Domoattīstījušies. Tāpat kā visās valodās, ari šeit mēs
poles, no Kokorevas un citām vietām, rēķiniet kā
esam pēc valodas likumiem vadījušies un lietpratēji
gribiet, nekur vairāk par 50—60 verstēm neiznāk. visus vārdus ir uzrakstījuši. Tur nav ko iebilst. Latgalieši vārdus var izrunāt, kā viņi domā par pareiEsmu visas šīs vietas izbraucis, pats personīgi viņas
labi zinu, tādēļ varu teikt, ka tik lieli tie attālumi nav.
zaku,_bet jānorāda, ka ari latgalieši ne visur vienādi
izruna un, piemēram, latgalietis no dienvidiem izrunā
Protams, ir taisnība, ka ne Balvos, ne Viļakos nav
citādi, ka latgalietis no ziemeļiem un ja kādam laitoalabu ēku. Šinī ziņā abas pilsētas vienādas. Kas attiecas uz citām priekšrocībām, tad vienā lietā tās lietim liktu priekšā uzrakstīt kādu izteicienu, tad nedodamas vienai, otrā gadījumā otrai pilsētai. Vai
zin vai viņš varēs to pareizi uzrakstīt, jo nav tā sakot
Vi'akiem šo priekšrocību vairāk, ir jautājums. Vievienas latgaliešu izloksnes. Mums te vajaga vienoties par latviešu rakstu valodas nosaukumiem mūsu
nā ziņā Viļaka, varbūt, ir lielāks centrs, nekā Balvi.
Viļaki ir savā ziņā garīgs centrs, vismaz zīmējoties
Latvijas valsti, vajaga tos nosaukumus radīt priekš
uz katoļu baznīcu. Tur ir liela katedrāle, ļoti lepna visiem. T^ec nebūt nav liegts vietējā izloksnē izkatedrāle un tur no visas katoļticīgās Latgales zierunāt citādi, tāpat kā te var runāt no šī katedra latmeļiem zināmās dienās, zināmos svētkos satek ļoti
galieši sava izloksnē. Mums ir jāzin, kā to vietu
daudz ļaužu. Tas ir par iemeslu bijis, ka tur kāds sauc mušu valsts rakstu un literatūras valodā. Tāpēc
centrs ir radies un viņi ari visos citos pagastos runā komisija turēja par savu, pienākumu reiz te rakstā un
par Marienhauzen — Viļakus sauc par Marienhauvaloda fiksēt to, ka tādu vietu var saukt (sauciens
no Latgaliešu blokā ļ «Vārdu negroziet." Starpsauzen. Šai Marienhauzenei ir bijusi agrāk liela pagātne, tas ir visu iedzīvotāju tradīcijās jau iegājis. cieni). Klausāties, tāpat mes grozām šeit latgaliešu
izloksni, ka ari citas izloksnes. Tas būtu tik tālu. Šis
Cita iemesla varbūt ari nebūtu, kas tai vietai runātu nar labu. Man jāsaka, ka ceļš uz turieni ir 7 jautājums tika komisija vr-msīgi pārspriests un Jāverstis. Tas ir visbriesmīsrākais un sliktākais. Ceļš saka, ka šinī ziņa latgalieši ir stipri jūtelīgi. Viņi
uz Balviem ari nav labs. Divas verstis tur ir tādas, doma arvienu, ka ķeras klāt pie viņu svētākām mauka nemaz nevar braukt ar zirgu un tādēļ 2 verstis tam, pie viņu izloksnes un grib to pilnīgi izskaust. Tā
priekš stacijas atstāj zirgus uz ceļa un iet kājām un nav, it nebūt ne!
zirgi uz ceļa gaida, kad nāk pasažieri atpakaļ no staPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
cijas. Tas ir tas grūtākais un sliktākais un it sevišķi
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
slaojākā laikā. Tā tas ir abās vietās, tad slīkst tur
nost. Tā kā attālums no Viļakiem līdz stacijai ir būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav tādu. Kas attudrusku tālāks, nekā no Balviem līdz stacijai. Šis ras pie pārejas uz pantu lasīšanu? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi.
jautājums bija patiesi grūti atrisināms komisijā, komisija vienbalsīgi šo lēmumu nevarēja pieņemt, bet
Diezgan vēlā laika dēļ_prezidijs liek priekšā 2.
balsu vairākums bija par Balviem. Tas ir tuvāk pie lasījumu atlikt uz nākamo sēdi. Iebildumu nav? NāLatvijas centra, jo vairāk taču plūst ļaudis uz Rīgas kamā sēde otrdien, 4. martā, pīkst. 5 pēc pusdienas.
pusi un nebrauc uz Krievijas robežām. Tāpēc Jaun- Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.10 vakara.)
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Jums, prezidenta kungs, savā un parlamenta
vārdā pievienoju savu karstāko vēlēšanos, ļai mušu abas draudzīgās tautas, apvienotas kopdarbības ceļa, sasniegtu un nodrošinātu sev ziedošu un laimīgu nākotni.
Toenissons, Riigikogu prezidents."

Pateikdamies

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu priekšlikums, kurš izdalīts.
Lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

IV. sesijas 15. sēde 1924. gada 4. marta.
(Atklāta pīkst: 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
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469
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklātai.
Turpināsies agrāk izziņotā, vēl neizspriestā dienas kārtība, papildināta ar sekošiem punktiem: triju
Saeimas deputātu ievēlēšana Centrālā zemes ierīcības komitejā un lēmumu par valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšanu.
Prezidijam iesniegusi sociāldemokrātu frakcija
priekšlikumu sociālās likumdošanas komisijā Būmeistera vietā ievēlēt Zeiboltu. Iebildumu nav? Ievēlēts Zeibolts.
Cielēns iesniedzis prezidijam lūgumu pagarinātatvaļinājumu līdz 15. martam. Prezidijs piekrīt šim
pagarinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par pagarinātu līdz 15. martam.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojekta par
dažiem pārgrozījumieim zemes grāmatu lietās Latgalē. Prezidijs liek priekšā nodot to juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts ugunsdzēsības likumprojekts. Prezidijs liek priekšā nodot šo
projektu publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav?

„Lūdzam Saeimas prezidiju celt Saeimai priekša sekošu
priekšlikumu: Saeima
nolemj: 22. februārī 1924._ g. Saeimas plenārsēdē pieņemto lēmumu par autonomu iestāžu likvidēšanu grozīt šādi:
Mācības līdzekļu biroja likvidēšanas termiņš pagarināms
līdz 1. aprilim 1925. g.
K. Ulmanis, A. Briedis, H. Celmiņš, J. Trasuns,

'

E. Felsbergs,

J. Rubulis, A. Klīve, E. Birkhāns,
A. Bergs, P. Gailīts, K. Kaspar-

E. Grantskalns,
sons."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī
priekšlikuma lūdz Gailīts. Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augstais nams!
22. februārī Saeima pieņēma lēmumu, ka izglītības
ministrijas mācībais līdzekļu birojs likvidējams. Principā pret šo lēmumu ari šis jaunais priekšlikums nav
vērsts. Bet jāaizrāda, ka mācībaslidzekļu birojs ir
noslēdzis saistības ar ārzemju solīdām firmām, kuras
neievērojot, celtos ārkārtīgi lieli zaudējumi mācības
līdzekļu birojam un līdz ar to visaj valstij, nerunājot
nemaz par nepatikšanām, kādās līgumu laušana nostādītu valsts iestādi ārzemju firmām pretī. Ir slēgtas
ari saistības ar mūsu pašu mācības iestādēm, kuras
mācības līdzekļu birojs nevar lauzt. īŠs_ saistības
nevar nokārtot līdz šī gada 1. aprilim. Ievērojot šos
motīvus griežamies ar iesniegumu pie augsta nama,
atlikt mācības līdzekļu biroja_ likvidācijas termiņu uz
vienu gadu. Ar to doto iespēju macibas_ līdzekļu birojam nākamā budžeta gadā izpildīt šis noslēgtas
saisitibas un tad likvidēties.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Nolasītais priekšlikums nak nobalsošanā. Es lūdzu tagad pacelties tos, kas būtu
par nolasīto Ulmaņa' un citu priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas. ir pret priekšlikumu'. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanasiznākums: par priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret 1 balss, atturas 33. Priekšlikums noraidīts.
Iesniegts no Rudevica un citiem priekšlikums:
„Liekam priekšā dienas kartības 10. punktu par valsts
kontroles padomes locekļu apstiprināšanu skatīt cauri ka 3.

dienas kārtības punktu."

Vārdu pie priekšlikuma neviens neveļas? Ls
lieku tagad priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas pie priekšlikuma? Nav. Priekšlikums pieņemts. 10. dienas kārtības punkts tiks skaitīts cauri
kā 3.
Nākamais dienas kārtības punkts iir 1i k n īrus»
par Latvijas Ierit o ri j a s i e d a II ša n u_ a p r i n k o s. Referents Reinhards. Pagājušā sēde pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants:
Sekretārs J, Vesmanis:
„Apriņkis ir atsevišķa
nība.

Apriņķa

Iebildumu nav?

pašvaldības un administratīva

Nodots publisko tiesību komisijai.
Uz Saeimas apsveikuma telegramu saņemta atbilde — telegraima franču valodā no igauņu Riiigikogu
prezidenta. Es lūdzu šīs telegramas tulkojumu no-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

lasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

dalījuma palikuši kaimiņu apriņķī, pievienojami
kaimiņu apriņķa pagastiem."

..Viņa ekselencei Saeimas prezidenta kungam Rīgā.
Jūsu ekselences draudzīgie laimes vēlējumi igauņu nacionālo svētku gadījumā ir no manis celti priekšā parlamentam.

vie-

pašvaldības vienībā neietilpst pilsētas."

Iebildumu nav?

«Pagastu starpgabali (streijgabali), kuri

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.

pēc apriņķu

sa-

pie tuvākiem

Iebildumu nav?
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Sekretārs J. Vesmanis:
„SiS likums izvedams

aprilim."

dzīvē vēlākais līdz

1925. gada 1.
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Sekretārs J. Vesmanis:

pievieno sekošus Aizputes apriņķa
« Liepājas apriņķim
pagastus: Aizputes-Klosteres, Aizputes-Pils, Aizvīķu, Apriķu,
Asītes, Bātas, Briņķu, Cīravas, Dunalkas, Dzērves, Embūtes,
Kazdangas, Lažas, Nīgrandasv Rudbāržu, Sakas, Sieksātes,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Iesniegts priekšlikums ievietot pēc 3.
Tāšu-Padures, Ulmāles-Labraga, Vaiņodes, Valtaiķu un Ziempanta jaunu 3. pantu. Vārdu pie priekšlikuma lūdz
upes."
Holcmanis. Vārds Holcmanim.
PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Pie šī panta kara
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks): Augministrs iesniedzis sekošu pārlabojumu:
'stafc nams! Juridiskās komisijas uzdevumā esmu
„5. panta strīpot „Aizputes-Klosteres, Aizputes-Pils, Apiesniedzis priekšlikumu ievietot pēc 3. panta vienu
riķu, Cīravas, Dunalkas, Dzērves, Kazdangas, Lažas, Rudbāržu,
Sakas, Sieksātes, Tāšu-Padures, Ulmāles-Labragas, Valtaiķu
jaunu pantu. Priekšlikums vajadzīgs tamdēļ, ka šis
un Ziemupes."
likumprojekts neizšķir jautājumu par to, kādas ma<"L-^
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentu. ^*
teriālas tiesības paliek spēkā tanīs apriņķu daļās, kuReferents G. Reinhards:
Taisni tāds priekšliras pariet no viena apriņķa uz otru. Tāpat neizšķir,
kāds no kara ministra iesniegts, nav bijis kokums,
kāda paliek teritoriāla tiesu piekritība un kur izmisijas apspriešana, bet tamlīdzīgs ir gan bijis, un
spriež tas lietas, kuras tiesās jau iesāktas. Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad varētu teikt sekošo. komisija viņu_ atrada par neizdevīgu. Ja mēs še
tuvāk apskatām karti, tad redzam, ka pēc šī jaunā
Būtu ļoti neērti tanīs zemes gabalos, kuri tiek pieviesadalījuma paliek pāri Lielrendas un Jaunreudas panoti no Kurzemes pie Vidzemes vai otrādi, pāriet uz
gasti, jo bus grūti novietot tos pie Aizputes vai Talsu
tam tiesu normām, kuras pastāv. Vidzemē vai KurJa nu šos pagastus pie Talsu apriņķa
zeme. Tas būtu iespējams tikai tanī gadījumā, ja apriņķiem.
nepievieno, bet ta atstājam, tad paceļas jautājums
mums jau būtu galīgi saskaņots civilkodekss, kurā
visas tiesības būtu apvienotas. Tagad, turpretim, par Talsu apriņķa pastāvēšanu _ un tad šo projektu
kur mušu civilkodeksu pašlaik pārstrādā, zināmos nevar vairs talak apskatīt, jo tādu lielu, pārgrozību
Kurzemes apvidos pārvērst Kurzemes tiesības par nevar ievest uz reizi. Šis kara ministra kunga
Vidzemes tiesībām un tad, varbūt, pēc pāris gadiem, priekšlikums ir patiesība liels sarežģīts jautājums.
Ja mes ienesīsim tik lielus pārgrozījumus un gribam
ievedot jauno civilkodeksu^ radīt jaunas tiesības, notos izvest, nedodot te atrisinājumu vispāri, kur šiem
. zīmēto tikai radīt vislielākās grūtības iedzīvotāju cidiviem pagastiem palikt, tad jautājums tik viegli nav
vilas atiecības. Tapec ir no svara tanīs apriņķu apgabalos, kuri atiet pie citiem apriņķiem, pagaidām izšķirams. To tik vienkārši izšķirt nevar. Nevar
plenārsēde^ tādu 'pārlabojumu ievest, jo te nevar sīatstāt vecas civiltiesības. Kas attiecas uz tiesu terikumos
to lietu iztirzāt. Komisijā bija pārruna par
torialo_ piekritību, tad šim jautājuma būs jāieņem
līdzīgu gadījumu; tāds priekšlikums neatrada komicits stāvoklis. Piemēram, Talsu apriņķa daļās., 'kusija nekādu piekrišanu.
ras tagad pariet uz Tukuma apriņķi, vajadzēs ievest
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
tiesu piiieikritību nevis Liepājas apgabaltiesai, kā tas
bij hdz šim, bet Jelgavas apgabaltiesai, pēc jaunām nolasītais kara ministra pārlabojums pie 5. panta.
apriņķa robežām. Bet atkal jātaisa izņēmums priekš Referents izsakās pret to. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par kara ministra priekša likto pārlabojumu. Par
tam lietaim,_ kuras jau jesaktas. Ja, piemēram, kāda
kara ministra pārlabojumu pie 5. panta nodotas tikai
civillieta būtu Liepāja iesākta, tad to nevajadzētu
9 balsis, nepietiekošs skaits un pārlabojums atkrīt.
pārvest uz Jelgavas apgabaltiesu. Tādēļ priekšliEs_ lieku tagad 5. pantu komisijas redakcijā uz balkums, ar kuru nak juridiskā komisija, iziet uz to, ka
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret 5. panta pieattiecība uz materiāliem likumiem jaunās robežās paņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. 5. pants pieliek speķa vecie materiālie likumi. Attiecībā uz procesuālo teritoriālo piekritību stājas spēkā pilnā mērā ņemts vienbalsīgi. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
jaunas robežas un pec šim jaunam robežām terito„Liepajas apriņķim pievieno no Kuldīgas apriņķa
Ezeres
riāla piekritība ir jāizšķir. Izņēmums ir darāms ar
pagastu"
tādam lietam, kuras jaiuiēsāktas tiesās,; tās tiek izPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
šķirtas tajas_ tiesas, kuras viņas ierosinātas.
Pieņemts. 7. pants.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Holcmaņa iesniegSekretārs J. Vesmanis:
tais priekšlikuims skan:
..Ventspils apriņķim pievieno no Aizputes apriņķa Rilslikumprojektu par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos
papildināt ar sekošu jaunu 3. pantu:

berges pagastu."

«Pievienotās apriņķu daļas padotas tiesu likumiem, kādi
tanīs bija speķa pirms pievienošanas.
Teritoriālā tiesu piekritība izšķirama pec _ jaunam apriņķu robežām. Jau uzsāktās
lietas izspriežamas pec agrākas piekritības."

Pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Vardu neviens nevēlas.

Lūdzu referenta

sauksmi.

at-

Referents G. Reinhards:
Par šo lietu komisijā
netika nemaz runāts, bet bija sajūtams tomēr, ka
oelsies_ daži sarežģījumi sakara ar šo likumu. Tas
atrisinājums, kādu liek priekšā juridiskā komisija,
lieto pilnīgi-nokārtos, ta kā es domāju, ka komisijas
vārda var izteikties, ka komisija piekrīt tam atrisi-

nājumam, kādu liek priekšā juridiskā komisija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
juridiskas komisijas priekšlikums. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu
nolasīt 4. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Instrukcijas

ministrija."

par šī likuma dzīvē izvešanu izdod iekšlietu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemta. 5. pants.

Iebildumu

nav?

Pr iekšsēdētājs Fr . Vesmanis:

Iebildumu nav?

..

Ventspils apriņķim pievieno no Talsu
Lubezeres, Nogales un Spares pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

apriņķa Arlavas,

Iebildumu nav ?

,.Kuldīgas apriņķim pievieno no Aizputes apriņķa Alsungas, Basu un Gudenieku pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
mimstrs kliedzis pārlabojumu:
„9. pantu

ķim

strīpot un

Pie 9. panta kara

viņa vietā rakstīt „Aizputes apriņbez Ezeres pagasta."

pievienot visu Kuldīgas apriņķi

Vārdu pie 9. panta lūdz Sīmanis.

Vārds Sīma\ ? ")...
A. Sīmanis (zemnieku savienība): 9. pantā ir
ievests kāds pagasta nosaukuma jauninājums. Līdz
šim visa Lejas-Kurzeme pazina Alšvangu un Alšvangas pagastu un te nu uz reizi rodas Alsunga. Al_
švangas vieta, kas jau vēsturē ir pazīstama, piepeži ir radies jauns nosaukums — Alsunga un tāpat
pagastu saraksta zem skaitļa 8, Kuldīgas apriņķī, ir
minēts — Alsunga. Es domāju, ka tur ir ieviesusies
nim.
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drukas kļūda., un tāpēc griezos pie komisijas locekļiem, bet izrādījās, ka valodnieki atraduši, ka tā būšot latviskāki, Alšvanga neesot vēl pietiekoši latviska. Mannav saprotams, kāpēc Alsunga ir latviskāka nekā Alšvanga_ un kāpēc tie paši. valodnieki
Rīgas apriņķī nemēģināja pārgrozīt piemēram, Jumpravas pagastu kaut vai par Jaunavas pagastu, vai kā
citādi, tāpat Madonas apriņķī Iršu pagasts paliek un te
nu uzreiz vajaga Alšvangu pārgrozīt par Alsungu. Neviens cilvēks, kas tur dzīvo, nezinās, pie kura pagasta viņš īsti pieder. Tāpēc es lieku priekšā 9.
panta vārda „ _Alsunga" vietā likt „Alšvanga" un
tāpat pielikuma pie pagastu saraksta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevelas?_ Ludzu referentu dot atsauksmi
par iesniegtiem pārlabojumiem.
Referents G. Reinhards: Augstais nams! Kara
ministra kunga priekšlikums saistās ar jau atraidīto
pantu un ta tad par to es vairāk nemaz nerunāšu.
Tas atkristu pats par sevi. Bet Sīmaņa kungam man
jānorāda, ka viņš ir maldījies. Par Alsungu šo pagastu sauc visi vietējie iedzīvotāji un par Alšvangu

? sauc to visi skrīveri un vācu tautības, piederīgie.
Bet visi vietējie iedzīvotāji to sauc vai nu Alšvanga,
vai Alsunga. Tikai jaunie, kas ir mācījušies skolā,
sauc šo pagastu Alšvanga, jo mūsu skolās tas ir nepareizi ievests. Tas nav nekāds jauninājums, nekur
izdomāts, bet uz vietas; tā īsti pareizi latviski to
vietu sauc. Ja viņu grib vāciski krustīt, tad viņu
vajaga saukt par Alšvangu. Mums ir pagasti ar
krieviskiem nosaukumiem un ari vāciskiem, piemērām Švārdes, kurš latviski saucas par Zvārdes. „Ž"
pataisīts par „Š". Tad Svitenes. Es varu liecināt,
ka viņu sauc par Sviteni, bet tikai tie, kas paņēmuši mēli no vāciešiem, sauc viņu par Sviteni. Tā ir
visur ar to „S" un „Š". Latviešu valodā viņi tā skan
un mēs te runājam latviski un nevis vāciski.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret abiem priekšlikumiem. Nobalsošanā vispirms
nāk kara ministra priekšlikums pie 9. panta. Lūdzu
pacelties tos, kas būto par kara ministra priekšlikumu. Nav tādu. Priekšlikums atkrīt.
maņa priekšlikumspie 9. panta:

Tālāk nāk Sī-

„9. pantā un pielikumā pie 23. panta zem skaitļa 8. Kulvietā likt

dīgas apriņķa pagastu saraksta Nr. 1. „Alsungas"
„Alšvangas".

Referents izsakās ari -pret priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturējās no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Sīmaņa priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to — 2 balsis, atturējušies 18.
Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk 9. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
panta pieijemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 9.
pants pārlabotā veidā pieņemts vienbalsīgi. 10.
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Kuldīgas
pagastu."

apriņķim

pievieno no Talsu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
ministrs iesniedzis priekšlikumu:

apriņķa

Kabiles

Pie šī panta kara

10. pantu strīpot.

Vārdu neviens nevēlas?
teikties.

Es lūdzu referenta iz-

Referents G. Reinhards: Ja ir atraidīts pirmais
priekšlikums, tad atkrīt ari šis, jo tie stāv sakara.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Kara ministra
priekšlikums pēc referenta atsauksmes sakarā ar
agrākiem noraidījumiem atkrīt. Nobalsošanā nāk 10.
p.mts komisijas i>riekšā liktā redakcijā. Es lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret jianta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 11.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:

„Tukuma apriņķim pievieno sekošus Talsu apriņķa pagastus: Aizupes, Cēres, Dzirciema, Engures, Jaunpagasta,
Kandavas, Lībagu, Matkules, Mērsraga, Nurmuižas, Pastendes,
Pūres, Stendes, Strazdes, Talsu, Upesgrīvas, Vānes, Valdgales,
Valgales, Vandzenes, Zantes, Zemītes un Zentenes."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta kara
ministrs fesniedzis_ sekošu pārlabojumu:
„11. panta pēc vārdiem „ Talsu apriņķa pagastus" papildināt ar vārdiem „Kabiles" un aiz vārda «Zentenes" papildināt
ar vārdiem „un Kuldīgas apriņķa Liel-Rendes un Rendes pagastus. "

Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties.
Referents G. Reinhards: Tas ari stāv sakarā ar
5. pantu un tamdēļ nevar tikt ievērots.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sakarā ar agrākiem balsojumiem šis pārlabojums atkrīt Pants nāk

nobalsošanā komisijas redakcijā. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 12.
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Rīgas apriņķim' pievieno no Bauskas apriņķa Baldones,
Līves-Brambergas, Mercendorias un Tomes pagastus."

Priekšsēdētājis Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 13. pants..
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Rīgas apriņķim pievieno no Jaunjelgavas apriņķa
pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 14. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Lindes

Iebildumu nav?

,,.Ielgavas apriņķim pievieno no Kuldīgas apriņķa Reņģu
pagastu un no Tukuma apriņķa Annenieku, Bēnes, lies, Jaun-

auces, Lielauces, Reņģes, Sniķeres, Vadakstes, un Vecauces
pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Skujenieks. Skujeniekam vārds.
M. Skujenieks (sociāldemokrāts miazinieks):
Sakarā ar šo pantu Bauskas apriņķis tiek iztaisīts
loti neliels. Mums gandrīz visi apriņķi ir lielāki par
3000 kv. kilometriem, ir pat apriņķi ar 6500 kv. kilometriem un vienīgais apriņķis, kurš iznāk tikai
1800 kv. kilometru Mels, ir Bauskas apriņķis.
Viņš
ir ļoti niecīgs teritorijas ziņā, un ari iedzīvotāju skaita ziņā viņš ir ārkārtīgi neliels: tikai mazliet pāri par
30.000 iedzīvotāju. Tas ir apmēram tikdaudz kā Latgalē kopā saņeimtt 2 lielāki pagasti, kuri1 sastādai tikpat daudz kā Bauskas apriņķis pēc šī projekta. Bez
tam viņš nav racionāls, sevišķi tādēļ, ka caur Bauskas apriņķa ziemeļu daļu iet Jelgavas-Krustpils
dzelzceļš un šīs apkārtnes iedzīvotājiem ir izdevīgāk
notikt uz Jelgavu nekā uz Bausku. īstenībā intereses uzturēt Bauskas apriņķi būtu nedaudziem Bauskas un tās tuvākās-apkārtnes iedzīvotājiem, bet ari
tiem tas nav sevišķi izdevīgi, jo viņi daudzu saimniecisku un citu darīšanu dēļ ir piespiesti braukt uz
Jelgavu. Tāpēc es lieku priekšā šo mazo atlikumu
no nelielā Bauskas apriņķa —' mēs esam pievienojuši vienu daļu no agrākā Bauskas apriņķa Rīgas apriņķim — pievienot Jelgavas apriņķim. Tad mēs
iegūsim apriņķi, kurš būs mazāks nekā Rīgas un Dau-

gavpils apriņķis, tā tad nebūs lielākais. Ari no Bauskas apriņķa iedzīvotāju vairākuma ērtības redzes

stāvokļa šis priekšlikums būtu pieņemams. Es lieku
priekšā 14. pantu papildināt ar sekošo: „un Bauskas
apriņķa pagastus, izņemot 12. pantā minētos", t. i.
tos, kurus mēs esam pievienojuši Rīgas apriņķim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!/
Tas ir taisnība, ka Bauskas apriņķis nav no lieliem ?* ^^
£**
apriņķiem. Bet nebūs racionāli Bauskas apriņķi pievienot Jelgavas apriņķim. Jelgavas apriņķis tomēr
iznāks tad, kā jūs pēc kartes variet redzēt, pārāk
plašs un satiksme ar Jelgavu tālāko novadu iedzīvo-
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tājiem būs diezgan neērta'. Teritorijas ziņā Bauskas
apriņķis tagad acumirkli ir viens no mazākiem, ari
iedzīvotāju ziņā viņš ir starp mazajiem apriņķiem.
Tikpat mazi ir vēl Ilūkstes un Jēkabpils apriņķi. Te
attiecība uz Bauskas apriņķi varētu teikt tik daudz,
ka to ir iespējams paplašināt ar 2 pagastiem — Val-
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Plāņu, Rauzas, Smiltenes, Trikates, Valkas, Vijciema, Zvārtavas."

Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents G. Reinhards: Šis kara ministrakunga priekšlikums pie 16. panta, dod zināmu atrisinājumu uzstādītam problēmām, atcelt Valkas apriņķi, ta
nemaz nebūtu, bet butņ pievienoles un Kurmenes. Ar šo priekšlikumu es -nākšu tanī kā Valkas apriņķis
pie Valmieras apriņķa un talak Alūkta
viena
daļa
gadījuma, ja Skujenieka priekšlikumu noraidīs. Līdz
snes rajons apvienots ar Madonas apriņķi. Tomēr
ar to Bauskas apriņķa teritorija paplašināsies un ieman jāziņo komisijas vārdā, ka šāds projekts nav atdzīvotāju skaits viņā nebūs vairs tik niecīgs, ka apriņķis patstāvīgi nevarētu eksistēt. Tādēļ lieku priekšā radis komisijas piekrišanu. Tāds projekts komisijā
ir vairākkārt apspriests, atraidīts un pieņemts, bet
Skujenieka priekšlikumu noraidīt.
galu galā tomēr atraidīts, ievērojot to, ka komisija
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neatrada
par nepieciešamu atstāt Valkas apriņķi. Tur
viens neveļas? Ludzu referentu izteikties.
bija taisni politiski iemesli, kas komisiju piespieda
Referents G. Reinhards:
Skujenieka kunga nelikvidēt Valkas apriņķi. Ja ministra kungs domā,
priekšlikums ir apspriests ari komisijā. Ir pat bijis
ka nevar mobilizācijas gadījumos viegli tikt klāt pie
izstrādāts projekts, pēc kura Bauskas apriņķis ir bijis
Alūksnes rajona, tad Alūksnes rajonu var apvienot
pievienots Jelgavas apriņķim, sevišķi zem tā iespaišinī ziņā ar nupat jaunradīto apriņķi. Tas grūtības
da, ka mēs gribējām radīt saimnieciski stimrus apTas ir rajons pats pat sevi. Es jau pagāneceltu.
riņķus. ? Bet tad, kad nāca runa par to, ka apriņķu
jušā sēdē norādīju, ka Alūksne tā kā tā būs mazs
pašvaldības vajaga likvidēt, radās iespēja atstāt šos centrs,
otrās šķiras apriņķa centrs. Bez tam nav
apriņķus katru par sevi, kā viņi ir. Es jau savā vistik vienkārši šo grozījumu te izdarīt, jo ja mēs ar
pārīgā runā norādīju, ka pret apriņķu likvidēšanu
šo grozījumu ķersimies klāt, tad tūliņ grozīsies viss
stipri protestē vispirmām kārtām, tagadēi-āsapriņķu
Madonas apriņķis un tad mēs nezināsim, kur likt ap^
pilsētas un bez tam vēl visi tie, kas kaut kādi ir sairiņķa pilsētu. Vispirms, ja tāds iekārtojums būs, kā
stīti ar apriņķu pašvaldībām u. t. t. Viņiem bieži
liek priekša kara ministra kungs, tad Madona kā
vien nebūt nav patīgi iemesli, viņi aiz lokalpatriocentrs nederēs vairs, bet ja pāriesim uz Vecgulbeni,
tisma dornaan, ka citādi tā lieta nemaz nevar iet, ka
tad nezināsim, ko iesākt ar Madonas dienvidu daļu.
katra zi*"ā viņiem vajaga pašiem savu apriņķi. Tā- Tur
viena daļa atkritis nost un viena daļa tad nāks
dēļ protesti, kurus ceļ pret apriņķu likvidēšanu, ir
pie
apriņķa atpakaļ. Tas ienesīs diezgan lielus
Cēsu
stipri pārspīlēti. Ka jau teicu, attiecīgs projekts par
pārgrozījumus. Es baidos, vai to varēs te plenārapvienošanu jau bija. Bauskas apriņķis patiešām ir
sēde izspriest. Ka jauteicu, šis projekts ir vairākļoti mazs. Ja bus mums apriņķu pašvaldības, tad kārt
apspriests un tomēr galu galā komisija ir izsasaimnieciska ziņā viņš tiešām būs ļoti vājš. Satikscījusies pret to.
mes ceļi ar Jelgavu ir labi, viens ceļš iet uz Meiteni
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
un caur ziemeļdaļu Daudzevases ceļš. Tādā kārtā
neveļās? Nobalsošanā nāk nolasītais kara
neviens
satiksme ar Jelgavu ir ļoti izdevīgai.
ministra pārlabojums pie 16. panta. Referents izsaUlpes kungs teica, ka Bauskas apriņķi varētu
kās pret to._ Ludzu pacelties tos, kas ir par pārlapaiplašināt_ ar diviem pagastiem, kurus tad pieviePārlabojums netiek atbalstīts, tā tad viņš
notu no Jēkabpils apriņķa. To varētu darīt. Tāds bojumu.
projekts jau ari it bijis. Bet komisijas vairākums atkrīt. Nobalsošanā nāk 16. pants komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
nav atradis to par pieņemamu. Lai gan es persoNav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts viennīgi varētu izteikties, ka Bauskas apriņķi varētu piebalsnei.
17. pants.
vienot, tomēr komisijas vārdā man jāizsakās pret
Sekretārs
J. Vesmanis:
to, ko Skujenieks šeit ienesa.
„Nodibinat Madonas apriņķī, kurš sastādās no Valkas apPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Skujenieka priekšriņķa sekošiem pagastiem: Adulienas, Beļavas, Galgauskas,
Jaungulbenes, Kalnciema, Litenes, Stāmerienes, Tirzas un Veclikums skan:
„Likumprojektā par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos 14. pantu papildinat _ ar sekošo: „un Bauskas apriņķa pagastus izņemot 12. panta minētos."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Skujenieka priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Skujenieka
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
Skujenieka priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to
— 28 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums
pieņemts. Nobalsošanā nāk 14. pants pārlabotā veida. Ludzu pacelties tos, kas būto pret panta pieņemšanu Nav. Kas atturas? Nav. Pants pārla^ pieņemts vienbalsīgi. 15. pants.
bota veida
Sekretārs J. Vesmanis:
..Jaunjelgavas apriņķi pārdēvē par Jēkabpils apriņķi. Par
apriņķa pils etu _ noteic Jekabmiestu, nosaucot to par Jēkabpili."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

..

Valmieras apriņķim

Iebildumu nav?

pievieno no Valkas

apriņķa

Jaun-

vales un Vecbrenguju pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta kara ministrs iesniedzis sekošu priekšlikumu:
„16. pantu papildināt pēc vārdiem „Vecbrenguļu" ar „Aumeisteru, Bilskas, Blomu, Ērģemes, Ēveles, Gaujenes, Jērcenu,
Kārķu, Liellugažu, Lugažu, Mēra, Omuļu, Palsmanes, Pedeles.

gulbenes, un Cēsu apriņķa sekošiem pagastiem: Bērzaunes,
Bušauskas, Cesvaines, Dzelzavas, Grašu, Grostonas, Iršu, Iršu
kolonijas, Kalsnavas, Kārzdabas, Kraukļu, Kusas, Lautera-Viesienas, Lazdonas, Liepkalna-Ozolu, Lubānas, Lubejas, Ļaudonas, Laudonas-Odzienas, Mārcienas, Meirānu, Olu-Apaltienas,
Patkules, Praulienas, Saikavas, Sarkaņu, Sausnējas Sāvienas,
Vestienas, Vietalvas un Vietalvas-Odzienas. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta kara
ministrs iesniedzis sekošu pārlabojumu:

„17. panta „nodibina Madones apriņķi" vietā rakstīt „nodibina Vecgulbenes apriņķi" un pēc vārda „Vecgulbenes" rakstīt „Alsviķa, Alūksnes, Annas, Bormaņu, Dūres, Ilzenes, Jaunlaicenu, Jaunrozes, Karvas, Kolberģa, Lāzberģa, Mālupes, Sinoles, Veclaicenes, Zeltiņa, Ziemera," un tālāko tekstu."

Vardu neviens nevēlas? Vārds Ulpem.
i^L
^
P. Ulpe(sociāldemokrāts): Pašvaldības komisija attiecība uz jaundibināmo Malienas apriņķi ir
vienmēr valdījušas diezgan lielas domu starpības.
Gandrīz vienmēr puse no komisijas locekļiem, — tā
tas ir bijis Satversmes Sapulces laikā un tā tas ir
ari tagad Saeimas laika, — ir aizstāvējusi Madonas
apriņķi, otra puse Vecgulbenes apriņķi. Domu starpības par to, ka ir jādibina Malienas apriņķis, ne
Satversmes Sapulces pašvaldības komisijā, ne ari
Saeimas_pašvaldības komisijā nav bijušas. Tās prasības, kādas ir par jauna apriņķa dibināšanu, ir tik
neapstrīdamas, ka te domu starpības nav un nevar
but. Tālākie pagasti, vai nu tie būtu Valkas apriņķa
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pagasti: Jaungulbenes, Vecgulbenes, vai tie būtu 40 verstīm. To vērā ņemot, es laipni lūdzu papildiCēsu apriņķa pagasti: Saikavas, Lubānes, visi_ ir tik nāt 17. pantu, iespraužot pēc vārda „La_zdones"_ —
tālu no savām apriņķu pilsētām, ka tiešām jābrauc „Liezeres" un pēc vārda „Sesavas" — vardu „Vejadienām ilgi, lai tiktu savā apriņķa pilsētā. Tā tad vas".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
te ļoti steidzama un neapšaubāma ir jauna apriņķa
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Man gan \ i -^.
dibināšana Malienas novadā. Bet valdīja un valda
jābrīdina
augstais nams no priekšlikuma, kuru ie- -"
kur
likt
apriņķa
vai
centru,
Madonā,
domu starpība,
sniedza Ulpes kungs, proti, lai jaundibināmā Malievai Vecgulbenē. Protams, kā vienam, tā otram no
nes apriņķa centru noliktu nevis Madonā, bet Vecšiem jaundibināmā apriņķa centriem ir savas priekšgulbenē. Tā motivācija, kā viņš savu priekšlikumu
bet
ir
ari
savas
Madonai
ir
rocības,
ļaunās puses.
tikdaudz priekšrocības, ka tā ir vairāk pa straumei motivēja, bija galīgi nepārliecinoša un liek domāt,
ka te slēpjas citi nolūki. Ar ģeogrāfiskiem motiviem
uz galvas pilsētu Rīgu. Bet ari Vecgulbenei ir sanekādi nevar attaisnot to, ka Malienas apriņķa
priekšrocības,
ka
te
divi
dzelzvas
tāpēc
krustojās
centrs izdevīgāks būtu Vecgulbenē. Kāds labums
ceļi un Alūksnes rajonam diezgan tālu tagadējā apriņķa pilsēta Valka. Visiem apkārtējiem pagastiem var būt no tā, ka Vecgulbenē krustojās 2 dzelzceļa
līnijas, visam jaunā apriņķa dienvidus galam, kurš
ap Alūksni daudz ērtāka ir Vecgulbenē. Saimnienobeidzās pie Pļaviņām? Tad visiem šī apvida
ciskā ziņā nav lielas starpības starp Madonu un Vecgulbeni, tomēr ģeogrāfiskais stāvoklis runā par labu iedzīvotājiem būs jābraucuz apriņķa pilsētu no Rīgas
pretējā virzienā. Turpretim visa jaunā iedalījuma
Vecgulbenei. Vecgulbenē tomēr būs tā pilsēta, pagaidām miestiņš, kas pāraugs Madonu. Protams, uzbūve taisni, uz to ir dibināta, lai visa kustība pēc
iespējas gravitēto uz centru, uz Rīgu, un tāpēc apMadonai ir tā priekšrocība, ka viņa atrodas labā veriņķa centru vajag nolikt uz to pusi, lai viņš atraselīgā mežu apgabalā, turpretim tagadējā Vecgulbestos šinī virzienā; lai visi ceļi būtu mērojami uz Rīnē ir sākusi izbūvēties diezgan purvainā apgabalā.
Rūpniecisks centrs varbūt tur nebūs, bet kā liels gas pusi un nevis uz pretējo pusi. Bet tas, ko te
dzelzceļu mezgls Vecgulbenē pastāv. Tad, varbūt, liek priekšā Ulpe, piespiež visu kustību mākslīgi virzīt uz ziemeļiem! un tas tikai tamdēļ, ka ziemeļos
būtu bažas par Valkas apriņķa likteni. Ja pārceltu
uz Vecgulbeni apriņķa centru, tad līdz ar to it kā krustojas 2 dzelzceļa līnijas. Tas ir absolūti nepārValkas apriņķis būtu likvidēts. Tas tā nav, jo pēc liecinoši.
Paskaitoties uz kartes jūs redziet, ka jauuprotā priekšlikuma, kuru es iesniegšu un kurš pa daļai sajektētais Malienas apriņķis ir ļoti šaura 'un gara zekrīt ar kara ministra priekšlikumu, no tagadējā projekta paredzēts atdalīt no Valkas apriņķa sekošus mes strēmele, kurai pa vidu iet Pļaviņu-Vecgulbenes
pagastus: Alūksnes, Alsviķu, Annas, Kolberģa, Lās- dzelzceļa līnija, un, kuras centrs, Madona, nosvērās
berģa, Lejas, Mālupes, Ziemeru un Zeltiņu. Tā tad vairāk uz _Rīgas pusi. Tā tad gluži dabīgi visa kustīpavisam tiek atņemti 9 pagasti. Apriņķis līdz ar to ba gravitēs uz dienvidiem, uz Rīgas pusi. Ulpe, turnezaudē savu nozīmi; viņš iedzīvotāju ziņā pat ir pretim, liek priekšā šo kustību mākslīgi virzīt atpavel lielāks nekā tagad projektētais Cēsu apriņķis, kaļ uz ziemeļiem. Vecgulbenē atrodas šīs dzelzceļa
katra ziņa viņš nebūs viens no mazākiem apriņķiem. linijas pašā ziemeļu stūrī. Tagad grib panākt, lai
divas trešdaļas apriņķa iedzīvotāji mērotu savu ceļu
Tas atvieglos ari pa daļai Alūksnes rajona iedzīvotāvienai trešdaļai par labu. Katrā ziņā lauki neko neju satiksmi ar savu apriņķu centru; turpretim pie tagadējiem apstākļiem viņiem satiksme ar Valku ir vimantos no šāda Ulpes kunga priekšlikuma pieņemsai neērta. Vienīgā satiksme ir pa dzelzceļu, kurš šanas. Profilēs varbūt Vecgulbenes miests. Tas ir
vel neiet caur mušu teritoriju un netiek pietiekoši skaidrs, ka viņam zināmi labumi atlieks, ka viņa nolabots. Zemes ceļi ariir pavisam slikti. Varbūt nā- zīme celsies, jo viņā koncentrēsies kustība pretēji
kotne tos varēs izbūvēt, bet acumirklī tur satiksmes lauku iedzīvotāju patiesām vajadzībām. Bet katrā
nekādas nav. Agrāk satiksme bij pa labo Gaujas ziņā laukiem nav nekādas intereses pie tam, lai apkrastu — tagad tas irigauņu robežās. Šīs satiksmes riņķa centru pārceltu uz pašu viņa ziemeļu stūri.
Tas ir viens. Otrām kārtām nav ari pielaižams,
neērtības ir jāņem vēra un mans priekšlikums iziet
uz to, lai atjaunoto to pašvaldības komisijas variantu, ka Valkas apriņķi pamazina par veseliem 9 pagastiem. Ir gluži pareizi, ka Valkas apriņķis jāoatur aiz
kur Vecgulbenē paredzēta kā apriņķa centrs, līdz ar
tokoriģesies Cēsu apriņķa robežas, jo tas tālākais politiskiem nolūkiem. Šie nolūki mums visiem
stūris - Iršu kolonija u. t. t., tur ir kādi 7 pagasti, skaidri. Ari komisija atzina, ka šis apriņķis citādi
bus Jāpievieno atpakaļ pie Cēsu ai>riņķa. Tāds būtu nav visai izdevīgs, bet aiz šiem politiskiem nolūkiem viņš jāpatur un jāpadara pēc iespējas dzīves
mans priekšlikums.
spējīgs, jo saliksme^ar viņu jau tā ir neizdevīga. Ja
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
nu mēs vēl noplicināsim šo apriņķi teritorijas un ieBerģim.
^« ^*"i- P. Berģis (demokrātiskais centrs): Godātā sa- dzīvotāju ziņā, tad noplicināsim viņu ari līdzekļu ziJ> pulcē! Man jāgriež jūsu vērība uz 2 pagastiem, kuri ņā, tā kā apriņķa pastāvēšana paliks stipri apšaubājauna projekta ir atstāti pie Cēsu apriņķa, proti, Cēsu ma. Ari no šī viedokļa nav ieteicams pārcelt apapriņķa pagasts ar numuru 20 — Liezeres pagasts, riņķa centru uz Vecgulbeni un pievienot tagad Valun Cēsu apriņķa pagasts ar numuru 41 — Vējavas kas apriņķī iedalītus 9 pagastus Vecgulbenes apriņķim. Es izsakos pret Ulpes kunga priekšlikumu.
pagasts. Šie 2 pagasti atrodas no Cēsim tādā atstatuma, ka braukt kādās darīšanās uz Cēsim ir ārkārtīgi neizdevīgi un apgrūtinoši. Liezeres pagasts
pat ir tāda stāvoklī, ka no pagasta centra līdj; Cēsim
ir 65 verstis, no attālākā pagasta punkta līdz Cēsim
ir 70 verstis; turpretim līdz Madonai no Liezeres
pagasta centra ir 25 verstis, bet no tuvākā Liezeres
pagasta punkta, līdz Madonai ir 20 verstis. Tā tad
40—45 verstis ir jamero gluži lieki, lai tiktu savā apriņķa pilsēta, kamēr otra apriņķa pilsēta tiek projektēta durvju priekšā. Tas pats ir aridzan ar Vējavas
pagastu, kur starpība ir tāda pat: līdz Cēsim ap 60
verstis, līdz Madonai 20 verstis. Atkal starpība ap

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

viens nevēlas? Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts):

Vārdu vairāk ne-

Pēc tādas pārliecinošas runas man ari divi vārdi jāteic. Nonāca kungs
manā priekšlikumā sāka meklēt it kā kaut kādus noslēpumainus iemeslus un teica, ka es neesot izteicis
visu, kas bijis jāsaka. Tādā gadījumā es, varbūt,
varētu runāt tāpat par Nonāca kungu un teikt, ka ja
viņam ir zināma orientēšanās uz dienvidiem, tad laikam ari viņam ir savi noslēpumaini iemesli. Es domāju, šinī gadījumā tādu nebija un velti meklēt ari
manā priekšlikumā kaut ko citu neka to, ko es teicu.
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Paskatāties tikai uz kartes un tūliņ, jūs dabūsiet atbildi. Aizbrauciet uz Alūksni un paprasiet kaut kuram Alūksnes apgabala iedzīvotājam, — vai nu tas
ir saimnieks, vai jaunsaimnieks, vai vienkāršs kalpa
cilvēks, kuram-ari dažu reizi ir darīšanas ar savu apriņķi, — kur viņam izdevīgāk šīs darīšanas nokārtot,
vai yecgulbenē, vai Valkā un tad paskatāties uz karti
un jus būsiet saņēmuši atbildi. Uz Valku Alūksnes
apkārtnes iedzīvotājiem jābrauc 3 ceļi, kamēr Vecgulbenē ir tikpat kā ar roku sasniedzama. Vecgul-

Saprotama lieta, ka var, bet neizdevīga vieta tomēr
šeit ir. Ja būtu pāris verstes talak stacija, tad varbūt
vēl varētu runāt, bet purvs tomēr arvienu paliks uz
vietas, lai ari apdzīvotā vieta būtu talak, un tomēr
neveselīgā vieta būs tik tuvu pie šī centra, kuru šeit
tagad grib ienest Ulpes kungs. Tāpēc tas nebūtu paceļams par apriņķa pilsētu. Tas bija ari viens no
galveniem iemesliem, kas komisiju piespieda izšķirties par Madoni. Ja mēs pieņemam Ulpes kunga
priekšlikumu, tad ceļas patiesi jautājums, ko darīt
benē Alūksnes apkārtnei ir jau diezgan vecs ekoari ar jaundibināmā apriņķa dienvidus daļu. Diennomiskais centrs, cik nu vispār liela ekonomiskā novidus daļa paliek tālu un tiek vilkta uz Rīgu, un ar
zīme viņai var būt. Tur notiek nedēļas tirdziņi, un apriņķa pilsētu atkal uz otru pusi staipīta uz Vectādā kārtā Vecgulbenē viņiem jau ir savā ziņā centrs.
gulbeni. Tas ir nevēlams stāvoklis. Rīga, kā galveApriņķa darīšanās nu viņiem būs jābrauc pavisam nais centrs, vairāk pievelk visus iedzīvotājus dienpretējā virzienā. Paprasiet kaut kuram Alūksnes
vidos, nekā apriņķa otrs gals, kas tālāk no Rīgas.
iedzīvotājam, kā viņš brauc uz Rīgu, vai caur Valku Tā tad šinī ziņā nedabīgs centrs būtu Vecgulbenē,
vai caur Vecgulbeni. Viņi visi brauc caur Vecgulbeni lai gan jāteic, ka ziemeļniekiem ap Alūksni būs tuvāk.
uz Rīgu un japa zemes ceļu viņiem jābrauc uz Valku, Ja atņemam nost no Valkas apriņķa to daļu, kuru
tad viņi nemaz nevar tikt. Vasarā tas nav iespējams, Ulpes kungs grib, pievienojot klāt jaundibināmam
vienīgi ziemu viņš var aizbraukt pa zemes ceļu uz
apriņķim, ari tad rodas grūtības, jo no Alūksnes apValku. Tie ir visi tie motivi un man liekas, ka Nonāca
vidus (Valkas apriņķī) paliks tomēr lielas grūtības
kungs, baidīdamies iet ziemeļu virzienā, būs mēģināsatiksmē uz Valku, kas ari ir tagad. Satiksme pašjis saskatīt ko tādu ko nebūt neesmu teicis. Es palaik patiešām ir grūta. Tas ir taisnība. Bet jaundi^
tiesībā esmu izteicis visu, kas man jāteic un es dobinatais
apriņķis nevar visus šos grūtumus novērst.
māju, ka Nonāca kungs neapšaubīs tos divus virzieViņš tikai pa daļ-ai'tos izlabo. Ja mēs tagad viņu
nus, kādi komisijā visu laiku valdīja. Man jāsaka, stiepjam par daudz uz ziemeļiem, tad ir jautājums,
ka trūkumi ir kā vienam, tā otram centram, bet mana kur to centru radīt. Ja atstāj Madoni un ņem līdz
pārliecība ir tomēr tāda, ka izdevīgākais centrs ir toIgaunijas robežām cauri, tad apriņķis ir daudz par
mēr Vecgulbenē, neizdevīgs šis centrs var būt tikai
garu, un no igauņu robežas ir tikpat grūti tikt uz Makādiem septiņiem pagastiem. Bet turpretimi alūkdoni, ka uz Valku. Ja mes atkal ņemam Vecgulbeni,
sniešiem, vecgulbeniešiem līdz ar Madonu tā būs totad mes Rīgas daļu atstājam pavisam un saplēšam
^
mēr ērti sasniedzama.
,
uz 2 daļām.
Tāpēc komisijas lēmums, man liekas personīgi,
Fr.
Vesmanis:
Runātāju
saraksts
ir
jDareizakais — paturēt kā centru Madonu.
Priekšsēdētājs
Berģa kunga priekšlikums par Liezeres un Vējavas
izsmelts. Iesniegti pie 17. panta 3 priekšlikumi: nopagastiem varētu tikt ievērots. Šie pagasti vienā
lasītais kara ministra priekšlikums, tad Ulpes prieklikums, kurš skan:
priekšlikuma ir bijuši ari pievienoti pie jaundibināmā
„Strīpot 17. pantā vārdu „Madonas" un tā vietā likt „Gulapriņķa, bet mes viņus tadeļ neesamuzņēmuši, ka
benes". Tālāk strīpot panta tekstā: „Iršu, Iršu kolonijas, Laucaur to tiek pavājināts vēl vairāk Cēsu apriņķis.
tera-Viesienas, Liepkalna-Ozolu, Lubejas, Sausnējas, VestieViņš zaudē, apskatāties uz kartes, jau tā vismaz % no
nas, Vietalvas, un Vietalvas-Odzienas. " Papildināt pantu ar
sekošiem pagastiem: „Alūksnes, Alsviķu, Annas, Kolberga,
sevis un tāpēc mes pec iespējas daudz atstājam vēl
Lasberga, Lejas, Mālupes, Ziemeru un Zeltiņu."
pie Cēsu apriņķa. Mes tam pat 2 pagastus pievienojām
no Valkas apriņķa, lai viņu cik necik atkal stiprinātu.
Beidzot Pētera Berģa priekšlikums:
Jauno apriņķi radot, viņšir pavisam apgraizīts, pa„17. pantu papildināt, iespraužot pēc vārda „Lazdonas"
vardu,,

Liezeres" un pēc vārda „Sāvienas" vārdu „Vējavas''.

Lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem
priekšlikumiem.
Referents G. Reinhards: Vispirms kara ministra
kunga priekšlikums — strīpot — ir jau noraidīts un
tādēļ pie šī jautājuma neuzkavēšos. Tad nāk Ulpes
kunga priekšlikums — pārnest centru uz Vecgulbeni
un tāpēc nosaukt ari jaundibināmo apriņķi par Vecgulbenes apriņķi. Man jāteic, ka ilgu laiku komisija
svārstījās ka uz vienu, tā otru pusi. Nevar teikt, ka
būtu kaut kādas sevišķas simpātijas vai nu uz Gulbeni, vai Madonu, kā gan kādreiz jokojās komisijas
sēdes. Abi centri bija ieinteresēti, kā Vecgulbenē,
ta ari Madona, abi gribēja dabūt apriņķa pilsētas
godu. Pats par sevi saprotams, ka šie miesti grib
tikt par apriņķa pilsētām. Tam taču ir savs gods,
savas ērtības un savi materiāli labumi. Tāpēc ari
komisija ilgi 'svārstījās, bet beidzot tomēr runāja par
labu Madonai tas, ka tā atrodas daudz veselīgākā apvidu. Tur ir augsts apgabals, kamēr Vecgulbenē,
kur tagad ir miests un stacija, ir pilnīgi purvā, un ja
tur purvu sāks talakizbūvēt, tad šī būs visneveselīgākā, _veselības ziņa visneizdevīgākā jnlsēta visā
Latvija. Tas man jums jāsaka un tāpēc jums jāizšķiras, vai jus gribiet dot iespēju tādam iedzīvotāju
centrarn izvērsties par pilsētu. Es gan domāju, ka
mums tapec vairakbutu jāgriež vērības uz Madoni.
Madone ir vairāk ēku, vairāk izkopts ir šis miests
neka Vecgulbenē. Varbūt ari Vecgulbeni var uzcelt.

?<5 .Afll

visam mazs palicis. Tapec mēs viņam pievienojām
vel ari_no Valmieras klāt tos pagastus, kas viņam
bij tuvāk un kas paši velējas, bet viņš tomēr vēl ir
samēra mazs. Šos pagastus varbūt varētu pievienot tad, ja apriņķa centrs paliktu Madonā, bet ja pieņemtu Ulpes kunga priekšlikumu, tad šie pagasti paši
ir pret pievienošanu, viņi to nevēlas. Tāpēc mēs tos
labāk atstājam pie Cēsīm, kur viņi jau pieraduši. Tā
ka komisija bij runa par to, tad lielas ierunas pret šo
priekšlikumu nevarētu celt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtie priekšlikumi nāks nobalsošana iesniegšanas kārtībā. Vispirms kara ministra priekšlikums. Referents ir pret
to. Vai būtu kāds, kas atbalsta kara ministra ienesto
priekšlikumu? Nav. Priekšlikums atkrīt. Kā otrs
nak nobalsošana Ulpes iesniegtais, jau nolasītais
priekšlikums. Referents izsakās ari pret to. Es
lieku tagad Ulpes priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu par Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Ulpes priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Ulpes priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret to.— 51 balss, atturējies nav neviens. Ulpes priekšlikums atraidīts. Nobalsošana nak nolasītais Pētera Berģa priekšlikums:
pec vārda ,.Lazdonas" iespraust vārdu „Liezeres" un pēc
vārda „Savienas" iespraust vārdu „Vējavas".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Pētera Berģa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
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Pētera Berģa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Par priekšlikumu nodotas 63 balsis, pret nav nevienas, atturējies nav neviens. Priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts. Nobalsošanā nāk 17. pants pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 18.

pants..

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Cēsu apriņķim pievieno no Valkas apriņķa Druvienas un

Lizuma pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 19. pants
Sekretārs J. Vesmanis:

„Cesu apriņķim pievieno no Valmieras apriņķa
Lielstraupes, Mazstraupes, Rozbeķu, Stalbes un Unguru pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 20. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Daugavpils

apriņķim

pievieno no Rēzeknes apriņķa Ru-

dzatu pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 21. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs j. Vesmanis:

„Nodibina Balvu apriņķi, kurš sastādās no sekošiem Ludzas apriņķa pagastiem: Baltinavas, Balvu, Bokovas, Domopoles, Gauru, Kačanovas, Kokorevas, Liepnas, Rugāju, Tolkovas, Viļakas un Višgorodas."
Piezīme.

Apriņķa centrs atrodas Balvos."

Priekšsēdētājs
Trasunam.

Fr. Vesmanis:

Vārds Francim
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neienestu. Tāpēc es gribubut pārliecināts, ka augstais nams šajā sīkajā jautājuma pievienosies latgaliešu domām un nobalsos par to pārlabojumu, kuru
esmu iesniedzis, ka centram ļābut nevis Balvos, bet
Viļakā. Bez tam es gribu pārlabot ari pašu nosaukumu „Balvi". Lai gante jaureiz tika aizrādīts, ka
tā esot baltiešu izloksnē, tomēr, kungi, vietu nosaukumus nekādā izloksnē nemaina. Latgalē piemēram
ir pagasts „Sakstagols". Ja viņu gribētu izrunāt pec
baltiešu izloksnes, tad vajadzētu teikt „Sekstesgale'\
bet ja jūs kādam latgalietim teiksiet „Sekstesgale",
tad viņš to iztulkos ka „Sakstesgale", kas pavisam
ko citu nozīmē. Tāpat Balvus sauc par Bolviem,
un lai ari tā paliek. Tas neko nekaites, bet ar to

mēs izvairīsimies no dažiem sarežģījumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kempani.
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Augstie cienītie deputātu kungi! Šim gadījumā es nevaru pie- ->_? C
krist trasuna kunga priekšlikumam. Es aizradīšuuz
to, ko teica referents attiecībā uz šiem 2 projektējamiem apriņķu centriem. Referenta kungs ziņoja, ka
komisija ilgi spriedusi par to, kurā vieta but jaunam
110 Ludzas atdalītam apriņķa centram un galu gala
izteikusies par Balviem. Komisijā valdījušas domaSj
ka pārnest centru uz Balviem, vai uz Vlļakam, ka
to Trasuna kungs proponē, nav parocīgi. Kā viens,
tā otrs punkts praktiski nav izdevīgs. Referenta
kungs pieminēja Baltinavu. Baltinava patiešām ģeogrāfiski ieņem jaunā apriņķī centru, bet viņa atrodas
tālu no dzelzceļa, tikpat tālu, kā Viļaka un kā Balvi.
No dzelzceļa līdz Viļakai ir 7 vai 8 verstes, līdz Balviem 5 vai 6, atkarībā no ziemas vai vasaras ceļiem,

*>-Fr. Trasuns (ārpus partijām): Pagājušo reizi pie
vispārējām debatēm referenta kungs komisijas vārdā
mums teica, ka komisijā ir bijušas domas par apriņķa centra nodibināšanu vai nu Balvos, vai par apriņķa centra nodibināšanu Viļakā. Kā par vienu, tā un līdz Baltinavai 7 .verstes. Runājot par šiem cepar otru vietu esot bijuši gandrīz tikpat daudz motivi, ļiem, ir jāskaita nevis 7 vai 8 verstis, bet gan jārēķina
bet galu galā komisija vienojusies par Balviem. Reap 30 verstīm, jo mums taču jārēķinās ar to, cik
ferenta kungs kā uz vienu no motiviem, kāpēc komidaudz laika jāpatērē, braucot 110 dzelzceļa stacijas
sija nostājusies par Balviem, norādīja uz to, ka tas līdz Viļakai vai Balviem. - Tur ir šausmīgi ceļi, kuri
pagājušā rudenī nepavisam nebija braucami, viņi bij
esot tuvāk Rīgai. Kas zīmējas uz šomotivu, man vajaga pateikt, ka tas motivs ir ļoti vājš, jo, kas zīmēbraucami varbūt, tikai ar laivām, bet ne ar ratiem
jas uz to motivu, tad Balvi un Viļaki ir tikai vienas vai kaut ko līdzīgu. Ja gribam dot apriņķim patiešam
piestātnes attālumā un abas šīs vietas nav pie dzelzsvieeli pieejamu centru, tad vajaga to meklēt kaut kur
ceļa, bet viena ir 5 verstu un otra 6 vai 7 verstu atuz satiksmes ceļiem. Pēc manām domām un pec
tāluma no dzelzceļa. Kungi, par Viļaku tie motivi
tām domām, kuras esmu dzirdējis Ludzas apriņķī, no
ir daudz stiprāki, par kuriem minēja ari komisijas revietējiem darbiniekiem, no vietējiem pagastiem, par
ferents. Viens no tiem ir vēsturiskais motivs, par
centru še būtu jānoliek Jaunlatgale, agrāka Pitalova.
kuru ari es pagājušo reizi minēju, jo senajos vēstuTā ir mezgla stacija, pār kuru iet ari šoseja, tā kā sariskos laikos,, kad Latgale bija zem Polijas varas, tiksmes ziņā šis punkts būtu visizdevīgākais. ReLatgale bija 4 tā sauktās starostvas, bija 4 apriņķi
ferenta kungs pieminēja, ka Jaunlatgale tikusi dauun viens no tiem bija Marienhauzenes apriņķis, Vidzināta ari komisijā, bet neatradusi vairākumu aiz
tā iemesla, ka kara resors uzstājies pret to. Proti,
ļakas. Bez tam, kungi, otrs motivs ir tas, par ko ari
referenta kungs minēja, t. i. lokālā patriotisma modomātais centrs atrodoties ļoti tuvu Krievijas robetivs. Kungi, ja mes ņemsim visu Latgali i šeit Saeimā, žai un stratēģiskā ziņā esot apdraudēts. Neiešu poi tur uz vietām, tad visi izteikušies par labu vienam, lemizēt ar kara resoru, neesmu ka>-i lietās speciālists,
Viļakai. Un man liekas, ka tas motivs ir tāds, ka bet savā laikā, ņemdams dzīvu dalību pasaules karā
viņš ir diezgan stiprs, kad viņam pēc manām domām un praktiski novērojis visus šaujamos ieročus, kādus
gan vajadzētu paklausīt. Mani kungi, dažreiz ir printagad lieto, es varu teikt, ka tās 20 verstes, kas atcipielas lietas, kur ir lielas domu starpības, kur vienai dala Jaunlatgali no Krievijas, nespēlē nekādu lomu,
vai otrai tautas daļai, vienai vai otrai grupai neizsevišķi kur tagad lielgabali šauj uz 100 kilometriem.
dara pa prātam un tas neatstāj nekādu rūgtumu. Tie Man liekas, ka būs vienalga, vai apriņķa centrs būs
ir principieli jautājumi, bet ja šeit tiek jautāts, vai te Balvos, vai Viļakos, vai Jaunlatgale — ja nāks mums
ir kāds principiels jautājums, tad uz to vajaga atbiltādi militāri sarežģījumi, ka mums būs jābaidās par
dēt ka šeit nekāda prineipiela jautājuma nav. Te
Jaunlatgali, tad vienādi būs jābaidās ari par Balviem
^ lietišķības jautājums. Vai vietējie iedzīvotāji
ir tīri
un Viļaku, jo kad domātais pretinieks būs ieņēmis
atzīst, ka viņiem tas centrs būs daudz ērtāks Viļakā, Ludzu vai Rēzekni, tad otrā dienā viņš būs pie
vai viņiem tas centrs būs ērtāks Balvos, tās domas Krustpils un pēc pāris dienām, varbūt, jau pie Rīgas
mūriem. Mūsu stratēģisko apstākļu labais vai slikmēs esam jau dzirdējuši un es esmu pārliecināts, ka
neviens no latgaliešiem nebūs pretim tam, ka šis tais stāvoklis atkarājas vairāk no mūsu diplomātijas
centrs ir daudz ērtāks Viļakā. Bez tam, kungi, ja un nevis no mūsu ieroču stipruma. Tādēļ es gribētu
griezt augstā nama vērību uz to apstākli, ka jautas patiesi ir tautas vēlēšanās, ka šis jautājums tiktu
ievērots, tad viņu jāievēro, un ja tā netiek ievērota, nam apriņķim vajaga dot centru tur, kur ērtāka satad tas atstāj daudz dziļāku iespaidu, dažreiz daudz tiksme. Ņemsim konkrētu gadījumu, kad uz Balviem
vairāk rūgtumu ienes bez kaut kādas vajadzības, kur cilvēkam būtu jābrauc, piemēram no Kokorevas vai
vienkārši faktiski motivi to prasītu, ka šādu rūgtumu Kārsavas pagasta. Viņš sēžas Kārsavā vagonā,
KrSjumāSaeimas SīenogiafivkāJ
birojā Rlgi, Jgkaba ielā > lt>
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brauc uz Jaunlatgali, gaida, varbūt, 4—5 stundas uz
vilcienu, iebrauc Balvu vai Viļaku stacijā, te nu
viņam jāņem zirgs par maksu, lai aizbrauktu uz Balviem vai Viļakiem. To zirgu, kurā viņš brauc no savas mājas uz dzelzsceļa staciju, viņš neskaita par izdevumu, bet zirgs, kas vajadzīgs braukšanai no stacijas līdz apriņķa pilsētai, prasīs lielus izdevumus, sevišķi rudenī vai pavasarī, kad slikts ceļš, kad važoņi
pat par naudu negrib braukt. Mēs varam iedomāties, cik liela mēra cilvēki, kas nodarbināti apriņķu
pašvaldība, tiks aizkavēti ierasties uz sapulcēm un
izpildīt savus pienākumus sabiedrības priekšā. Man

liekas, ka ne Balvi, ne Viļaka nav tik izdevīgi apriņķa centram, ka Jaunlatgale. Jaunlatgale ir diezgan
prāva stacija, kur jau tagad ir apmetušies daudz iedzīvotāju, tur ir robežu policija, ari vietējā vispārēja policija un muitas iestādes ar ierēdņiem. Tur tā
ka tā projektēts dibināt pilsētu. Cik es zinu^ centrāla zemes ierīcības komiteja šai pilsētai ir ieprojektējusi līdz 400 gabalus priekš apbūves. Tā kā ja
mēs šeit dibinājām pilsētu, tad mums būtu izdevīgi
izveidot pilsētu pec jaunākiem pilsētu apbūves platacim Mes noliktu pilsētu tuvu pie satiksmes ceļiem,
ta ka cilvēki, kas brauks uz pilsētu, nebūs spiesti
toret naudu un laiku, lai sasniegtu savu apriņķa
centru. No šī redzes stāvokļa tad ari es lūgto augsto
namu ieverot manu priekšlikumu. Šis punkts būtu
tas visizdevīgākais. Vēl viens apstāklis ir, kas mani
pamudina likt priekša augstam namam Jaunlatgali
par apriņķa centru. Tas ir tas, ka šai apgabalā ir ļoti
auglīga zeme, no turienes nak vislabākie lini, kas
linu tirdzniecība pazīstami zem pirmās markas,, tie ir
ta sauktie „Livonijas" lini. Bez tam šis apgabals ir
bagāts ar mežiem, ta ka būvēšanās ir iespējama,
tāpat ir iespējama ari tirdzniecības attīstība. Tā tad
visa. apkārtne ir it ka radīta tam, lai attīstītu jaunās
pilsētas uzplaukšanu. Tā kā šī pilsēta būs tīri jauna,
tad mes, skatoties no valstiskā redzes viedokļa, varēsim ienko't šo pilsētu ta, kā to mūsu nacionālās un
valsts intereses prasa. Attiecībā uz 21. pantu es
gribētu vel pakavēties pie _valodas momenta, kurš
šeit tika iekustināts un aizstāvēts no dažādām pusēm.
Šeit es atrodu vardu „Balvi'\ Man jāaizrāda, ka līdz
šim oficiālos dokumentos, tāpat ari uz kartēm mēs
lasījām vienmēr „Bolvi". Avīzēs jau priekš lielā
kara šis apdzīvotais punkts vienmēr ir ticis saukts
par Bolviem. Ari es no mazām dienām atminu, ka
tie baltieši, kas tur dzīvo, ari sauca šo miestu par
Bolviem. _ Tagad es redzu, ka kaut kāda neaicināta
roka ir ķērusies pie šī nosaukuma. Referenta kungs
mums paziņoja, ka komisija uzaicinājusi uz savām
sedem valodas un ortogrāfijas jautājuma noskaidrošanai profesoru Endzeliņu. Mes visi pazīstam profesoru Endzeliņu kaspejīgu valodnieku, kura slava
ir izplatījusies pat pāri Latvijas robežām, bet nepazīstam viņu ka politiķi un taisni šinī jautājumāEndzeliņš ir ievilkts politika. Endzeliņa kungam, cik es
viņu pazīstu personīgi un no viņa darbiem, ir savāda
tieksme, savāds filoloģiskais nacionālisms, ir liela
griba nivelēt latgaliešu izloksni. Latgaliešu izloksnes vārdus viņš izskauž, cenšas tos „latviskot",
vienkārši pierakstīdams baltiešu izloksnes skaņas.
Un ta tas notika ari šinī likumā, Endzeliņa kungs
laikam vārda „Bolvi" ir iedomājies baltiešu vārdu
„balva". Es negribu strīdēties ar valodnieku par šī
vārda izcelšanos, bet aizrādīšu, ka latgaliešu izloksnē
ir upes nosaukums „Bolupe", uz kuras stāv Bolvi.
Šo nosaukumu lieto ari baltieši. Pantā mēs lasām ari
-citus vārdus, kuri uzrakstīti pa daļai izlaboti, pa daļai atstati veca krievu vai citā ortogrāfijā. Referenta
kungs saka, ka visas domātas nepareizības tur esot
krievu valodas iespaids. Man liekas, ka referenta
kungs maldas, vai ari Endzeliņa kungs viņu ir mal-
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dinājis. Visi šie latgaliešu vardi cēlušies no poļu laikiem un nevis tad, kad šo apgabalu pārvaldīja Krievijas lielā impērija, bet taisni tad, kad šis apgabals
bija zem Polijas un ilgāku laiku nekazem lielas Krievijas impērijas. Šinī paragrāfa talak mes atrodam
tādu vārdu kā „Domopole". Tasir tīrs poļu vārds.
Tas nav pārpoļotājs latgaliešu vārds. Latgale mes
atrodam vairākus tādus vārdus, kuri sastāv no celma
un poļu galotnes „pole", kā „Domopole", „Martiņpole", „Franopole" u. t. t. Dotnopoleir tīrs poļu
vārds un ja komisija būtu gribējusi vērīgāki paskatīties apkārt, tad viņa būtu atradusi Domopoles pagastam „Bēržu" nosaukumu. Ļaudis vēl tagad šo
pagastu nosauc par Beržu pagastu, jo Bērzi ir mazs
miestiņš, tur ir baznīca, veikali u. t. t. Vārdu sakot,
tas ir apdzīvots centrs. Domopole turpretim nav
nekas cits kā folverks, kur muižniekam labpatika
savā laikā nodibināt pagastu un pie pagasta mājas

atvērt krogu. Tālāk mēs lasām „Kokorevas" pagasts. Kāpēc ne „Kakarevas"?. Es nezinu lāgā,
kāds vārds būtu attiecīgāks baltiešu izloksnē, bet
katra ziņa, ja filologi būto gribējuši šo vārdu no latgaliešu izloksnes pārlikt uz baltiešu noskaņu, tad
nekāda ziņa viņi nedrīkstētu atstāt „Kokorevu ar „o"
burtiem, bet tikai ar „a". Te droši vien i komisija,
i viņas specialists-valodnieks ir pārskatījušies. Tad
pagasts „Liepna". Visi vietējie edzīvotāji pazīst Lipnas pagastu, ar īso „i" skaņu. Un tas nav rusicisms,
jo tur krievj atrodas tālu, tur gan kaimiņos atrodas
igauņi un dzīvo no Vidzemes ienākušie latvieši. Tā
tad šo vardu nebij nekādas vajadzības grozīt, jo viņš
nav nekāds rusicisms. Tad „Tolkovas" pagasts.
Profesors Endzelīņs un komisijaatstāj šo vārdu neizlabotu. Kas ir Tolkova? Varbūt komisija un profesors domāja, ka Tolkova ir krievu vārds un tādi
vardi pec viņu domam laikam nav aizskarami un tāpēc viņus nedrīkst pārlabot. Bet šis vārds droši vien
celies no vārda „tolka", kas _ baltiešu izloksnē būtu
„talka" un ta tad komisijai būtu jāraksta „Talka,va".
Bet _ viņi ir atsajuši „Tolkova". Konsekvence nav izturēta. Bet Tolkovas pagasts pēc vecām kronikām
nav krievu pagasts, bet īsti latvisks pagasts. Tur,
kad vel vācieši nebij ienākuši Baltijas piekrastē, Plesfcavas krievi jau bij pasteigušies latviešus nokristīt
un darīt uz tiem iespaidu pat tik tālu, ka Tolkovas
latgalieši pieņēma krievu valodu un apģērbu. Vispār
viņiem tagad krievu izskats, bet ja ieskatās šais cilvēkos, noņem krievu valodu un apģērbu, tad viņi ir
tīri latgalieši pec tipa. Viņi, runādami krieviski ar
vislabāko krievu akcentu, tanī pat laikā bez kļūdām
runa tīra latgaliešu izloksne. Tie ir ļaudis ar divām
valodām. Bet tā ka Tolkova ir latgaliešu nosaukums, tad komisija izdarījusi kļūdu latgaliešu valodai
par labu. Tad es_ gribu apstāties pie citiem nosaukumiem un atbildēt tiem, kuri aizstāv Balvus un
„Liepņus" u. t. t. Ja mes vārdus visus grozām pagastu nosaukumos ,tad es Līgtu padomāt ari par sādžām, jo līdz ar pagastiem vajadzētu pārrakstīt ari
veselu_ sēriju sādžu. Ja parkrista sādžas, tad vajaga
iet talak un parkristīt ari cilvēku uzvārdus.

Sādžu,

pagastu, fizisku un juridisku personu vārdi ir privāts

ipašumskur valsts nedrīkst patvarīgi iejaukties,

Šinī lieta pārvaldības komisija nostājusies uz slidena
ceļa, padodoties referenta pārak vienpusīgiem aizrā-

dījumiem. Es gribētu aizrādīt ari uz stratēģisko šīs

lietas pusi. Vai ir izdevīgi grozīt vietējos nosaukumus? Diemžēl kara ministrs, runādams no šī katedra, vadījās tikai no ģeogrāfiskiem apstākļiem
Stratēģiska ziņa ir ļoti liela nozīme pareiziem nosaukumiem, ka mes uz kartēm apzīmējam tās vietas,
kur mušu karavīri darbosies. Būs ļoti nepareizi ja

mes tos vārdus grozīsim. Mēs tikai apgrūtināsim
ģenerālštābu. Es domāju, ka mūsu topogrāfi jau
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strādā un uznes uz kartēm tos vārdus, kādus viņi
sādžām un miestiem atrod uz vietām, tautas izrunā.
Kad nāksšis likums, tad būs pārkrāsoti un pārrakstīti
visi pagastu nosaukumi, pārrakstīti ari oficiālie do-

kumenti u. t. t. un nevarēs atrast visus tos nosaukumus uz kartēm, kas ir dabā. Tāpēc man liekas,
ka no šī redzes viedokļa izejot, vajadzētu ļoti uzmanīgi pieiet pie valodas, lai mums kara gadījumā

nenotiktu tas,kas tika piedzīvots krievu-japāņu karā.
Man bija izdevība redzēt tās kaujas kartes, kur vienam virsniekam bij lielas bēdas un nelaimes, pateicoties nepareiziem nosaukumiem. Uz kartēm bija
atzīmētas kādas 4 vietas ar uzrakstiem Putunda I.,
Putunda II. u. t. t. Mongoļu valodā tas nozīmē «nesaprotu". Varbūt, topogrāfs, sastādīdams karti, prasīja kādam no vietējiem iedzīvotājiem, kā sauc to
un to sādžu. Tas atbildēja — putunda, t. i. „nesaprotu". Tāpat es atradu Latgales kartē Dricānu vai
Beržu pagastā, vienu ciemu ar nosaukumu „Nazino".
Te redzams, krievu topogrāfi gan pamatīgi taisīja
pašas kartes, bet vietējās valodas nesaprazdami,
jautāja vietējiem iedzīvotājiem, kā sauc zināmu sādžu. Protams, tā-sieviete, vai gana puisis, kas viņam
gadījās priekšā tīrumā, atbildēja latgaliski „nazinu"
un topogrāfs rakstīja „Nazinu" (smiekli). Tas, kungi,
jūs jautrina, bet šī lieta ar nosaukumiem ir ļoti nopietna. Mēs nedrīkstam sagrozīt valodu vietu un
ciemu nosaukumos un ari uzvārdu nosaukumos. Man
liekas, ka labāki būs, kad viens otrs ierēdnis, kas Latgalē darbojas, izmācīsies labāk latgaliešu izrunu,
nekā ja visiem latgaliešiem būtu jālauzamēle, jālauza
valoda, runājot tā, kā likumā rakstīts, kā viņu ausis
nav pieradušas dzirdēt. Tāpēc es iesniedzu pārlabojumu pie 23. panta attiecībā uz vairāku pagastu un

sādžu nosaukumiem.
?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnājam.
'j i*' V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Ir jāpie-* vienojas pilnā mērā Ķempa kungam, cik tālu viņš uzstājās pret to, ka šinī apriņķī atstātu par centru Balvus jeb ka proponē Francis Trasuns — Viļakas.
Pirmā gadījumā visa apriņķa austrumu iedzīvotāju
daļa būtu ļoti tālu no centra; satiksmes līdzekļi pie
tam ari ir ļoti vāji. Tas pats būtu, ja pieņemam otru
priekšlikumu, t. i. Fr. Trasuna priekšlikumu. Tā kā
man liekas, ka tiklab komisijas priekšlikums, izvēlēties Balvus par centru, kā ari otrs priekšlikums —
Viļakas, nav piemērots vietējiem apstākļiem. Man
liekas, ka pareizāki būtu, ja par apriņķa centru pieņemtu Jaunlatgali. Aizrādīs varbūt, ka stratēģiski
apstākļi nepieļauj šādu izvēli, jo Jaunlatgale atrodas
pārāk tuvu robežai. Šis iebildums gan nebūs nopietni
ņemams, jo no stratēģiskā viedokļa priekšrocības
nevarēs uzrādīt ari Balvi. Viņi ir gan tālāk no robežas, bet kara operācijas gadījumā viņi ir tāpat sasniedzami kā Jaunlatgale. Vēl ir viens moments,
kas ir jāievēro. Pagasti, kuri ieiet šinī apriņķī, atrodas uz robežas un apdzīvoti galvenā kārtā'no krieviem. Te jāpastiprina latviešu elements. Nodibinot
administratīvu centru, tas lielā mērā tiks panākts.
Tā tad, šinī ziņā ari Jaunlatgale ir izdevīga. Man
liekas, ka visi šie apstākļi runā par to, lai administratīvo centru pārnestu uz Jaunlatgali. Tāpēc es lieku
priekšā likumā par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos 21. pantā vārda „Balvu" vietā likt „Jaunlatgales" un ari attiecīgi 21. panta'vārda „Balvu" vietā
likt „Jaunlatgales".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
* "" A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Lai man būtu atļauts īsos
vārdos izteikt mūsu frakcijas stāvokli pie šī jautājuma par likuma 21. pantu. Vispirms, man pilnīgi
nav saprotams tas redzes stāvoklis, kuru ir pieņēmusi komisija, izstrādājot šo likumu par Latvijas te-
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ritorijas sadalīšanu apriņķos. Sevišķi runājot par
jaundibināmo Balvu apriņķi, kurš tiek izdalīts no Ludzas apriņķa. JāSaka, ka te ir pieņemts apriņķa
centrs, kurš ne saimnieciskā, ne ari ģeogrāfiskā ziņa
nav izdevīgi izvēlēts tā, kā tam vajadzēja būt pie šī
jautājuma izšķiršanas. Vienkārša pavirša paskatīšanās uz karti jau mums rāda, ka izvēle bijusi ārkārtīgi nepārdomāta. Balvi atrodas pašā apriņķa nomalē. Ar to jaunais apriņķis tiek nostādīts tādā pat
stāvoklī, kādā bija vecais apriņķis, no kura izdalām
šo jauno. Savā laikā mēs runājām par Ludzas apriņķi, ka to vajaga sadalīt divos apriņķos, tādēļ ka
nomaļu iedzīvotājiem ārkārtīgi grūta satiksme ar
savu apriņķa pilsētu. Visiem taču zināms, ka nav
tāda zemnieka, vai vispār iedzīvotāja, kuram, vismaz, reizi mēnesī nevajadzētu būt apriņķa pilsētā.
Principieli jautājums izšķirts par labu tam, ka vecais
apriņķis jādala divās daļās, lai iedzīvotājiem būtu
iespējams sagādāt zināmas ērtības satiksmes ziņā.
Bet ja nostfftlīsim jauno apriņķi satiksmes ziņā tādā
pat stāvoklī, kādā atradās vecais apriņķis, tad iedzīvotājiem labuma nebūtu tikpat kā nekāda. Vispirms
Balvi atrodas no satiksmes ceļiem tikpat , tālu, kā
daža laba cita vieta, kas labāk varētu noderēt par
ģeogrāfisko centru apriņķī. Te, piemēram, minēja
Viļaku un starp citu tika iesniegts priekšlikums, lai
apriņķa centru noliktu nevis Balvos, bet Viļakā.
Starpība šinī gadījumā būtu tikai apmēram 2 verstes
liela. Balvi no dzelzceļa stacijas ir 6 verstu attālumā, kamēr Viļaka apmēram 8 verstu attālumā. Ja
te varbūt kristu svarā tas moments, ka saka, ka
B'dvi esot lielāks miestiņš, tad man jāsaka, ka tas tā
nav, jo dzīve ir daudz rosīgāka un vairāk cenšas attīstīties Viļakā nekā "Balvos. Saimnieciskā ziņā Viļaka var būt tāds pat centrs kā Balvi, ja ne lielāks. Viļakā tagad ļoti lielos apmēros sāk attīstīties tirdzniecība. Šinī ziņā Viļakai nākotnē ir gandrīz daudz
lielākas izredzes nekā Balviem. Kas zīmējas taisni
uz šo saimniecisko pusi, tad liekas, ka jaunam centram, kurš būtu nolikts Viļakā, būtu daudz lielākas
izredzes nekā centram, kurš būtu nolikts Balvos. Ta
tad jau trīs momenti runā par labu jaunā aprinda
centra nolikšanai Viļakā, bet ne Balvos. Privātās sarunās tiek aizrādīts, ka latgalieši izejot no tā viedokļa, ka Viļakā esot liela baznīca, ka Viļaka esot
liels reliģiozs centrs. Tas tā nebūt nav. Balvos ari
ir baznīca, tur ir tāds pat stāvoklis. Baznīca gan tur
nav tik glīta un skaista kā Viļakā, bettomer baznīca
tur ir, tā kā šeit tas iebildums, ka mēs to lielo tendenci izradām vienīgi aiz reliģioziem motiviem, atkrīt. Bez t-"i es gribu vēl aizrādīt uz vienu momentu, kas ari runāja par labu Viļakai un ne Balviem.
Savā laikā, vācu okupācijas laika, par apriņķa centru
tika paredzēta Viļaka bet ne_ Balvi un pat apriņķa robežas tika jau paredzētas vācu okupācijas laika. Ta
kā visi šie motivi tagadējos apstākļos runa par to,
ka tas jaunais centrs, ko komisija projektejusi,_ neatbilst vietējo iedzīvotāju prasibam un interesēm, jo
nodibinot jaunu centru, katram ir nolūks, ka _ šis
centrs būtu par tādu, kas apmierinātu visas iedzīvotāju prasības un veicinātu kulturelās dzīves attīstību.
Ja mēs šeit nodibināta nomalē apriņķa centru, pie
kam šis centrs saimnieciskā ziņā nebūt nav labākos
apstākļos nekā otrs, proponētais no Trasuna seniora,
tad man šķiet, ka augstā nama izvēle var būt tikai
viena un tas ir, ka lai jaunaisapriņķa centrs pēc vietējo iedzīvotāju ieskata atrodas tādā vietā, kur viņš
vieglāki pieietams visiem iedzīvotājiem un atbilstu
visām vietējo iedzīvotāju prasībām. Tagad bija
ienests vēl viens priekšlikums attiecībā uz Jaunlatgali. Kas attiecas uz Jaunlatgali, tad mūsu stāvoklis
šai ziņā ir tāds, ka ja neizies cauri Viļakas apriņķis,
kas mūsu frakcijai visvairāk pieņemams, tad mēs bū16*
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shn spiesti balsot par to, ka jaunā apriņķa pilsēta
būtu dibināma Jaunlatgale. Motivi būtu sekošie.
Jaunlatgale atrodas dzelzsceļa mezglā un tā tad būs
vislabāk pieejama vietējiem iedzīvotājiem. Te varētu būt iebildums tāds, ka Jaunlatgale ir par tuvu
Krievijas robežai. Ja mēs paskatāmies uz kartes,

tad Balvi un Viļaka nebūt neatrodas daudz tālāku no
robežas. Starpība ir tikai ap 12 verstes starp Jaunlatgali, Balviem un Viļaku. Tas motivs, kas te tiek
minēts, ka kara gadījumā šis centrs nebūtu izdevīgs,
nekristu svara, jo pie šī laika kara apstākļiem, 12
verstu attālums nespēlē lomu. Tāpēc mēs nopietni
to iebildumu pie šī jautājuma izšķiršanas nevarētu
ņemt. Ta tad mēs varētu balsot par apriņķa pilsētas
nodibināšanu Jaunlatgale, jo kā aizrādīju, mums jāskatās uz saimnieciskiem apstākļiem un šai ziņā satiksmes jautājums ir vislielākais un visvairāk no
svara un viņš bez šaubām runā vairāk par labu šeit
Jaunlatgales pilsētai neka Balviem. Visā visumā
sakot, mušu frakcija balsos papriekšu par Viļakas
jautājumu un ja tas neizietu cauri, tad uzturēs balsošana tos priekšlikumus, kuri nosaka, lai jaundibinātais centrs atrastos Jaunlatgale.
Priekšsēdētājs Fr._ Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vardu vairāk neviens nevēlas. Iesniegti
ir 4 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedzis
Francis Trasuns. Priekšlikums skan:
„21. pantā strīpot vārdu „BaIvu" pirmā rindā un viņa
vieta likt „Vi|akas". Piezīmes strīpot vārdu „Balvos" un viņa
vieta likt „Viļakā"."

Kempa iesniegtais priekšlikums skan:
„21. pantā pirmā rindā strīpot vārdu „Balvu" un tā vietā
likt „Jaunlatgales"."

Pirmo daļu Kemps noņem un pievienojas Salnāja
priekšlikumam. Talak 3. rindā Kemps liek priekšā:
„strīpot vārdu „Balvu" un tā vietā likt „BoIvu", 3. rindā
strīpot vardu „Liepnas" un ta vieta likt „Lipna".

Salnaja priekšlikums skan:
„2i: panta piezīmē vārda „Balvos" vietā likt vārdu „Jaunlatgale" un 21. panta vardu „Balvu apriņķi" vietā likt vārdus
„Jaunlatgales apriņķi"."

Jezupa Trasuna priekšlikums:

..

„21. pantā pārlabot redakciju, liekot Baltinavas", „Balvu"
un ,.Liepnas" vieta „Baltinovas", „Bolvu" un „Lipnas",

pie kam katru vārdu lūdz balsot atsevišķi. Lūdzu
referentu izteikties par šiem priekšlikumiem.
Referents G Reinhards: Par centra, pārnešanu
uz citu vietu neka^ Balvos, kā to komisija liek priekšā,
vai nu uz Viļaku, vai uz Jaunlatgali, man būtu tikdaudz ko piezīmēt, ka viņi neviens nav labi priekš
centra, neviens nedod to, ko no centra var prasīt.

Vispirms, Balvi ir labi tālu no ceļa nost. Un kā es
jau teicu, ceļš nav visai labs. reizēm ir tāds, kur pilnīgi nevar pārtikt pāri. Attiecībā uz Viļaku ir tas
pats sakāms. Ta ir vel talak no stacijas — 8 klm.,
kamēr līdz Balviem ir kādi 5 vai 6 klm., ari tur ir
ceļš vissliktakais .ko vien var iedomāties. Varētu
taisīt šoseju, tas būtu vienīgais glābiņš. Paliek Jaunlati-ale. Tur ceļi pienāk no divām pusēm un izliktos,
ka
tur
nu
ir tos
īstais
labais
centrs.
Taisnība,
tur
ari
mums
vajadzētu
uzturēt
latvietības
iespaidu, jo tur
ir pilnīgi krievu zeme. Bet nevar par Jaunlatgali spriest tai
laika, kad tur pienāk vilciens un kad publika
gaida uz otru vilcienu, tad liekas, ka tur ir saplūduši
daudz cilvēku un arvienujr liela satiksme. Tas ir
tadeļ, ka viņi nevar tikt tālāk, jo vilcieni ir sarīkoti
ta, ka ir jāgaida vairāk stundas un tad liekas,_ka tur
ir ļoti apdzīvots apvidus; cilvēki gaida stundām ilgi
uz vilcienu un klejo apkārt. Bet patiesībā tas tā nav.
Jo patiesība tur ļr tikai viena stacijas ēka un dažas
mazas ēkas, nekādas labas ēkas tur nav, tā kā visa
pilsēta būtu jāceļ no jauna. Tā kā šī vieta neko nedod. Citādi ir ar Viļaku un Balviem. Tur palicis
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cik necik ēku un vecas vesturiskas_ vērtības, bet
Jaunlatgale itin nekas tāds nav. Tapec komisija itin
ātri šo oriekšlikumu par Jaunlatgali ka apriņķa
centru ir atraidījusi un pie ta tuvāki neuzkavējas. Bet
grūti bij izšķirties par Viļaku un Balviem. Tad tālāk, kas attiecas uz nosaukumiem, tad es gan lūdzu
augsto sapulci, komisijas priekša likto ortogrāfiju un
izrunu negrozīt, jo šeit strīdēties par to, kas ir ortogrāfiski pareizi un kā mums vajadzētu latviešu valodā izrunāt un rakstīt, man liekas, nevarēs, un nevaVēs ari palaisties uz Trasuna un Kempa kungiem,
nedz ari uz jauno Trasuna kungu, kāda izruna ir
īsti pareizā. Es domāju, ka mums jaruna latviešu
rakstu valodā un ari likumi jāraksta latviešu rakstu
valodā. Es te pievedīšu vienu piemēru no Vidzemes.
Mums ir Vidzemē pagasts, ko saucpar Berzones
pagastu, tas ir „Bersohnen". Vietējie iedzīvotāji
zin, ka tas nav vis Bērzone, bet Bērzaune — īsts
skaists latviešu vārds. Tāpat pagasts, Grazdone,
jeb „Grazdohnen", bet jābūt Grostonas. Tā viņš te
pieņemts. Ja nāks un gribēs latviešu vārdus grozīt,
tad to varēs pateikt tikai analfabēts, ka vajaga likt
„Bērzone" un „Grazdone", bet nevis „Bērzaune"
un „Grositone". Latviešu rakstu valodā raksta nevis
Bolvi, bet Balvi, jo Balvi ir īsts latviešu vārds. Latgalieši grib_ uzspiest, lai mēs paliekam par analfabētiem savā latviešu valodā. Tie kungi, šķiet, nav
nodarbojušies ar mūsu latviešu rakstu valodu, jo
viņiem tas izliktos itin pareizi. Trasuna kungs var
runāt, cļk grib Bolvi un „Boltinova", bet nedrīkst
rakstīt ta latviešu rakstu valodā „Bolvi" un „Boltinova". Ja nu nāk un saka, ka mēs neesot
grozījuši Kačanova
un Tolkova, tad
es to
negribu
liegt:
tas ir
pareizi.
Bet
mēs
esam iesnieguši no komisijas
pārejas
puses
formulu, kurā liekam priekšā, lai Saeima nolemj,
lai iekšlietu ministrija saziņā ar vietējiem pagastiem
gādātu par to, kajnūsu pagastu nosaukumi, kuri atkārtojas, — piemēram, tādi pagasti kā Reņģu un
Reņģes un tepat visi tie nosaukumi, kuri ir nelatviski,
tādi mums ir daudz, Višgoroda,_ Kačanova — tikto
grozīti. Komisija tos atstāja tāpēc, ka tos nevar
uz ātru roku grozīt. Var grozīt vārdus, kuri nepareizi rakstīti un nepareizi izrunāti, bet tīri vāciskos
un krieviskos nosaukumus nevar uz reizi atmest.
Tur jāaprunājas ar vietējiem iedzīvotājiem. Dažs
no vietējiem pagastiem pēc Latvijas nodibināšanās
atradis pieņemamu nosaukumu. Tā Latgalē Bukmuižas pagasts, kurš senāk saucās par Vaivodu pagastu,
lai gan tas ir nelaimīgi izvelēts. Patiesībā tas nosaukums nav pareizs, to viņi paši vēlāk atzina. Bet lai
nu ka, par to nav jābrīnās, ka mums ir palikuši
daudz vācu un krievu nosaukumu. Tādu ir kādi simts
pagasti un kādas 50 muižas, kuru vārdu grozīšanu
vel nevarējām uzņemties, jo tur vajaga ilgāku laiku
un paies varbūt gadi, kamēr to grozīs. Cik mēs varējām grozīt, ka to prasa latviešu valodas gars un
latviešu valodas cieņa, tik mes ari grozījām. Tāpēc
veltīgi ir uzbrukt profesoram Endzeliņa kungam, ka
viņš komisiju ir maldinājis, jo viņš komisijas
uzdevuma ir braucis pat uz vietām, lai izpētīto, kā
viens otrs vārds būtu rakstāms un izrunājams latviešu rakstu valoda un nevis izloksnē.

Tāpēc visus

tos latviešu vārdus,, ne krievu un vācu, profesors
Endzeliņa kungs liek priekša šinī likumā rakstīt latviešu rakstu valoda un ta ari viņus izrunāt. Ar to
nav liegts nevienam latgalietim izrunāt viņus savā
izloksne. Ja te nav grozīti tādi nosaukumi ka Tolkova, Kačanova _ un Višgoroda, tad tie ir tādi nosaukumi kurus mes nevarējām tik ātri grozīt un viņi
^
bija jāatstāj
ta, ka viņus uz vietām izrunā, jo viņus
nevartik ātri pārvest latviešu valodā. Tur ir jāatrod kāda cita izeja. Tapec šī pārejas formula, lai
iekšlietu ministrs saziņa ar vietējiem pagastiem gādā

Latvijas Republikas

489

Saeimas

IV. sesijas 15. sēde

par to, lai ar laiku to lietu nokārtotu, ir vieta. Te
paies varbūt ne viens gads vien, betdesmit un_ divdesmit gadi. Tāpēc man jāuztur speķa, laimes likumprojektā atstājam_ vietējo nelatviešu vardu izrunu nosaukumus. Vārds Lipna-Liepna. Katra ziņā
tas ir skaidrs latviešu vārds, bet priekš latgaliešiem
tas saucas «Lipna", kamēr latviešiem ta ir « Liepna".
Kad es prasīju iedzīvotajiem, kas no turienes atbrauc,
no kurienes viņi nāk, tie teica, ka no „Liepnas". Bet
latgalieši saka, ka «Lipna" esot pareizi! Tur nu sakrīt viņu izloksne kopa ar krievu. Vietējie iedzīvotāji tomēr pateic ari «Liepna". Ari profesors Endzeliņa kungs taisni pie šī vārda atduras, un to viņš
nav vis izdomājis, bet ta ta lieta ir. Tāpat tas ir
ari citur: „Boltinova_«Baltinava". Tas_ ir
skaidrs,'jo daudz vietās Latgale a vieta izruna o.
Tāpat viņi runā piemēram «Leivani", bet visi zin,
ka tie ir «Līvāni". Tur pat latvieši, kas pieturas pie
rakstu valodas, uz vietas ta to izruna. Jus, latgalieši pastāviet uz to, ka likuma jāieraksta ta,_ka uz
vietas izrunā latgaliešu izloksne. Es domāju, ka
mēs, nekādā ziņā nevaram to pielaist, jo tie pārlabojumi, ko te iesniedza latgaliešu nefilologi, ienesīs vel
lielāku jucekli. Viņi pašinezin, ka pareizi nosauc zināmu vārdu viņu izloksne, jo Latgale nav tikai viena
izloksne, bet tur ir vairākas. _ Viena vieta kādu vardu
sauc tā, otrā atkal citādi. Jus paši to neziniet, tapec
klausāties to, ko jums te ir teicis kāds filologs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Nobalsošanā nāks
priekšlikumi iesniegšanas kartība. Ar. Fr. Trasuna
priekšlikuma pieņemšanu par Viļakam atkritīs Salnāja priekšlikums par Jaunlatgali. Vispirms es lieku
uz balsošanu Fr. Trasuna priekšlikumu:

„21. pantā strīpot pirmā rindā_ vārdu „Balvi" un viņa
vietā likt „Viļakas"; piezīmē strīpot vardu „Balvos" un ta vieta
likt „Vilakās"."

Referents izsakās pret Fr. Trasuna priekšliLūgtu pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu. Par Fr. Trasuna priekšlikumu ir nodotas 19
balsis.
Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt.
Nobalsošanā nāk Salnaja priekšlikums:

kumu.

„21. panta piezīmē vārda „Balvos" vietā likt jaunlatgale". 21. pantā vārdu „Balvu apriņķi" vieta likt „Jaunlatgales apriņķi" .

Es lieku Saklāja priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties /tos, kas ir par Salnaja priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Salnaja priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Salnaja
priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret to — 23 balsis,
atturas 31. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošana
nāk Kempa priekšlikums:
„Otrā 'rindā strīpot vārdu „Balvu" un ta vietā likt „Bolvu". 3. rindā strīpot vārdu „Liepnas" un tā vieta likt „Lipnas'.

Referents izsakās pret Kempa priekšlikumu. Es

lieku tagad nolasīto Kempa priekšlikumu uz balsošanu uni lūdzu pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu. Par Kempa priekšlikumu nodotas 25 balsus.
Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Beidzot
nāk nobalsošanā Jezupa Trasuna priekšlikums:
21. pantā pārlabot redakciju — «Baltinavas, Balvu un Liepnas" vietā likt „Baltinovas, Bolvu, Lipnas".

Tā kā priekšlikums par Balvu un Liepnas nosaukumu grozīšanu ir jau atkritis, tad nobalsošana nak
vienīgi priekšlikums «Baltinavas" vieta likt «Baltinovas". Referents izsakās pret priekšlikumu. Ludzu
pacelties tos, kas būtu par Jezupa Trasuna priekšlikumu
Par Jezupa Trasuna priekšlikumu nodotas
tikai 18 balsis. Priekšlikums atkrīt. Es lieku uz
balsošanu 21. pantu komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos, kas būtu pretapanta pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas bulu par panta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
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šanas. Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu nodotas 63 balsis, pret to nodotas 5 balsis, atturējušies 14. Pants pieņemts. 22. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ludzas apriņķiem pievieno no Rēzeknes apriņķa Bukmuižas (Vaivodu) pagastu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim.
Jez. Rubulis (Latgales darba, partija): Augsta sapulce! Pēc šī likumprojekta, ka redzams, BukmuiŠis
žas pagasts tiek pievienots Ludzas apriņķim.
apriņķa
pilsētālu
no
ir
atradies
pagasts visu laiku
tas. Tomēr attāluma ziņa varbūt, nebūs liela starpība
starp Ludzu un Rēzekni. Rēzekne bus par Ludzu tālāk apmēram kādas 5 verstes. Galvenais tomēr
nu ir tas, ka uz Ludzu no Bukmuižas pagasta nav neviena godīga ceļa. Satiksmes ziņa lieta še stāv ļoti
bēdīgi.. Turpmāk bukmuižiešiem tikt uz savu apriņķa pilsētu būs ārkārtīgi grūti. Uz Rēzekni, turpretim, ir divi lielceļi. Rēzekne vispār skaitos bukmuižiešiem par zināmu centru, uz kuru plūst viņu
kultūras straume, visa tirdzniecība, uz kurieni viņi
brauc ne tikai darīšanas ar apriņķa pašvaldību, bet
brauc apmierināt visas savas vajadzības. Tiem deputātu kungiem, kuri pašvaldības komisija strādāja
un tāpat ari referenta kungam ir zināms, ka bukmuižieši bija iesūtījuši vienbalsīgu pagasta lēmumu,
kur pagasts ir nolēmis lūgt iekšlietu ministriju griezties pie augstā nama ar priekšlikumu, lai viņu pagasts netiktu pievienots pie Ludzas apriņķa, bet atstāts pie Rēzeknes apriņķa. Tapec es iesniedzu pārlabojumu strīpot 22. pantu. Līdz ar to būtu panākts
tas, ka Bukmuiža paliktu pa vecam pie Rēzeknes apriņķa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk nevems nevēlas. Es lūdzu referentu izteikties.
Tas ir taisnība, ka
Referents G. Reinhards:
ar Lūdzi. Tur
grūta
satiksme
pagastam
ir
Vaivadu
tagad ceļu nav; bet vai tas ilgi _ta paliks,_ tas nav
domājams, jo mums tur ceļi ir jārada visāda ziņa
gar robežu, citādi tas nav domājams! Tapec šī neērtība būs drīz novērsta. Komisija vadījās no ta, un
tāpēc pievienoja Ludzai. Ludzas apriņķī, — paskatāties uz karti, t. i. Nr. 1. Ja viņu atstatu pie Rēzeknes apriņķa, tad tas paliek, ka tāda eja, ka gatve
uz robežas starp diviem apriņķiem, starp Daugavpils un Ludzas apriņķi. Ja viņu atstāj pie Rēzeknes
apriņķa, tad tur robežas apsardzības ziņa celsies
diezgan lielas neērtības. Tad tur bus tāda vieta,
kur nebūs atbildīgs ne Daugavpils robežsargs, ne ari
Ludzas robežsargs un patiesība ari nebūs atbildīgs
Rēzeknes robežsargs. Tapec tur varēs celties dažas
neērtības un to ievērojot komisija pieņēma priekšlikumu pievienot šo pagastu pie Ludzas apriņķa.
Tas bija tas galvenais iemesls. Ja nu augstais nams
domā, ka tas nav pietiekošs iemesls, tad var pieņemt
to lūgumu, ko pagasts iesniedzis, lai atstāj viņus pie
Rēzeknes, pie ka viņi ir pieraduši.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Jezupa Rubula priekšlikums_ «22. pantu strīpot".
Referents izsakās pret to. Ludzu pacelties tos, kas
ir par Rubula priekšlikumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 15 balsis, nepietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt. Pants nak komisijas redakcija uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 22. panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants komisijas redakcijā pieņemts vienbalsīgi. 23. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Latvijas teritorija sadaļas sekošos apriņķos: _ 1) Balvv .
2) Bauskas, 3) Cēsu, 4) Daugavpils, 5) Ilūkstes, 6) Jēkabpils, 7)
Jelgavas, 8) Kuldīgas, 9) Liepājas, 10) Ludzas, 11) Madonas,
12) Rēzeknes, 13) Rīgas, 14) Tukuma, 15) Valkas, 16) Valmieras, 17) Ventspils."
*
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kempam.
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Tā kā pie
šī beidzama 23. panta ir ļoti garš pielikums, kurā atrodas visu pagastu un apriņķu vārdi un viss vārdu
grozīšanas smagums, tad es uzskatu par savu pienākumu pie šī panta apstāties. Referenta kungs mums
ļoti pārliecinoši, pec viņa domām, gribēja iestāstīt,
ka latgalieši valodas lieta neko neprotot, viņi nesajēdzot to, ko prasa, ka latviešu valoda esot viena un
tā esot rakstu valoda un (Reinharda starpsauciens)
Jus teiciet, referenta kungs, tādus vārdus, Jūs teiciet, ka latgaliešu runātāji nezin, ko viņi dara un ko
viņi prasa,_ ka latgalieši nezinot, ka valoda esot
viena un ka ta esot literatūras vai rakstu valoda, ka
izloksnei ir tikai
vietējā nozīme, ka
latgaliešiem
būtu atjauts latgaliski runāt tikai mājās, varbūt, es
teikto vel laidara vai pie kūts, bet sapulcēs un
visur oficieli tikai rakstu izloksnē, tikai rakstu valoda. Te, varbūt, bus ierēdņi, kūpi regulēs valodas
un izloksnes tiesības. Loti patīkami dzirdēt no
Reinharda kunga tādas domas. Varbūt viņš mantoja savus ieskatus tad, kad saņēma 75.000 fonda
naudas, lai studētu Latgale traehomu, ar vārdu sakot, lai paplestu latgaliešiem acis, lai viņi skaidrāki
redz savas kļūdas. Man šķiet, ka viņš šo naudu būtu
labāki izlietojis, ja būtu jpameklējis sev garīgu ārstu,
kas attaisa viņam garīgas acis, lai viņš labāki' varētu
redzēt un saprast latgaliešu prasības, par kurām
viņš šodien ta neatzinīgi izteicās.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Kempa kungs,
šos izteicienus es uzskatu par pretim runājošiem
kartības rullim un saucu Jūs pie kārtības.
Fr. Kemps (turpina): Tad es gribu vēl apstāties
?? pie dažiem sīkumiem, kurus referenta kungs mums
paskaidroja kā filologu nopietnus novērojumus un
pamatīgas ieskatīšanās rezultātus šinī lietā. Piemēram pagasts, par kuru nupat Rubula kungs lūdza,
lai nepievieno Ludzas apriņķim, _ tas ir Bukmuižas
pagasts. Referenta kungs aizrādīja, ka par Vaivadu
pagastu _to nedrīkstētu saukt kā līdz šim, bet vajadzētu but _ Bukmuižas pagastam. Vaivodu pagasts
esot no vārda «Vojevoda". Ja referenta kungs būtu
palasījis Latgales vēsturi, tad viņš būtu redzējis, ka
šis pagasts saucas nevis ,.BoeBoacKaa Bojiocrt.", bet
Vaivadovskaja volostj; tā tad vārds «Vaivods" ir
bijis par pamato. Ari cilvēkiem ir ļoti bieži sastopami uzvārdi Vaivads. Reinharda kungs, reizē ar
filologiem, ļoti kjudas, domādams, ka šis vārds ir rusicisms. Tas ta nav. Vārds «vods" ir tas pats, kas
latviešu valoda ir .«vads" ar vardu «vaidi" latgaliešu
izloksne saucas „korš". Cik pēc latgaliešu dziesmām
un pasakām noprast, tad «vaidi" nozīmē karu un
..vaivods" to cilvēku, kas karu ved, t. i. karavadonis.
Sis vārds ir salikteņa vārds un ja šis salikteņa vārds
saskan ar krievu salikteņa vardu ar to pašu nozīmi,
tad tas nav nekāds brīnums, _ jo mūsu filologi atzīst,
ka apmēram 50% no mūsu vārdiem ir ar slavu vārdiem radniecīgi. Ta piemēram bērzs, acs, roka,
zobi u. t. t, tie visi ir kopīgi ar slāviem vārdi. Te
acīm redzot ir notikusi komisijā kļūda un man liekas,
ka tādas pat kļūdas var atrast 23. panta pielikumā
liela skaita. Ja jus, kungi, ar a/3 balsu vairākumu
esiet pieņēmuši Sīmaņa kunga _ izlabojumu, kurš vecā
pareiza latviešu vārda vietā aizstāvēja vācisko
Alšvangu, tad es domāju, ka ar tādu pašu cienību jūs
skatisaties ari uz latgaliešu prasījumu, lai viņu senos
vēsturiskos vārdus negrozītu pēc patikšanas, pēc
teorētiķu filologu ieskatiem.
Jau referenta kungs
aizrādīja, ka neesot paspējuši visus grozījumus izdarīt: varbūt viņļnaks vel citā laikā ar citiem priekšlikumiem. Ar vardu sakot, mēs redzam, ka pašvaldības komisija nav tikusi skaidrībā ar šo ļoti nopietno un komplicēto jautājumu. Mēs šo papildinat
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jumu nevaram pieņemt tādā veida, ka viņu komisija
liek priekšā. Ja mēs pieņemam šo papildinājumu
komisijas redakcijā, tad uzduramies uz lļelam nekonsekvencēm. Piemēram, IV. nodalījuma Nr. 2. ir
Asūnes pagasts, bet latgalieši sauc Osuņas. Nesaprotu, kāpēc nav izlabots Nr. 6, kur atstata «Izvolta".
Komisijai te vajadzētu rakstu valodā teikt « Izvalta".
Tad «Jāsmuiža". Te atstāts tīrais « slavisms", jo
poļi un krievi sauc „Jasmuiža'\ bet latgalieši to sauc
Josmuiža. Par Līksnu, par Līvāniem, es nerunāšu,
jo šie nosaukumi ari oficiāli tiek rakstīti JLeiksna,
Leivoni. Tad atstāts ir Rudzatu pagasts tāda izloksnē, kā rud'zātieši runā, bet pēc rakstu valodas,
uz kuru atsaucas referenta kungs, vajadzētu teikt
«Rudzētu". Tad es vēl varētu aizrādīt uz vienu
vārdu, kuru komisija Vidzemes daļā nav izpētījusi,
kur vajadzēto ari pēc baltiešu izloksnes pārdēvēt,
t. i. Madona. Sakāt, ko nozīmē Madona? Tas nenozīmē neko citu kā latgalisko Maduna. Jūs sakut,
medus, mēs sakām madus. Tāpēc Endzeliņa kungam
vajadzētu ieteikt vārdu Meduna, tad būtu latviski,
literariski un varbūt patriotiski. Vēl man jāaizrāda
uz tādiem nosaukumiem, kurus komisijai konsekventi ari būtu
jāgroza, lai
gan viņi neietilpst
pagastu
nosaukumos.
Tā
ir
muiža
«Laizāni". Liela, skaista muiža, kuras centru
tagad_ ir ieņēmusi izglītības ministrija un taisīs
tur kādu skolu. Tā muiža poļu valodā saucas Dlužņevo. Latgalieši to sauc Laizāni un šis nosaukums
pie latgaliešiem ļoti bieži ir ari uzvārds. Ja mēs
grozīsim šo nosaukumu, es nezinu, ko mēs tad darīsmi ar uzvārdiem. Tad būs laikam jāgroza uzvārds
ari tiem diviem kungiem, kuri nesen atpakaļ Satversmes Sapulcē bija par deputātiem. Tā tad pagastu
saraksts Latgalē ir sastādīts ļoti pavirši un pagastu
vārdi ir pārtulkoti ļoti tendenciozi. Es domāju, neviens latgalietis nevarēs ar vieglu sirdi tam piekrist,
lai katrs baltietis pēc savas patikas ķeras pie šī jautājuma atrisināšanas. Šī likuma beigās ir pārejas
formula, ka Saeima nolemj uzdot valdībai saziņā ar
pagastiem novērst vienādo kā ari nelatvisko pagastu
nosaukumus. Es lieku priekšā šo pārejas formulu
papildināt vel ar sekošiem vārdiem: Latgales apriņķu pagastu nosaukumus pārbaudīt un saskaņot ar
vietējo latgaliešu izrunu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav velējies. Pie 23. panta ir iesniegts Skujenieka priekšlikums, kurš skan:
„23. pantā strīpot vardu „2) Bauskas"."

,*-i

Lūdzu referentu.
***
Referents G. Reinhards:
Skujenieka kunga
priekšlikums ir jāpieņem, tāpēc ka mēs Bausku pievienojam pie Jelgavas. Tad man Kempa kungam jāatbild.
Es lūdzu Ķempa kungu paskatīties stenograma, ko es esmu runājis, un es lūgtu runāt par to,
ko es esmu runājis. Es ne vārda neesmu runājis, ka
Bukmuižas pagasts ir krievu vārda vietā. Bet es
pievedu tikai, ka Bukmuižas pagasts grozījis savu
nosaukumu, gribēdams dabūt kādu labāku vārdu,
latvisku. Bet tā ka viņš to ir darījis bez iekšlietu
ministrijas un filologu ziņas, tad ir iekritis un dabūjis
atkal vardu «Bukmuiža". Šis _ gadījums no Latgales
pierada, kāds juceklis var būt, ja mēs padosimies
tam, ko Latgales deputātu kungi liek priekšā. Šo
lietu nevar izšķirt Latgales deputātu kungi, kuri nav
filologi un nav nodarbojušies ar valodnieciskiem jautājumiem. Es ar nodomu pievedu Bukmuižas piemēru, lai tas būtu pieradīts ar viņu pašu spriedumu.
Bet 'Kempa kungs te nāca un teica, ka es pagastu
esot tā tulkojis un ari profesors Endzelīns. kā mūsu
lietpratējs, to esot darījis, lai ,.Vojevodas" pagasta
viela liktu «Bukmuižas". Es par to neesmu neviena
vārda teicis. Pats pagasts bija šo vārdu Bukmuiža
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izdomājis un paziņojis iekšlietu ministrijai. Iekšlietu
ministrija atradās nepatīkama situācija, ka pats pagasts bij sev piespriedis nelikumīgi jaunu vardu, bet
tā kā šo vārdu lietoja un ari pagasta valde atrodas
Bukmuiža, tad iekšlietu ministrija galu gala vienojas
pieņemt to nosaukumu. Ta tad tas ir bijis pilnīgi
Es to pievedu
iekšlietu ministrijas nokārtošana.
tikai kā pletnēm, kas var iznākt, ja grib labot un nepareizi izlabo. Bet komisija apspriedās ar vislabāko
lietpratēju un ko viņa labojusi, to ir labojusi pareizi.
Ko nevarēja labot, no tā mēs aturejāmies un atlīkām
lietu uz vēlākiem gadiem. Es vel reiz atkārtoju, ka
pārejas formulā uzdots iekšlietu ministrijai šo lietu
nokārtot. Piemēram ir tādi vārdi, ka «Bornsmihde",
bet ir tam airi latvisks vārds. Tāpat Vidzeme ir
zin
ari
latviešu
vācu
vietējie
vārdi, kur
visu
varēs
nokārtot
vārdu.
Ar
laiku
to
grib
to
paši
vietējie
iedzīvotāji
un
ari
darīt. To vajaga darīt saziņā ar lietpratējiem un
to nevar darīt ar mazām filoloģiskām zināšanām.
Nevar mnāt to, ko es neesmu teicis, un kas nav
teikts ari no mūsu lietpratējiem. Es tadeļ kategoriski
protestēju pret šo Kempa kunga izteicienu, kur viņš
paziņo, ka it kā profesors Endzelīņa kungs būtu kaut
ko sagrozījis. Mūsu lietpratējs šinī lieta te nemaz
nav iemaisīts, bet juceklis ir cēlies taisni caur nepareizu tulkošanu uz vietām Latgalē. Tāpat es nesa(1.
1. Baltinavas

4. Domopoles

2. BalVu

5. Gauru

3. Bokovas

6. Kačanovas

6. Ceraukstes

2. Bauskas

7. Codes

3. Bornsmindes
4. Bruknas
5. Budbergas

8. Grienvaldes
9. Iecavas

3 Briņgu
4.
5.
6.
7.
8.

Cēsu
Cirstu
Drabešu
Drustu
Druvienas

9. Dzērbenes
10. Ērgļu
IL Gatartas

4. Grāveru
5. Izabelinas
6. Izvolta

5. Borovkas

24. Mārsnēnu
25. Mazstraupes
26. Mēdzūlas

27. Neķenu
28. Ogres
29. Priekuļu

30. Rāmuļu
31. Raiskuma
32. Rankas
33. Raunas

13.
14.
15.
16.
17.
18.

7. Kurmenes

8. Mēmeles

3. Dignājas
4. Erberģes
5. Eķengraves
6. Elkšņu

Līvānu
Maļinovas
Mežmuižas
Preiļu

36. Skujenes

37. Stalbes
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Piedrujas

14. Rubenes
15. Salanajas
Jēkabpils
14.
15.
16.
17.
18.

11. Saukas
7.

1. Annenieku

5. Brambergas

2. Auru

6. Bukaišu

3 Bgnes
4. Bērzmuižas

7. Dobeles
8. Džūkstes-Pienavas

Vējavas
Velku un

.

Veselauskas pagasts.

,
Rudzatu

Ungurmuižas
Višķu un
Vārkavas pagasts un

1. Līvānu miests.

16. Skrudalienas

17. Susejas
18. Stelles un
19. Sventes pagasts.

apriņķis.

13. Sēlpils

12. Seces

Veismaņu

apriņķis.

Ilūkstes

13. Prodes

9. Neretas
10. Salas

19.
20.
21.
22.

Unguru
Vecpiebalgas

Pustiņas

11. Lasu
12. Pilskalnes

6.
1. Biržu

34. Rozbeķu
35. Sērmūkšu

Daugavpils apriņķis.

10. Krāslavas
11. Krustpils
12. Līksnas

2. Daudzeses

18. Vecsaules pagasts.

Cēsu apriņķis.
23. Lizuma

5.

4. Bornes

16. Šenbergas
17. Vecmuizas un

15. Svitenes

9. Kolupes

7. Dvietes
8. Gārsenes
9. Kalkūnes
10. Kurcuma

12. Visgorodas pagasts.

14. Stelpes

7. Jāsmuižas
8. Kapiņu

6. Demenes

10. Tolkovas
11- Viļakas un

apriņķis.

11. Mežotnes
12. Misas
13. Rundāles

12. Jaunpiebalgas
13. Jaunraunas
14. Jumurdas
15. Kārlu
16. Katrīnas
17. Kosas
18. Lielstraupes
19. Liepas
20. Liezeres
21. Lenču
22. Līvu

1. Aknīstes

apriņķis.

Bauskas

10. Jaunsaules

2. Asares
3. Bebrenes

galiešiem.) Varbūt tas ta ir , bet uz vietām to nezin.
To var izšķirt tikai filologi, bet Ķempa kungues neturu par tik lielu filologu. Tāpat man jāizsakās pret
to, ka Kempa kungs saka. ka es esot pieņēmis kaut
kādus likumus, kā izrunāt latgaliešu izloksni. To es
neesmu darījis. Šo lietu parzin mušu filologi. Visus
tulkojumus un grozījumus ir izdarījis mušu lietpratējs, profesors Endzelīņa kungs. Tas ir viņa darbs!
Tik tāl, cik tāl te viss ir pareizi, ir viņa darbs, bet ja
te vēl nav izdarīts viss vajadzīgais, tad tadeļ, ka viņš
ir atsacījies kaut ko grozīt, kas nav tūlīt grozāms un
ari komisija no viņa to neprasīja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Kempa iesniegtais papildinājums pie parejas_ formulas nāks nobāl- .
sošanā pie 3. lasījuma, kad bus balsošanapar pašu
pārejas formulu. Tagad nak nobalsošana Skujenieka iesniegtais pārlabojums pie 23. panta. Referents izsakās par Skujenieka parlabojumu._ Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts vienbal? īgi. Nobalsošanā nāk 23. pants pārlabota veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 23. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. Caurskatams vel pielikums pie
23. panta.

8. Liepnas
9. Rugāju

4.
1. Aiviekstes
2. Asūnes
3. Dagdas

protu, kā var iztulkot vardu « Madona" ta, ka tas
būtu iāizrunā kā «Meduna". (Starpsauciens no lat-

Balvu

3.
1. Baižkalna
2. Brantu

49jt

1924. gada 4. martā.

7. Kokorevas

2.
1. Bārbeles

1S. sēde

Sērenes
Slates
Sunākstes
Susejas-Kroņa
Valles

19.
20.
21.
1.

Vārenbrokas
Zalvas un
Zasas pagasts un
Eķengraves miests.

13.
14.
15.
16.

Jaunauces
Jaunsvirlaukas
Jēkabnieku
Kalnamuizas

Jelgavas apriņķis.

9. Elejas
10. Emburgas
IL Garozes

12. lies
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24. Naudītes

31. Sesavas

25.
26.
27.
28.
!<- ).
30.

32. Sīpeles

Ozolnieku
Penkules
Peternieku
Platones
Reņģes

33.
34.
35.
' 36.
37.

Reņģu
8.

1. Alsungas
2- gasu
3. Brocēnu
4. Cieceres

Kuldīgas

8. Ivandes

9. Kabiles
10. Kuldīgas
11. Kurmales

Kursīšu
\-.-f126- Griķu
13. Lielrendas
7. Gudenieku

14. Lutriņu

1. Aisteres
2. Aizputes-Klosteres

13. Dunikas

3. Aizputes-Pils

15. Dzērves
16. Embūtes

17. Planicas

24. Turlavas

18. Raņķu
iy Rendas

25. Vārmes un
26. Zvārdes pagasts.

'

8. urostonas
8
Grostonas
9. urasu
11 iršu
ršu knlnnii,,
n.
kolonijas

2 At^npf
rS
4 Savas
t' Borkavas
Rnrt.v,,
5.

\

16. Kraukļu
17. Kusas
Laz^onas
\l
19. Ļaudonas
20. Laudonas-Odzienas

10. Posiņes

l\

ļJoles
,*?
0- Dre, n,u
k Ief
12. Inčukalna

\\5

22.
23.

apriņķis.

33. Sausnējas

12. Rēzeknes

1L

?ricē1U

ĒT&*

34. Sāvienas

.,

35- Stāmerienes
36 Tirzas
37. Vestienas
38. Vecgulbenes
. 39. Vietalvas
Vietalvas-Odzie « pagasts
' un
1. Madonas un
2. Vecgulbenes miests

apriņķis.
Roze"tavas

16.

Ružinas

17- Vidsmuižas un

|?k?ta*aIa
I
&
14. Silajāņu
15. Stirnienes

ta^n?-^atJakaIna
l7- Kecu

8- Bīnmi

45. Ziemupes pagasts un
1. Priekules miests.

11. Rundēnu
12. Zalmuižas un
13. Zvirgsdenes pagasts.

32- Sarkaņu

Rozenmuizas

7 RWin„
ļ- £ierl°u

44. Virgas un

8. Nirzas
9. Pildas

31. Saikavas

\ &S?
muizas
g!.
in
10.

5. Baldones

42. Vērgalu
43. Zaļenieku pagasts un

&40.
30. Praulienes

£' i^'f?m*sie?as
22. Liepkalna-Ozolu

1819.
20.

41. Valtaiķu

7. Michalovas

26. Mārcienas
27. Meirānu
28. 0|u-Apeltienas

Rīgas

Ķeipenes
Ķempju
Kokneses
rap
e?^
v
Knmuldas
Lauberes-Ozolu

Mangaļu
Meņģeles
Mercendorfas
Mores
Nītaures

36* Nurmizu

37. Olaines
38. Pabažu

24. Lēdmanes

39. Paltmales

25 Lēdurgas
26- L'ela'S
27. Lielvārdes

Varakļānu

,8. Vilēnu pagasts un

1. Varakļānu un
2. Vilēnu miests.

apriņķis.
31.
32.
33.
34.
35.

?
2- A°a?u

,,
!
4. Aizkraukles

Priekules
Purmsātu
Rāvas

25. Lubejas

13.

3A lazu

39. Ulmāles-Labraga
40. Vaiņodes

23. Litenes
24* Lubānes

15. Kalsnavas

l

38. Talsu

Ludzas apriņķis.

4. Janovoles
5. Kārsavas
6- Landskorones

%?

37. Tāšu-Padures

35. Sieksātes
36. Tadaiķu

ra U
S?ln$'Ta
3
Bei
a f\l'
3geļavas
14. Kārzdabas

35

23. Snēpeles

apriņķis.

11. Madonas

5. Cesvaines
6. Dzelzavas

Vecauces
Vecsvirlaukas ?
Vilces un
Zaļenieku pagasts un
Vecauces miests.

22. Skrundas

Rudbāržu
i- £, cavas
34. Sakas

12. Jaungulbenes

4. Bucauskas

40.
41.
42.
43.
!.

15. Padures
16. Pampāļu

29.
30.
31.
32.
33

10.

1. Adulienas

39. Valguntes

Sniķeres
Svētes
Šķibes
Tetelmindes
Ukru

28. Pērkones

11

6lstras

38. Vadakstes

25. Medzes
26. Nīgrandas
27. Nīcas

14. Durbes

V» Kazdangas
v a
23. Krotes
24. Lažas

1. Bukmuižas
2. Eversmu.zas

40. Piņķu
41. Plāteres
42. Rembates

46. Salaspils
47 Sējas
48. ' Siguldas

49' Skrīveru
5o Skultes
5l

'- Slokas

52 Stopiņu
53. Stukmaņu
54 Suntažu

55. Tomes
56 Turaidas
57. Vidrižu un

?,
š'^58*
44. Ropažu
1

BrambergaS
Viska

14.
4 jumpravas
Jumoravas
15. Kastranes

HnHp;
fo
29. Lindes

30. Mālpils

45. Salas

'^^

Kemeru
2. Ogres un

3. Pļaviņu miests.
14.
1.
23.
4.

Abavas

Aizupes
Bkstu
Blidienes

5- £?,\
6. Cērkstes
7. Dzirciema
8- Engures
9- Grenču
10. Irlavas

11. Jaunpagasta
12. Jaunpils
13. Kandavas
14. Lestenes
l*5- Lībagu

16. Matkules
17.
18.
19.
20.

Mērsraga
Nurmuižas

Ozolnieku
Pastendes
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apriņķis.

Liepājas

20. Grobiņas

10 BnTkls
™,,c
ii
11. rTr
Cīravas
12. Dunalkas

4. martā.

21. Saldus

5Apnķu
17. Ezeres
o- Asnes
18. Gaviezes
ļ- 5|™\9- Gramzdas
°- * ***
£

1924. gada

20. Sātiņu

9.

4. Aizvīķu

15. sēde

Tukuma

apriņķis.

21. Praviņu
22.
23.
24.
25.
26.

Pūres
Remtes
Sēmes
Slampes
Slokenbekas

27. Strazdes
28. Stendes
29. Struteles

30. Talsu

31
'
32
t
34

Tumes

Upesgrīvas
Vānei

' Valdgales
35 Valgales
36 Vandzenes
37 Vecmoku

38 Zantes
39 Zemītes un
4a Zentenes pagasts.
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4. martā.

15. Valkas apriņķis.
Gaujenes
Ilzenes
Jaunlaicenes
Jaunrozes
Jērcēnu

5 Bilskas

11.
12.
13.
14.
15.

6 Blomu

16. Kārķu

1 Alsviķa
2. Alūksnes
3 Annas

4 Aumeisteru

21.
22.
23.
24.
25.

9 Ērģemes
10 Ēveles

Ainažu
Arakstu
Augstrozes
Bauņu

5 ' Braslavas

6. Burtnieku
7 Dauguļu
§ ' Dikļu
9 ' Duntes
10 ' Idus

IL Imantas

v

12 Ipiķu

13Jaunburtnieku
14. Jaunvāles

32. Trikātas

Mālupes
Mēra

33. Valkas
34. Veclaicenes

27. Pedeles

28. Plāņu
29. Rauzas
30. Sinoles

35. Vijciema
36. Zeltiņa
37. Ziemera un
38. Zvārtavas pagasts un
1. Lejasciema
2. Apes un

3. Strenču miests.
16.

1
2
3
4

31. Smiltenes

Lugažu

Omuļu
26. Palsmanes

17. Kolberģa
18. Karvas
19. Lāzberga
20. Liellugažu

7 Bormaņu
g Dūres
'

Lejas

Valmieras apriņķis.

15. Jēru

29. Ozolu

16. Katvaru
17. Kauguru '
18. Ķieģeļu
19. Kirbišu
20. Koku
21. Ķoņu
22. Lādes
23. Liepupes

30.
31.
32.
33.
34.

Pāles
Pociema

Puiķeles
Rencēnu
Rozēnu

35. Rūjienas
36. Salacas
37. Selu

24. Limbažu

38. Skulberģu

25.
26
27.
28.

39. Stienes

Lodes
Mūru
Nabes
Naukšēnu

40. Sveiciema
41. Ternejas
42. Ungurpils

43. Umurgas-Sārumu
44. Vaidavas
45. Vainižu
46. Valmieras
47. Valtenbergas
48. Vecates
49. Vecbrengulu
50. Vecmuižas

51. Viļķenes
52. Vilzenu pagasts un
1. Ainažu
2. Mazsalaces un
3. Salacgrīvas miests.

17. Ventspils apriņķis.
1 Irlavas
2 Dundagas

3. Ēdoles
4. Lubezeres
5. Nogales

6. Pilsberģes
7. Piltenes
8. Popes
9. Puzes
10. Sarkanmuižas

Vai augstais nams vēlas saraksta nolasīšanu.
(Balsis: „Nav vajadzīgs!") Pieprasījums nolasīt sarakstu neienāk. Vai būtu kādi iebildumi pie saraksta?

Vai referents

uz Bauskas apriņķi?

velētos izteikties attiecība

Referents G. Reinhards: Bauskas apriņķis tiek
strīpots un pagasti, kas te atzīmēti, pievienojami Jelgavas apriņķim. Tāpat no Cēsu apriņķa strīpojami
Liezeres ui Vējavas pagasts un pievienojami Madonas apriņķim. Pēc tam jāmaina numerācija. Tie ir
redakcionelas dabas pārlabojumi, jo šis saraksts ir
atkarīgs no iepriekš pieņemtiem pantiem. Atkarība
110 pieņemtiem pantiem viņš ari jāgroza.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanisļ Vārdu pie šī pielikuma lūdz Jezups Trasuns. Vārds Jezupam Tra-

sunam.

11.
12.
13.
14.

Spāres
Ugāles
Usmas
Užavas

16. Ziras
17. Zlēku un
18. Zūru pagasts.)

15. Vārves

iedzīvotāji, kuri Balvos dzīvo saka Bolvi un ne Balvi.
Man tik jāaizrāda, ka ar šādu pārkristīšanu mes varam aiziet līdz zināmam absurdam.

Mums taču li-

teratūrā ari ir tādi darbi, kura attiecīgo nosaukumu
neviens nedomā grozīt. Piemēram, ja Indrānu vieta
liktu Indreni, vai tad tas būtu labāki. Indrāni skan
daudz skaistāki. Vai tur nu. ir ta galotne aus vai ens,
tas nu ir vienalga. Bet mums taču ir jāturas vairāk
pie tā, kas jau faktiski ir._ Priekš kam mums tagad
vajaga sacīt Dricānu vietā Driceni. Dricanieši saka
vienmēr Dricāni un ne Dricēni. Kāds cilvēks, kas
sēž kabinetā, ir izgudrojis šo vārdu Driceni. Bet
visi pagasta iedzīvotāji lieto Dricāni, tie mūžīgi lietos
Dricāni, kas ari ir daudz labāki. To sakni mums va* jaga atstāt tādu, kāda viņa ir, tam ir vēsturiska nozīme, mēs varam tik atvasināt dažādus atvasinājumus. Ja mēs to sakni izskaudīsim, tad ar tojzskau-

O/^J. Trasuns (Latgales darba partija): Augstais
dīsam no latviešu valodas to latvisko. Mes caur
** nams! Es gribēju tikai drusku apstāties pie pieli>
šo sakņu izskaušanu, kas ir pie latgaliešiem, vakuma jeb vispāri sakot pie apriņķu sadalīšanas, pa,ram
latviešu valodas kuplumu pamazināt. Tas negastu sadalīšanas, dažu jautājumu noskaidrošanas. Es
būtu
vēlami un tāpēc pilnīgi aplams ir tas priekšlijautājo
neuzskatīju
šo
agrāk debatēs nepiedalījos,
jumu par tik svarīgu. lai par to vajadzētu runāt, bet kums, kas šeit nāk. Es negribēju šeit nakt_ ar
priekšlikumiem, jo domāju, ka _ augstais nams ievēros
ievērojot to ietiepību, ko parādījuši daži no depuiebildumus, kādus deputāti cēluši, bet esmu pārapir
Latgales
tātu kungiem, kuri mazāk pazīstami
par to, ka šie iebildumi atraidīti. Tapec mes
stākļiem, esmu spiests dot dažus paskaidrojumus. steigts
Spiesti
būsim
balsot pret šo likumu visā visumā, jo
Viens otrs lēmums, ko šodien augstais nams ir taitā
tās
lietas
nevar
atstāt. Mēs vel nogaidīsim 3.
gribu
pret
vietējo
iedzīvotāju
un
insījis, ir taisīts
pārlabojumus.
kur
iesniegsim
lasījumu,
teresēm. Bet sakāt, vai tad ar to ir kas panākts?
Priekšsēdētājs
Fr.
Vesmanis:
Vārdu vairāk neVai ar to ir panākts lielāks latviskums? Ar toka
velētos
izteikties?
panākts
viens
nevēlas.
Vai
referents
Balvos,
apriņķa
centru
ir
mēs ievietojam
Pēc tā, ko teicu par
Referents G. Reinhards
tas, ka vietējie iedzīvotāji, lielāka daļa pagastu pa^
teiks, ka lieta tā neiet, izņemot tieši Balvu pagasta latviešu rakstu valodu, pēc tā man it neka vairs nav
jāpastrīpo
tas, ka tanīlikumproatrodošos
ko
iebilst
un
vēlreiz
vienu
otru
tuvāk
iedzīvotājus un varbūt
jektā, kas še augstai sapulcei likts priekšā ir rakstu
pagastu iedzīvotājus, kuri būs ar mieru, ka par apvalodā izrakstīta Latgales izloksne.
riņķa centru paredz Balvus, bet visi pārējie pagasti
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pielikums nak
apradīja
viens
ar to nebūs apmierināti. Šodien te
otrs no deputātu kungiem,_ ka tas tā nevar iet, bet nobalsošanā referenta izlabotā veidā un ar viņa
tomēr ar vieglu roku paņēma un nobalsoja par_ to, priekšā liktiem pārvietojumiem. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pielikuma pieņemšanu. Nav. Kas
ka par centru jābūt Balviem. Es šeit negribu strīdēties, kā ir labāki teikt, vai Bolvi, vai Balvi, bet mums atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par pielikuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums. Par
ir jāievēro viens, mēs nedrīkstam lauzt to, kas ir.
pieņemšanu nodotas 56 balsis, pret nav
papira
tad
ar
to
stapielikuma
Balvi,
Ja mēs uzrakstīsim uz
vokli labāku nepataisīsim un ari ne latviskāku. Visi neviens, atturas 15. Pielikums pieņemts. Nobāl-
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sošana nak likums visā visumā 2. lasījumā. Es
lūdzu pacelties_ tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas
58 balsis, pret to nodotas 16, atturas 1. Likums pieņemts. 3. lasījumu prezidijs liek priekšā nolikt
uz 1. aprili. Iebildumu nav pret 3. lasījumu 1. aprīlī? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir lēmums
par
valsts
kontroles
padomes
locekļu
apstiprināšanu.
Referents Petrevics. Pie šī dienas kārtības punkta valsts kontroliers Ivanovs iesniedzis priekšlikumu:
„Lieku priekšā valsts kontroles padomes locekļu apstiprināšanu izdarīt aizklātā sēdē."

Referents vēlas vārdu? Lūdzu.
Referents A. Petrevics: Augstā sapulce! Man
jāziņo komisijas vārdā, ka komisija ari šo jautājumu skatīja cauri slēgtā sēdē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
jautājums par sēdes aizklāšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret valsts kontroliera priekšlikumu izdarīt padomes locekļu apstiprināšanu aizklātā sēdē.
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Ludzu publiku, žurnālistus, kā ari kanclejas darbiniekus, izņemot stenografistus un balsu
skaitītājus, atstāt sēdes telpas.
(Turpinās slēgta sēde.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Līdz ar pāreju uz
nākošo dienas kārtības punktu atjaunota atklātība.

Iesniegts priekšlikums:

„Liekam priekšā dienas kārtības 9. punktu skatīt cauri

tūlīt pēc 3. dienas kārtības punkta."

Nobalsošanā nāk šis priekšlikums. Kas būtu
pret priekšlikumu? Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums pieņemts.
Tiek skatīts cauri dienas kārtības 9. punkts par
3 Saeimas deputātu ievēlēšanu centrāla zemes ierīcības komitejā. Lūdzu
iesniegt kandidātus.
Iesniegti sekosi kandidāti:
zemnieku savienības vārdā Klīve liek priekšā Arturu
Alberingu, no Latgales darba partijas frakcijas Jezups Trasuns liek priekša Kotanu un no sociāldemokrātu frakcijas Rudevics — Kristapu Bungšu; bez

15. sēde
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tam Roskošs, Latgales bloka vārda, liek priekša
Antonu Velkmi. Vai būtu vēl kāds kandidāts?
Iesniegti pavisam 4 kandidāti. Vairāk kandidātu netiek iesniegts. Nobalsošana, ja netiek pieprasīts
cits balsošanas veids, notiks atklāti iesniegšanas
kārtībā par priekšā liktiem kandidātiem. Kā pirmais iesniegts priekšlikums, ievēlēt centrālā zemes
ierīcības komitejā Arturu Alberingu. Es lieku šo
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par Artura Alberinga ievēlēšanu centrālā zemes
ierīcības komitejā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret Artura Alberinga ievēlēšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Alberinga
ievēlēšanu nodotas 60 balsis, pret to nav neviens,
atturējušies 18. Alberings ievēlēts. Kā otrais nāk
nobalsošanā Latgales darba partijas priekšlikums —
ievēlēt centrālā zemes ierīcības komitejā Kotanu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Kotana ievēlēšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Kotana ievēlēšanu. Tādu nav.

Kas atturas? Balsošanas iz-

nākums: par Kotana ievēlēšanu nodotas 57 balsis,
pret to nav neviens, atturējušies 23. Kotans ievēlēts. Kā nākošais nāk nobalsošanā sociāldemokrātu

priekšlikums: ievēlēt centrālā zemes ierīcības komitejā Kristapu Bungšu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par Kristapa Bungša ievēlēšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret Kristapa Bungša ievēlēšanu. Tādu nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Kristapa Bungša ievēlēšanu nodotas
67 balsis, pret to nav neviena, atturējušies 8. Kristaps Bungš ievēlēts. Līdz ar šī kandidāta ievēlēšanu vajadzīgais skaits ir ievēlēts un atkrīt nobalsošana par Roskoša priekšā likto kandidātu Antonu
Velkmi. Prezidijs liek priekšā pārtraukumu, lai dotu
iespēju apspriesties frakciju birojam par tekošiem
jautājumiem. Iebildumu nav? Pārtraukums pieņemts. Frakciju biroja locekļus lūdzu frakciju biroja
telpās uz frakciju biroja apspriedi.
(Pārtraukums no pīkst. 8.25—8.50 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās.
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākamā sēde otrdien,
11. martā, pīkst. 5 pēc pusdienas.

(Slēgta pīkst. 8.51 vakara.)

Sēde slēgta.
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(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
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Ministru
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502

nodošana komisijām .......502
prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu
dažu Saeimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības 502
502
Dienas kārtības grozīšana

2.

4.
5.

sastāvā

E. Morica u. c. priekšlikums:
E. Morics (sociāldemokrāts)
Muitas likuma papildinājumi
sījums) :
.1. Hans,

un

502

pārgrozījumi

(3. la-

relerents

503

7.

Kr. Bachmanis, referents
Likums par dažu muitas sodu un kanclejas nodokļa

8.

atlaišanu (3. lasījums):
Kr. Bachmanis, referents
Triju zvaigžņu ordeņa statūti (3. lasījums):
P. Gaiiīts, referents
Bachmanis, referents

505—507
507

.1. Goldmanis (zemnieku savienība)

9.

10.

503

505

Kr.

506

506
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) ....
Pārgrozījums likumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu (3. lasījums):
507, 509
J. Rubulis, referents
508
Kr. Bachmanis, referents
St. Jubuls (Latgales kristīgo zemnieku savie. .
?
nība)
E. Grantskalns (zemnieku savienība) ....
Likums par bijušā Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā (3. lasījums):
Kr. Bachmanis, referents

11. Pārgrozījums ievedmuitas tarifā
mības kārtībā):
P. Siecenieks, referents

(pieņem

508
508

510
steidza510

L Celms, referents
12. Likums par kurināmā materiāla izsniegšanu kara
invalidiem, karā cietušo un kara klausībā iesaukto

511

ģimenēm (noņem no dienas kārtības)
511
13. Likums par Krišjāņa Barona prēmijām (pieņem steidzamības kārtībā):
K. Kasparsons, referents .... .... 512, 513
512, 513
K. Dēķens, referents
14. Likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi
(1. un 2. lasījums):
'
J. Ducens, referents

516, 541, 543, 544, 545,, 546

J. Goldmanis, referents 517, 542, 543, 544,
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
. . 513,
J. Ducens (zemnieku savienība) ....
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks) .

545, 546
529, 545
513, 516
514, 523

Fr. Birkenšteins, kara ministrs 514, 515, 517, 533
.... 514
G. Zemgals (demokrātiskais centrs)
. . 515, 520, 532
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
.
(sociāldemokrāts)
F. Cielēns
, . 526, 539, 546
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) . . 535
542
A. Buševics (sociāldemokrāts)
15. Redakcijas komisijas ziņojums:
Kr. Bachmanis, referents
16. Nākamā

sēde

1924. gada

11. martā.
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laišanu, 3. lasījums; triju zvaigžņu ordeņa statūti,
3. lasījums; pārgrozījums likuma par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, 3. lasījums; likums par bijuša
Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā, 3. lasījums, un tālāk turpināsies agrāk izziņotā, vēl neizspriestā dienas kārtība, papildināta ar likumu par muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu; ar pārgrozījumu ievedmuitas tarifa, ar likumu
par pārgrozījumiem preses likuma; ar likumu par
telpu īri.
Prezidijam iesniegts priekšlikums:

IV. sesijas 16. sēde 1924. gada 11. marta.

1. 'Pārmaiņas komisiju

16. sēde

548
548

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kartība: prezidija ziņojumi; muitas likuma papildinājumi un pārgrozījumi, 3. lasījums; likums par dažu muitas sodu un kanclejas nodokļa at-

„Lieku priekšā publisko tiesību komisijā
vietā ievēlēt Cielēnu.
Sociāldemokrātu

Paula Kalniņa

frakcijas uzdevuma V. Bastjānis.'

Iebildumu nav? Ievēlēts publisko tiesību komisijā Paula Kalniņa vietā Cielens.
Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par
lietvedības vienkāršojumu pagastu tiesas. Prezidijs
liek priekšā nodot šo likumprojektu juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai.
Ministru prezidents piesūtījis papildinājumu un pārgrozījumu projektu kara klausības likuma. Prezidijs liek priekšā nodot to kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots kara lietu komisijai. Talak ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par nodokli no lauku nekustamās mantas. Prezidijs liek
priekšā nodot to finansu un agrarpolitikas komisijai.
Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Talak
ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par nodokli no nekustamās mantas pilsētas un miestos.
Prezidijs liek priekšā nodotto finansu komisijām.
Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām. Talak
ministru prezidents iesniedzis skolotāju pensiju likumprojektu. Prezidijs liek priekša nodot to sociālās likumdošanas, izglītības un budžeta komisijai.
Iebildumu nav? Nodots minētām trīs komisijām.

Tālāk ministru prezidents iesniedzis lūgumu dot
Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Vesmaņa
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533.
panta pamata. Prezidijs liek priekša nodot to deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumunav?
Nodots minētai komisijai. Talak iesniegts lūgums
dot Saeimas piekrišanu Saeimas locekļa Arveda
Berga saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
540. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Nodots minētai komisijai.
Prezidijam iesniegts sekošs priekšlikums:
„Liekam priekšā dienas kārtību grozīt, liekot 14. dienas

kārtības punktu 7. punkta vieta."

Iebildumu nav? Pieņemts. Pie pirmā dienas
kārtības punkta vēl iesniegts priekšlikums. Ludzu
to nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeima nolemj uzdot valdībai viena mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai likuijr^ojeJilLujaL^JbtPtM darbinieku un
li piešķirtam pensijām un atlīdzību
viņu ģimenes locek
sirkTtrpīrrJtmra Itu profesionālo slimību gadījumos, piemērojot agrākās Krievijas rubļos piešķirtas pensijas un atlīdzību tagadē-

j^g

jiem apstākļiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Pagājuša gada uz .
budžeta komisijas priekšlikumu Saeima pieņēma lemurriu uzdot valdībai nokārtot strādniekiem priekš^
kara pensiju lietas sakropļošanas_ gadījuma. Līdz
šim mums tāds projekts nav ienācis no valdības.
Darba ministrija bija sazinājusies ar sociālas likumdošanas komisiju un, sociālās likumdošanas komisijas attiecīgā apakškomisija bij uzņēmusies šī projekta izstrādāšanu. Apakškomisija projekts bij jau izstrādāts, bet nobalsojot par to komisija, balsis dalījās uz pusēm un viņš tika noraidīts. Noraidīts viņš
komisijā ir aiz tā iemesla, ka visi komisijas locekļi
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tai sēdē nav bijuši klāt un 2 komisijas locekļi, kas
būtu sastādījuši vairākumu, izteicās, ka viņi būtu
atzinuši šo likumu, tāpēc ka tie izdevumi, kas saistās
ar šī likuma izdošanu, ir mazi, komisijā viņu aprēķināja uz pusotra miljona gadā. Tagad priekškarā
sakropļotie strādnieki saņem kā izsmieklu pat 4 papīra rubļus pensijas gadā, augstākais ir laikam 100
rubļu gadā par sakropļojumu. Tā ir ārkārtīgi liela
netaisnība un to vajadzētu novērst. Komisija nevar
pati bez Saeimas lēmuma no jauna ķerties pie šī likuma izstrādāšanas, tāpēc ka Saeima nevis komisijai, bet valdībai uzdeva izstrādāt šo likumprojektu.
Cik zināms no darba ministrijas, tad darba ministrija tam projektam, ko apakškomisija bija jau labu
laiku atpakaļ sākusi izstrādāt, visā visumā piekrīt,
varbūt, tik ar dažiem pārgrozījumiem. Darba ministrijā šis projekts jau labu laiku kā esot gatavs un
nav iesniegts kabinetam tikai tāpēc, ka bija pārliecība,,ko sociālās likumdošanas komisija to izstrādās.
Es lūdzu mūsu priekšlikumu pieņemt, jo valdībai ir
iespējams mēneša laikā šo likumprojektu iesniegt
un vajadzība pēc viņa ir tiešām liela.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav velējies. Nobalsošanā nāk nolasītais Morica un citu iesniegtais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums
pieņemts
vienbalsīgi.
Nākošais dienas kartības punkts ir muitas
likuma
papildinājumi un pārgrozījumi, 3. lasījums. Referents Hans. Lūdzu nolasīt
pie šī likuma iesniegto pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:
,,138. panta pielikumā 4. punktu papildināt ar sekošu jaunu
piezīmi 2.:

Piezīme.

2.

Finansu ministrim

ir tiesība izdot sa-

rakstu tranzitprecēm, kuras atļautas uzglabāt privātās noliktavās neatkarīgi no telpu jautājuma muitas

noliktavās (muitas likuma 520. pants)."
J.Hāns."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlētos izteikties?
Referents J. Hans:
Finansu komisija izsakās
par.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Finansu komisija ir par pārlabojumu. Nobalsošanā nāk nolasītais
liāna iesniegtais priekšlikums. Komisijā tas pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Es lieku tagad 138. pantu līdz ar pieņemto pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. Vai redakcijas
komisijas referents varētu sniegt redakcijas komisijas priekšlikumu? Vārds redakcijas komisijas referentam.
Referents Kr. Bachmanis: Redakcijas komisija
skatījusi cauri muitas likuma papildinājumus un pārgrozījumus un liek priekšā pieņemt sekošus pārlabojumus: Ievadā ir izlaists 401'. pants, kurš tekstā
ir ievests, tādēļ redakcijas komisija liek priekšā ari
ievadā ierakstīt 401. pantu. Tālāk ievadā 2. rindā
pēc skaitļa 650\ likt „pkt", ari aiz vārdiņa „un"
likt ,,pkt.". Ievadā 3. rindā pēc vārda „pantus" likt
komatu.
138. panta 1. rindā pēc vārda „ministri"
likt komatu. Tad pielikumā pie muitas likuma 138.
panta 1. pkt. 2. rindā iekavās pārstādīt burtu „p"
aiz 138. un aiz „p" likt punktu. Šī punkta 3. rindā
aiz vārda „dokumentā" strīpot komatu. Vārdā pieteikumus" strīpot galotni „us" un tās vietā likt galotni „i". Tālāk iekavās pārcelt burtu „p" aiz
skaitļa ,,392." un pēc šī burta „p" likt punktu. Tā
kā ir pieņemta 2. piezīme pie 138. panta, tad agrākai
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piezīmei aiz vārda „piezīme" likt ciparu "1", ta bus
1. piezīme. Šinī 1. piezīme 2. rinda aiz vārda „veida
likt komatu. Aiz vārda pieprasījumu" strīpot komatu. Pieņemtā 2. piezīme 2. rinda aiz vārda „noliktavas" likt komatu. 3. pantā aiz vārda «pārziņa
likt komatu. 4. panta pedeja rindā _ iekavas aiz
skaitļiem strīpot pēdējo „p". Piezīme pie 4. panta
iekavās strīpot pēdējo „p.". 5. panta iekavas aiz
burtiem „pk" likt „t". Šinī pašā pantā iekavas aiz
burtiem „pk" likt "t". 7. pantā aiz vārda „vietam"
likt komatu. Piezīme pie 8. panta vārda «katrreizēju" strīpot galotni „u" un tas vieta likt „a". Tas
pašas piezīmes beigās iekavas aiz burtiem „pk"
likt „t" un punktu. 9. panta pedeja rinda aiz vārda
„vietām" likt komatu. Šinī paša panta 2. nodalījuma
iekavās aiz burtiem „pk" likt „t"_ un punktu. 3. nodalījumā aiz vārda «nenomuitotas" strīpot komatu
un šī nodalījuma beigās iekavas strīpot pedejo „p".
10. panta 2. rindā pēc burtiem „pk" likt „t" un punktu.
12. pantā 2. rindā iekavās strīpot otro „p.". 384.
pantā 2. rindā aiz vārda „vairūmu" strīpot komatu.
4. rindā aiz skaitļiem « l/*-" strīpot procentu apzīmējumu un rakstīt vārdu «procenta". 401. _ panta 3.
rindā vārdā „procentu" strīpot „u" un ta vietalikt
,.a". 409. panta 2. punkta aiz vārda «aprēķināmi"
likt komatu. 440. pantā 5. rindā starp vārdiem «konstatēts" un «preču" likt domu strīpiņu pec komata.
Tanī pašā rindāaiz skaitļa „Vh" strīpot procentu apzīmējumu un tā vietā likt _ vardu «procenta". 507.
pantā 3. rindā aiz vārda «ārvalstīm" strīpot komatu.
650. pantā 3. punktā aiz vārda «punktiem" likt komatu. Tanī pašā punktā aiz skaitļiem « l / " strīpot
procenta apzīmējumu un rakstīt vārdu «procenta".
42. punktā pēc skaitļa „10" strīpot procentu apzīmējumu un rakstīt vārdu «procentus". Tanī pašā panta
pēc skaitļa „10" strīpot procentu apzīmējumu un
rakstīt vārdu «procentus". 973. pantā pirmā rindā
aiz burtiem „pk" likt „t". 2. rindā aiz burtiem „pk"
likt „t.", tanī pašā rindā aiz burtiem „pk" likt „t."
un aiz punkta komatu. Šī panta 2. nodalījumā 2. rindā vārdā «faktūras" uz pēdējo „a" likt garuma zīmi.
993., 957.—992. pantos 2. rindā vārdā «pārkāpumi"
strīpot galotni „i" un tās vietā likt galotni „us". 3.
rindā vārdā «izdarīti" strīpot galotni „ti" un tai vietā
likt _ „jušas", tā kā vārds skan « izdarījušas". Tanī
pašā rindā strīpot „no". Vārdā «personām" strīpot
„ām" un tā vietā likt „as". 1007. panta priekšpēdējā
rindā pēc vārda «ņemama" likt komatu. 1008. pantā
vārdus ..pārbaudīšanas dokumentos" pārcelt no pirmās rindas uz otru aiz vārda «uzrādīšanu" un tad
aiz vārda «dokumentos" likt komatu; pēc ta, vārda
.,kā" vietā likt ..nekā". 1014. panta 2. rindā aiz vārda
«dokumentos" likt komatu. 3. rindā aiz skaitļa ,.10"
strīpot procentu apzīmējumu un rakstīt vārdu «procentus"; tāpat 4. rindā aiz skaitļa .,10" strīpot procentu apzīmējumu un tā vietā likt vārdu ..procentus ".
1109. panta 2. rindā vārdā ..iedales" strīpot galotni
„es" un tās vietā likt a ar garumzīmi; panta 2. rindiņā aiz skaitļa ..1006" atstāt tikai vienu p. un strīpot otru: 3. rindiņā vārda ..kārtā" vietā pieņemt
vārdu ..pārkāpšanu ". 1164. panta priekšpēdējā rindā
aiz vārda «lietām" liktkomaju; panta 3. punkta otrā
nodalījuma vārdiņa .,ša" strīpot a un tā vietā likt i.
1255, panta otrā rindiņā aiz burtiem ..pk ." likt ,,t" un
punktu un aiz vārda ..pamata" likt komatu. Tie
būtu visi pārlabojumi šinī likumā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi pie šī
likuma pieņemti vienbajsīgi. Nobalsošanā nāk likums
3. lasījumā visa visuma. Ludzu pacelties tos, kas
1
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būtu pret likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījumā pieņemts
vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
pardažumuitas
soduun ka nelej asnod o k ļ a atlaišanu, 3. lasījums. Referents J.
Hans. Pie 3. lasījuma nekādi pārlabojumi nav
iesniegti. Vai redakcijas komisijas referents vēlas
sniegt redakcijas komisijas ziņojumu? Vārds redakcijas komisijas referentam.
Redakcijas komisija
Referents Kr. Bachmanis:
liek priekšā pieņemt šai likumā sekošus pārlabojumus. 1. panta 2. rindā aiz gada skaitļiem ,,1914."
likt burtu „g.". Tai pašā 2. rindā aiz skaitļa „1029."
strīpot otrO „p". 3. rindā aiz skaitļa „44." strīpot
otro „p". 2. pantā aiz skaitļa 67." vārdā «pantos"
strīpot galotni „os" un likt galotni „ā". Šinī likumā
vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas pārlabojumi. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret to pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas komisijas pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Balsošanas
iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret to nav neviens, atturējušies 15. Likums
p i e ņ e m t s.
Nākamais dienas kārtības punkts ir t r Li u
z v a J, jLŽ O.U -Q-r.il£..n.ļ_§t a tu t j. 3. lasījumsT Rē^
ferēnts Gailīts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 1.

panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā strīpot vārdus „pasludināšanai 1918.. gada 18. novembrī" un tā vietā teikt „tapšanai".
Iesniedzis J. Goldmanis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Gailīts: Komisijā pārlabojumu pieņēma vienbalsīgi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Komisijā nolasītais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Es likšu tagad pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pārlabojuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts vienbalsīgi.
Nobalsošanā nāk 1. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 1. pants pārlabotā veidā pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie
«
10. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu līdz ar piezīmi — strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
dot atsauksmi.

J. Goldmanis."

Lūdzu referentu

Referents P. Gailīts: Attiecībā uz 10. pantu jāteic, ka viņš tiešām neveikli rediģēts. Doma bijusi
tāda, ka augstākās šķiras ordeni var dabūt tikai tas,
kam ir zemākās šķiras ordenis, bet tas šinī pantā
nav skaidri izteikts. Pie tam likums pielaiž _ izņēmumus, kā iekšzemē, tā ārzemēs. Šādi izņēmumi
patiesībā pantu anulē. Komisija tālab piekrita Goldmaņa priekšlikumam, ka šis pants strīpojams un
ordeņa domei atstājamas brīvas rokas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Goldmaņa priekšlikums:
„10. pantu līdz ar piezīmi strīpot."

Es lieku Goldmaņa priekšlikumu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret to. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Līdz ar to 10. pants strīpots. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 14. panta.
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta d punktā teikt: „ārlietu ministra" un pēc tam ievest e punktu, kuru izteikt sekosi:
e) trim augstākiem triju zvaigžņu ordeņa kavalieriem—Latvijas pilsoņiem, kas ordeņus saņēmuši ka
pirmie.
J. Goldmanis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Goldma-

nim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Tagadējā
ordeņa dome sastāv no Valsts Prezidenta, ministru
prezidenta, no trīs Saeimas vēlētiem locekļiem un
diviem pirmiem apbalvotiem. Tā kā stipri lielā mērā
būs vajadzība šo ordeni izsniegt ari ārzemniekiem,
tad katrā ziņā būtu vajadzīgs, lai ordeņa domes sastāvā būtu ari ārlietu ministrs. Nebūtu jābaidās par
to, ka valdības puse līdz ar to varētu tikt pastiprināta, jo jāievēro, ka pie šiem 2 pirmiem apbalvotiem
vajadzētu pielikt ari vēl 3. pirmo apbalvoto, lai tādā
gadījumā, kad pie ordeņa domes locekļiem pievieno
vēl ārlietu ministri, lai tad sastāvs būtu ne no 8 personām, bet no 9. Kas attiecas uz pirmiem trim apbalvotiem domes sastāvā, tad pret tiem ierunas nevarētu celt. Lieta ir tāda, ka šie 3 pirmie apbalvotie tiks izraudzīti no ordeņa domes, kura sastāvēs
no 5 locekļiem, no 3 Saeimas vēlētiem priekšstāvjiem, no Valsts Prezidenta un ministru prezidenta.
Tā tad pārsvars būs Saeimas pusē tai domes sastāvā, kas izvēlēs šos pirmos 3 apbalvotos. Un es domāju, ka šādam sastāvam mēs pilnīgi varētu uzticēt
izvēlēt pirmos 3 apbalvotos. Es domāju, ka tie nekļūdīsies un varēs izraudzīt ordeņa domes sastāvam
cienīgus locekļus, kuri būtu priekš Latvijas tapšanas
lietas izcilus strādājuši un tāpēc nebūtu par ļaunu, ka
tie nāktu ordeņa domes sastāvā. Tāpēc varētu uzticēties šim izlasījumam.
Tāpēc būtu ari vēlams,
lai ārlietu ministrim šai ordeņa domē piederētu vārds,
lai viņš varētu ne tikai padomu dot, kas būtu apbalvojams, bet ka viņš varētu ari savu balsi nodot par
to, kam šo ordeni vajadzētu piešķirt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Komisijas vairākums šim Goldmaņa pārlabojumam neva- j
rēja piekrist aiz sekošiem iemesliem. Tagad pieņemtā redakcija nosaka, lai ordeņa domē būtu zināma paritāte starp likumdevējas iestādes priekšstāvjiem un starp tiem priekšstāvjiem, kuri stāv
ārpus likumdevējas iestādes; ir gribēts ordeņa domei
garantēt zināmā mērā bezpartejisku
elementu no
katrreizējas likumdevējas iestādes sastāva. Ja tagad pieņemtu Goldmaņa priekšlikumu, tad šī paritāte
zūd un liels pārsvars nāk tām personām, kuras stā-

vētu ārpus likumdevējas iestādes. Komisijas vairākums nevarēja izšķirties par labu šādam viedoklim.
Tālāk Goldmaņa kungs uzsvēra ārlietu ministra
it kā sevišķu vajadzību šinī domē. Cik būtu vajadzīga ordeņa domei informācija par apbalvojamiem
ārzemniekiem, tad katrā gadījumā šo informāciju vai
sniegt ari katrreizējais ministru prezidents, jo tās
ziņas ārlietu ministrs var pavēstīt kabineta galvai.
Informācijas nolūkā ārlietu ministrim bez tam nav
liegts būt klāt ari domes sēdēs. Komisijas vairākums tamdēļ balsoja par to, ka ir paturama vecā redakcija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu
vairāk
neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents P. Gailīts:
Komisijas vairākums izteicās pret pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Goldmaņa pārlabojums pie 14. panta. Komisijā pārlabojums noraidīts. Es likšu tagad Goldmaņa pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par Goldmaņa pārlabojumu pie 14. panta. Tagad
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Komisija pārlaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Jezupa
lieku
tagad
pieņemts.
Es
bojums
_ Rubula
priekšlikumu pie 1. panta uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir par Jezupa Rubula priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot es lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Jezupa Rubula priekšlikumu nodotas
40 balsis, pret to — 34 balsis, atturas 5 balsis. Priekšlikums pieņemts. Līdz ar to pants pieņemts Jezupa
Rubula priekšā liktā redakcija. Vairāk pārlabojumu
pie šī likuma nav iesniegti. Vai redakcijas komisijas
refe.-ents vēlētos sniegt redakcijas komisijas pārlabojumus?
„Pantā strīpot vārdus: „ordeņa kavalieriem" un to vieta
Referents Kr. Bachmanis: Šī likuma pieņemta
likt „ar triju zvaigžņu ordeni apbalvotiem".
pārlabotā 1. pantā _ 2. rindā aiz vārda «likvidēšanu"
Pantu nobeigt ar šādu teikumu: «Šinī gadījumā un tāpat
likt ,„"; 2. pantā vārdā «apriņķu" strīpot galotni „u"
ar tiesas spriedumu noņemtie ordeņi līdz ar ordeņa dokumenun tās vietā likt „a". Vārda .pašvaldību" strīpot gatiem un attiecīgā sprieduma norakstu piesūtāmi ordeņa domei.
J. Goldmanis."
lotni „u" un tās vietā likt „as". 3. panta 2. rinda aiz
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu neviens
vārda «darbus" strīpot „ , ". Vairāk pārlabojumu šinī
nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
likumā nav.
Referents P. Gailīts:
Komisija pārlabojumiem
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vienbalsīgi piekrita.
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. LūnolaPriekšsēdētājs Fr.-Vesmanis:
Komisijā
dzu pacelties tos, kas būtu pret redakcijas komisijas
sītie pārlabojumi pie 20. panta pieņemti vienbalsīgi. priekšā likto pārlabojumu pieņemšanu. Nav. Kas
Lieku Goldmaņa pārlabojumu pie 20. panta uz balatturas? Nav. Redakcijas komisijas priekšā liktie
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret. Nav. pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk
Kas atturas? Nav. Pārlabojumi pieņemti
vienlikums 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos,
balsīgi. Nobalsošanā nāk 20. pants pārlabotā veida. kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu paLūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot
Nav. Kas atturas? Nav. 20. pants pārlabotā veida
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
pieņemts vienbalsīgi. Vai redakcijas komisijas refe(Balsis no vietas: Ir.) Lūdzu balsu skaitītājus uzdot
rents varētu sniegt redakcijas komisijas pārlaboziņas par tiem, kas būtu atturējušies. Nav. Balsojumus? Vārds redakcijas komisijas referentam.
šanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodotas 45
Referents Kr. Bachmanis: Redakcijas komisija
balsis, pret to — 40 balsis, atturējies nav neviens.
skatīja cauri šo likumu un liek augstam namam Likums pieņemts.
Caurskatīšanā nāk iesniegtā
priekšā pieņemt sekošus pārlabojumus. 4. panta 3. pārejas formula. Lūdzu nolasīt iesniegto
pārejas
rindā vārdā «mugurpusēs" uz „e" strīpot garuma ? formulu.
zīmi. Tā paša panta 3. nodalījumā aiz vārda
Sekretārs J. Vesmanis:
« zvaigzne" likt vārdu „ir". Tanīpašā rinda aiz vār„Saeima nolemj: 1) uzdot pašvaldības komisijai izstrādāt
da «veida" likt komatu. 8. pantā aiz vārda «krustu" apriņķu pašvaldības iekārtas un vēlēšanu likumus; 2) pie kam
un aiz vārda «komandieri" likt komatus. Ta ka 10. apriņķu padomju vēlēšanu likums izstrādājams uz tiešo vēlēšanu pamatiem.
P. Ulpe.
.1. Rubulis."
pants agrākā redakcijā ir strīpots, tad _ turpmākie
panti apzīmējami ar citu numerāciju. Tā 11. panta
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jubulam.
vietā likt 10. u. t. t. Šinī jaunā pārlabojumā 10. panta
St. Jubulis (Latgales kristīgo zemnieku savieaiz vārda «šķiru" likt komatu.
13. pantā pedeja
nība) : Augstā sapulce! Tā kā iesniegtā pārejas forrindā strīpot vārdu «kas" un tā vietā likt «kuri". Vaimula pastāv no divām patstāvīgām daļām, es lieku
rāk pārlabojumu šinī likumā nav.
priekšā balsot par katru daļu atsevišķi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Nobalsošanā nak
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Grants- s\
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Lukalnam.
dzu pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu pieE. Grantskalns (zemnieku savienība): Neskaņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi pietoties uz vēl arvien ienākušiem protestiem pret apņemti vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk likums par triju
riņķu pašvaldību ievešanu, šodien augstam namam
zvaigžņu ordeņa statūtiem 3. lasījumā visā visumā. labpatika ar ļoti niecīgu balsu vairākumu pieņemt šo
Lūdzu pacelties tos, kaš būtu pret likuma pieņemapriņķu pašvaldības iestāžu nodibināšanu no jauna.
šanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir par liEs gribu aizrādīt, ka tas, kas izteikts iesniegtās pārkuma pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, ejas formulas pirmā daļā, jau ietilpst tikko pieņemtā
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
ierosinājumā, jo ierosinājuma 2. pantā ir teikts, ka
par likuma pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 28 apriņķu pašvaldību satversme un vēlēšanu likums izbalsis, atturējies nav neviens. Likums pieņemts.
strādājami atsevišķi. Tas tomēr nav galvenais pārNākamais dienas kārtības punkts ir p ārgroejas formulā. Tur ir vēl otrs punkts, kurā iet runa
z ī j u m i li k u m ā p a r a p r i ņ ķ u pašvalpar apriņķu padomju vēlēšanu likumu un ari par
dību likvidēs a n u, 3. lasījums. Referents Jetiešām vēlēšanām. Ar šo pārejas formulas otro daļu
zups Rubulis. Lūdzu
nolasīt pārlabojumu pie 1. ir teikts tikdaudz, ka tiek ievestas no jauna ne tikai
panta.
apriņķu pašvaldības, ne_ tikai apriņķu valdes, bet ari
Sekretārs J. Vesmanis:
apriņķu padomes ar visām tām sekām, kas šīm pado1. pantu strīpot un ta vieta pieņemt pantu sekoša redakcija:
mein nak līdz. Ierosinājuma iesniedzēji, varbūt, nav
Apriņķu
pašvaldības
likvidēšana,
paredzēta
li„1.
kura
gribējuši tik tālu iet, bet ir parasta lieta, ka jo ēd, jo
kumā par apriņķu pašvaldību likvidēšanu, apturama.
J. Rubulis."
apetite aug un formulas iesniedzēji domā, ka pie
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu neviens
viena bus iesj)ejams dabūt cauri ari padomes. Tāpēc,
nemaz nerunājot par padomju derīgumu vai nederīnevēlas? Vai referents vēlētos izteikties?
gumu pec būtības, vajadzētu ievērot, jau aiz tā vienReferents J. Rubulis: Komisijā pārlabojums piekārša iemesla vien, ka šādu padomju ievēlēšana izņemts.
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Goldmaņa pārlabojumu pie 14. panta. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturējās no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Goldmaņa priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret to —
43 balsis, atturējušās 5. Goldmaņa priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nāk 14. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants
pieņemts vienbalsīgi 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.
Līdz ar šī pārlabojuma noraidīšanu pie 14. panta atkrīt Goldmaņa pārlabojumi pie 15. panta, kuri izriet
no pārlabojuma pie 14. panta. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 20. panta.
Sekretārs J. Vesmanis:
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maksā pārāk dārgi, ka nāktos segt vēl tiešos vēlēšanu izdevumus,, kuri sniedzas tuvu pie tām sumām,
kādas izmaksā valsts vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, — ka mūsu izpostītos un neražas apstākļos būtu
brīnišķīgi, ja varētu runāt par šādiem neproduktiviem izdevumiem, izvedot šīs tiešās vēlēšanas uz
nekam nederīgām un nevajadzīgām padomēm ar visām attiecīgām komisijām. Zemnieku savienība aiz
šiem motiviem nevarēja balsot vispār par apriņķu

pašvaldībām ūnjo vairāk nevar balsot par šīm pa-

domēm un tiešām vēlēšanām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav velējies. Vai referents vēlētos izteikties?

trds referentam.

~Referents J. Rubulis: Augstā sapulce! Šī pārejas formula komisijā ir pieņemta. Vispirms man liekas, ka šīs pārejas formulas pirmā, kā ari otrā daļa
ir nepieciešamas. Bez šaubām tikko pieņemtā likumā
par apriņķu pašvaldību likvidēšanu ir gan teikts, ka
apriņķu pašvaldību satversme un vēlēšanas likumi
liks izstrādāti atsevišķi.

Bet var būt vēl neskai-

drība, kas to likumprojektu izstrādās, vai nu valdība
izstrādās likumprojektu par apriņķu pašvaldību paturēšanu un apriņķu pašvaldību satversmi, vai ari
tos izstrādās pašvaldības komisija. Tāpēc pārejas
formula nosaka skaidrības dēļ, ka to izstrādās pašvaldības komisija, kur dažādi projekti, kā tas deputātu kungiem ir zināms, ir jau gatavi no sen seniem
laikiem. Pie tam otrā daļa, kur ir runa tieši par pašu
vēlēšanu likuma izstrādāšanu, ari tā ir vajadzīga, ja
iziet no tiem motiviem, ar kādiem nāca pie šī likuma
2. lasījuma Grantskaīna kungs. Komisijā par otro
daļu balsis dalījās līdzīgi: 5 bija par šo projektu, 4
pret un 1 atturējās. Par pirmo daļu nodotas 6 balsis
par, 4 pret. Man liekas, ka ari otrā daļa ir vajadzīea, jo Grantskaīna kungs teica, ka apriņķu pašvaldības vajadzīgs likvidēt, jo citādi tā būšot par
daudz birokrātiska iekārta, ka pašvaldības vajagot
visā visumā atvieglināt, ļaut attīstīties. Ja tas tā
būtu vajadzīgs, tad izejot no šī redzes stāvokļa, liekas, ka tāda plašāka pārraudzības iestāde ir vajadzīga. Vai šī pārraudzība tik smaga, kā Grantskaīna
kungs to domā, to nevar noteikt, bet ari pārejas formulā tas nav teikts. Tā tad viss tas būtu nepieciešami vajadzīgs skaidrības dēļ un tāpēc lūdzu augsto
namu pieņemt. Balsojot par otru daļu, kā es jau teicu, balsis dalījās līdzīgi, t. i. par otro daļu nodotas 5
balsis, pret to — 4, atturējies 1. Tas notika tāpēc, ka
ne visi komisijas locekļi bija klāt, kuri par to būtu
balsojuši.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iesniegtais
buļa priekšlikums pie pārejas formulas skan:

Ju-

Lieku priekšā pie pārejas formulas'par .katru punktu balsot
atsevišķi."

Vai būtu kādi iebildumi pret dalītu balsošanu?
Nav. Nobalsošana tā tad --"~*tiks atsevišķi par katru
punktu. Vispirms nāk nobalsošanā pirmais pārejas
formulas punkts:
„Uzdot pašvaldības komisijai izstrādāt apriņķu pašvaldības
iekārtas un vēlēšanu likumus."

Komisijā punkts pieņemts. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret šī punkta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par 1. punkta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par pirmā punkta pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret to — 40, atturējies nav
neviens. 1. punkts pieņemts. Tagad nobalsošanā
nāk 2. punkts, kurš skan:
„Pie kam apriņķu padomju vēlēšanu likums izstrādājams
uz tiešo vēlēšanu pamatiem."

Pie 2. punkta balsis komisijā dalījušās līdzīgi.
Es likšu tagad 2. punktu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. punkta pieņemšanu. Tagad
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lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. punkta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 2. punkta pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret to — 38 balsis, atturējušies 6. 2. punkts noraidīts.
Nākošais dienas kārtības punkts ir 1 i,k u m s
par bijušā Rīgas politechniska institūta pārņemšanu valsts īpašumā, 3.
lasījums. Referents Gailīts. Nekādi pārlabojumi
pie šī likuma 3. lasījuma nav iesniegti. Vai redakcijas komisijas referents varētu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu pie šī likuma? Vārds redakcijas

komisijas referentam.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija liek priekšā pieņemt šinī likumā
sekošus pārlabojumus. 1. pantā 3. rindā starp vārdiem «pienākumi" un «par" likt vārdu «atzīstami";
piezīme pie šī panta vārdā «šai" likt uz „i" garuma
zīmi. 2. panta 2. rindā vārdā «vārdu" strīpot galotni
„u"
un tas vietā likt galotni „a". Vairāk pārlaboju
.
mu šinī likuma nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Vai
būtu kadijebildumi pret redakcijas komisijas priekšā
liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav? Kas ir

pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošanā nāk likums 3. lasījumā
visa visuma. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas. atturas? Nav. Li-

kums 3. lasījuma pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts saskaņā ar pieņemto dienas kārtības grozījumu ir agrākais 14.
punkts — pārgrozījums ievedmuitas tarifa. Referenti Ulmanis, Siecenieks. Lūdzu referentus sniegt referātus. Finansu komisijas ieskatus
referenta Ulmaņa vieta cels _augstam namam priekšā
finansu komisijas priekšsēdētājs Celms. Vārds Siece niekam.
Referents P. Siecenieks: Augstā sapulce! Pār- ..
grozījumi ievedmuitas tarifā izsaukti aiz tiem nelabvēlīgiem apstākļiem, kādi uz_ laukiem ir vispārīgi
seklas labības vajadzībām. Kā zināms, mums lielā
mēra jāieved visādas seklas labības, tāpat ari vajadzīgas āboliņa, timoteja un ari citas zāļu sēklas. Pagājušais nelabvēlīgais gads ir lietu padarījis vēl grūtāku. Līdz šļm tikai pa daļai āboliņa sēklas tika ievestas, lielāka daļa tika ražota uz vietas, bet tā kā tagadir viss lielākais vairums jāieved no ārienes, tad
radās ari vajadzība šai lietā nākt pretī lauksaimniekiem. Valdība, ka zināms, izsniedza lielākas sumas
labības seklas iegādāšanai, bet uz āboliņu, timoteju
un citam zaļu seklam pastāv joprojām vēl ļoti augsta
muita. Pec pastāvoša muitas tarifa 62. panta 3
punkta b ir svabada no muitas tikai izlases sēkla, bet
citas visas seklas, kas nav sevišķi minētas, pēc a
punk'a ir apliktas ar 30 santimu lielu muitu uz kilogramu, kas iztaisa 245 rubļi ar kapeikām uz pudu.
Saprotams; ka maksāt šinī gadā. kur tā kā tā būs
jāiet palīga pie seklas iegādāšanas ar valsts līdzekļiem; vel tik augstu muitu būtu pavisam nelietderīgi,
pat neiespējami Varētu nonākt pat pie tā, ka dau^ aiz sēklas trūkuma āboliņa un zāļu
dzas saimniecībās
lauki paliktu neapsēti. Tāpēc apspriežot šo pārgrozījumu ievedmuitas tarifā apvienotā tirdzniecības-rūpniecības un finansu komisijas sēdē komisija nāca pie
lēmuma, ka šāds pārgrozījums jāizdara tūliņ, nenogaidot muitas tarifa pārgrozījumus, kuri, kā paredzams, tiks izvesti varbūt saskaņā ar mūsu kaimiņu
valsts, Igaunijas muitas tarifu, bet tas šinī gadā
naktu par veļu priekš sēklas vajadzības. Tāpēc apvienotās komisijas nolēma, ka šis pārgrozījums izvedams būtu tūliņ un pie tam steidzamības kārtībā.
Tāpēc man tirdzniecības un rūpniecības komisijas

511

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas
,

uzdevuma jaludz augstais nams šos pārgrozījumus
pieņemt un pieņemt tos steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu

komisijas referentam.
Referents J. Celms: Finansu komisijai pie šī li?-kumprojekta
atsevišķa priekšlikuma nav, jo finansu
.komisija piekritusi visiem tirdzniecības un rūpniecības komisijas izdarītiem pārgrozījumiem un papildinājumiem. Tikai man gribētos šeit aizrādīt augstam
namam, ka finansu komisijā pie šī likumprojekta_ apskatīšanas un iztirzāšanas noskaidrojās, ka vispārīgi
mums nepastāv nekāda iekšēja kontrole pie sēklu
tirdzniecības un tamdēļ iespējams lielas ļaunprātības,
kuras ari ir konstatējis lauksaimniecības departa-

ments, jo apgrozībā tiek laistas ļoti sliktas sēklas.

Finansu komisijā tika izteiktas bažas, ka šo kontroli
nepastiprinot, varētu ar ārzemes sēklu lielu pieplūdumu šī mazražīgā sēkla pavairoties. Tāpēc finansu
komisija vēlējās, lai valdība kādā nebūt ziņā,censtos
pastiprināt kontroli pie sēklu tirgotavām, lai nenaktu
pārdošanā mazražīgas sēklas. Atsevišķu priekšlikumu finansu komisija tomēr neienesa plenarai _ sēdei, bet izteica šo vēlēšanos un darīja to ari zināmu
valdības priekšstāvjiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Lieku uz balsošanu steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav. Kas atturas? NavSteidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vardu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Kas būtu pret to? Nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pārgrozījums ievedmuitas tariiā (no 23. maija 1922. g.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:
.

Iebildumu nav?

,.Ievedmuitas tarifa 62. panta 3. punkta b burta tagadējā
teksta vietā likt sekošu:"

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Lūdzu nolasīt tekstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Visāda āboliņa, timoteja, pļavu zāļu un lauksaimniecības
sakņu augu sēklas, kā ari izlases sēklas lauksaimniecības va-

jadzībām

brīvi."

Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk šis likumprojekts visa
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret ta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likumprojekts
pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
materiāla izsniegšanu
par kurināmā
kara invalidiem, karā cietušo un kaģimenēm. Refeiesaukto
ra klausībā
renti Morics, Bruno Kalniņš, Salnājs. Pie šī dienas kārtības punkta iesniegts sekošs priekšlikums:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

„Likumu

par

kurināma, materiāla

izsniegšanu kāja in-

validiem, kurā cietušo un kara klausība iesaukto ģimenēm nodot sociālās likumdošanas, kara un budžeta komisijai likumprojekta

dažādu

variantu saskaņošanai."

Vispirms izšķirams šis priekšlikums. Vārdu neviens nevēlas? Es lieku priekšlikumu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi un likumprojekts nodots
minētām komisijām dažādo variantu saskaņošanai.
Nākošais dienas kārtības punkts ir_ ljĶ aia j
par Krišjāņu Barona prēmija in. Referenti — Kasparsons, Deķens. Es lūdzu referentus
sniegt referātus. Vārds Kasparsonam.
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Referents K. Kasparsons: Godātie deputātu kungi! Krišjānim Baronam par piemiņu ir domātas sis
prēmijas. Šis prēmijas ir nodomāts piešķirt ik gadus
Krišjāna Barona nāves dienā, 8. marta. Par kādiem
darbiem piešķirt? Šai ziņā likumprojekts atšķiras
no likuma ierosinājuma. Likuma ierosinājums gribēja dot iespēju izdarīt pētījumus apceļojot Latviju,
t. i. gribēja to stipendiju veidā. Bet šim mērķim pagājušā gadā piešķīra līdzekļus kultūras fonds. Ja
nu kultūras fonds to darīs ari uz priekšu, tad te var
būt runa par jau izdarītiem pētījumiem, par prēmijām.
Tāpēc izglītības komisija vienojas, ka šīs prēmijas
piešķiramas par patstāvīgiem darbiem, par jau gataviem darbiem Latvijas dabas un Latvijas kultūras
pētīšanas laukā. Kā katru šī likumprojekta pantu atsevišķi, tāpat likumprojektu visa visuma izglītības
komisija pieņēma vienbalsīgi. Es lūdzu to pieņemt
un komisijas vārda lieku priekša steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds koreferentam Dēķenam.
Referents K. Dēkens:

Augsta

sapulce!

Bu-

džeta komisija priekša likto likumprojektu, kas izstrādāts izglītības komisija, nepieņēma vienbalsīgi,
pret
bal4 balsīm. Tie, kas
bet
ar
8
ideju, bet
pretim, nebij
pret _ pašu
soja
domāja, ka to visu var nokārtot pat bez likuma,
kultūras fonds uz savu noteikumu pamata. Vairākums tomēr aizrādīja uz to. ka kultūras fonda _domes
sastāvs ir vēlēts tikai uz trim gadiem. Visi lēmumi,
ko kultūras fonds pieņem, ir grozāmi, ja ne katru
gadu, tad vismaz ik pēc trim gadiem. Kultūras
fonds var pišķirt atsevišķus pabalstus, piespriest atsevišķas prēmijas no gadījuma uz_ gadījumu, bet Kultūras fonds nevar radīt neko pastāvīgu. Bet te mums
ir darīšana ar kādu mūsu tautas darbinieku, kuram
mūsu tautā otra līdzīga nav ne nopelnu ziņa, ne ari
tajā ziņā, ka tas ap sevi apvienotu visu latviešu tautu.
Barona tēvam, mūsu tautas Baltajam tēvam latviešu
tautā neviena pretinieka nav, ko par citiem inusu
tautas nopelnu bagātiem darbiniekiem nevar sacīt.
Tāpēc šis ir jāizceļ tā, ka viņam nodomāta piemiņa
nenes nekādu gadījuma raksturu, bet ka tā paliek uz
visiem laikiem. Tāpēc budžeta komisijas vairākums
pieņēma pilnīgi tos pašus noteikumus nepārgrozītus,
kas bija likti priekšā no izglītības komisijas. _ Man
uzdots budžeta komisijas vairākuma vārda lūgt
augsto namu pieņemt šo likumprojektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents īiek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav._ Steidzamība
pieņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates.
Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par Krišjāna Barona prēmijām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1, pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Izglītības
ministrijas
budžetā ikgadus
5.000.— prēmijām uz Krišjāna Barona vārda."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

uzņemami

Ls

Iebildumu nav?

„Premijas piešķir ikgadus 8. martā sevišķa komisija, kurā
ieiet izglītības ministrs kā priekšsēdētājs, 3 Latvijas universitātes uz vienu

gaduievēlēti locekli un 2 izglītības ministra

uz

vienu gadu uzaicināti Latvijas zinātnisko biedrību pārstāvji."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.

- 4 apr. m
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Sekretārs J. Vesmanis:
«Prēmijas var piešķirt par patstāvīgiem darbiem Latvijas
dabas un kultūras pētīšanas laukā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Premiju skaitu un lielumu nosaka komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iebildumu
Pieņemts. Iesniegts sekošs priekšlikums:

nav?

Lieku priekšā likumā par Krišjāna Barona prēmijām pieņemt šādu 5. pantu: „5. pants. Sīkākus noteikumus par prē-

miju piešķiršanu izdod ministru kabinets."

Priekšlikumu iesniedzis Kasparsons. Vārdu pie
priekšlikuma neviens nevēlas. Vai referents vēlas
izsacīties nar priekšlikumu?
Referents K. Kasnarsons: Izglītības komisijā
priekšlikums nav apspriests, bet es nemaldlšos, ja
teikšu, ka tas ir izglītības komisijas garā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai budžeta komisijas referents vēlas vārdu?
Referents K. Dēķens: Budžeta komisijā priekšlikums nav apspriests, bet budžeta komisijai nekas
nevar būt pret šādu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Es lieku uz balsošanu priekšlikumu ievest jaunu 5. pantu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 5. panta ievešanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
p a r j p r,,a,s^r1a~sJ4L„&i z s a r d z I b a s līdzekļu i e g ā d i. Referenti — Goldmanis, Ducens.
Vārdu pie dienas kārtības lūdz Bastjānis. Vārds
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Likums par
aizsardzības
līdzekļu iegādi nāk
_>ž juras krastu
mums šodien priekšā trešo reizi.
Jau divi reizes
viņš ir noņemts no dienas kārtības un šodien prezidijs, laikam apspriedies ar frakciju biroju, ir licis
mums viņu priekšā trešo reizi. Ievērojot to, ka iepriekšējā sēdē, kurā likums tika celts priekšā, augstais nams ar lielu balsu vairākumu noņēma to no
dienas kārtības, mūsu frakcija atrod, ka nav nekāda
iemesla likt viņu ari šodien dienas kārtībā. Tā kā

viņš ir nācis dienas kārtībā, mēs iesniedzam priekšlikumu, to noņemt no dienas kārtības. Šī noņemšana
ir domāta tādā veidā, ka šī jautājuma izšķiršana jāatliek uz nākamo budžeta gadu, ievērojot mūsu finansielos apstākļus. Tuvāk par šo jautājumu negribu
runāt, jo tas jau ir iztirzāts pietiekoši.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ducenam.
j .;
J. Ducens (zemnieku savienība): Man jāizsakās pret šī likumprojekta noņemšanu no dienas kartības. Jau vienā no iepriekšējām sedem es uzsveru,
ka Saeima principā ir izsacījusies par šī likumprojekta pieņemšanu, un es neredzu iemeslus, kādēļ viņu
atkal noņemt no dienas kārtības pec tam, kad, cik
man ir zināms, frakciju birojā balsu vairākums ir izsacījies par viņa likšanu dienas kārtība. Kara lietu
komisija, kura šo likumprojektu apsprieda, nāca pie
pārliecības, ka rūpējoties par mušu valsts drošību,
par mūsu valsts neatkarības nostiprināšanu, ir nepieciešami pieņemt šo likumprojektu. Ir tiesa, ka zināmas finansielas grūtības viņš var izsaukt, bet tas
grūtības nav tādas, kuras nevarētu pārvarēt. Mūsu
apstākļi, kā finansielie, tā ari saimnieciskie ir bijuši
daudz grūtāki tais laikos, kad mūsu valsts tapa, bet
ari tad līdzekļus atrada mūsu armijas apbruņošanai,

apģērbšanai

un paēdināšanai.

K rāj urnā Saeimas Su-noiiiafi^ kāJ
birojā Rlgi, Jēkaba iela JA U,

Ja tagad mušu fi-
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nansielais stāvoklis ir labāks, tad es neredzu iemeslus, ka nevarētu pieņemt šo likumprojektu, kurš
lielā mērā nostiprinās mūsu bruņotos spēkus un lidz
ar to mūsu valsts drošību. Zemnieku savienība balsos pret noņemšanu no dienas kārtības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Salnājam.
V. Salnājs
(sociāldemokrāts mazinieks): Šis
projekts tika jau savā laikā noņemts no dienas kārtības, bet tagad atkal,ir nācis uz viņas. Interesanti
būtu zināt vispirms valdības stāvokli attiecībā uz šo
likumprojektu. Noraidīt ar tik vieglu roku viņu un
atkal pa otram lāgam prasīt, lai noņem to no dienas
kārtības, kā to dara Bastjāņa kungs, būs drusku
vieglprātīgi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs jautājums
un ja frakciju birojs atradis par vajadzīgu to no jauna atkal likt dienas kārtībā, tad tur taču vajaga būt
bijušiem svarīgiem motiviem. Šos motivus neesam
dzirdējuši un, man liekas, ka autoritatīvāka iestāde
būs šinī svarīgā gadījumā valdība. Tāpēc ari būtu
interesanti dzirdēt valdības stāvokli attiecībā uz šo

likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds kara ministrim.
Kara ministrs Fr. Birkenšteins:
Augstā sapulce! Es tomēr lūdzu augsto sapulci šo likumprojektu
skatīt šodien cauri. Pēc tam, kad pagājušo reizi bija
priekšlikums noņemt to no dienas kārtības, man nācās jautājumu aizstāvēt frakciju birojā, pēc kam informēju ministru kabinetu.
Ministru kabinets uzturēja iepriekšējā kabineta domas, un atrada, ka šo
likumprojektu vajadzētu tomēr skatīt caur šinī Saeimas sesijā, vispirms tādēļ, ka ar to saistīti kara resoram nākošie tālākie jautājumi un ar to atrisināsies
tuvāk mūsu bruņošanās jautājumi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgals (demokrātiskais centrs):
Tā kā
centra frakcijas uzstājās par šo likumprojektu un ari
frakciju biroja apspriedē izteicās par to, lai šo likumprojektu m'eņemtu vēl šinī sesijā, jo tas nav atliekams,
ievērojot ari to, ka nupat ir nācis priekšlikums, izdarīt balsošanu aizklāti, es paziņoju, ka centra frakcijas
balsos par šī likumprojekta caurskatīšanu šinī sesijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Iesniegtais priekšlikums skan:
..Noņemt no dienas kārtības
aizsardzības līdzekļu iegādi."

likumu

par

jūras krastu

Pie kam iesniegts otrs priekšlikums —

__

„Lūdzam nobalsošanu par likumprojekta

par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi noņemšanu no dienas kārtības
izdarīt aizklāti."

Vajadzīgais skaits parakstu. Parakstījuši: Rudevics, Lorencs, Rozentals, Gulbis u. c. Saskaņā ar

kārtības rulli nobalsošana netiksies aizklāti. Lūdzu
balsu skaitltāius izdalīt denutatiem balsošanas zīmītes. Tos, kuri vēlētos izteikties par Rudevica un
citu priekšlikumu, lūdzu rakstīt uz zīmītēm „par";
tos, kuri vēlētos izteikties pret Rudevica priekšlikumu, tos lūdzu uz zīmīti rakstīt „pret" un tos, kuri
atturas šinī jautājumā, tos lūdzu rakstīt „attura _ s".
Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes būtu
izpildīt?- ° Lūdzu ievākt. Vai visi deputāti zīmītes
nodevuši? Prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 15
minūtēm pa balsu skaitīšanas laiku.
(Pārtraukums no pīkst. 6.45 līdz 7.05 vakarā.)

sēde
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas
turpinās.
Balsošanas iznākums: par Rudevica priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to nodotas 43balsis, atturējušies 3. Priekšlikums' noraidīts. Pie šī dienas
kārtības punkta, likuma par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi, kara ministrs iesniedzis sekošu
priekšlikumu:
17
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„likumu par juras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi visos
3 lasījumos apspriest slēgtās sēdēs."

(P. Kalniņš no vietas: „Kāpēc?") Pie priekšlikuma vārdu lūdz kara mņnistrs. Pie priekšlikuma
par sēdes slēgšanu var dabūt vardu viens par, otrs
pret, bet ne ilgāk kā uz 5 minūtēm. Vārds kara ministrim.
Kara ministrs Fr. Birkenšteins: Augsta sapulce! Es izlietošu šo gadījumu, lai dotu augstam namam iespēju iepazīties ar mūsu bruņoto stavokli vispārīgi un ari par paredzamiem līdzekļiem, ka _ vispārīgi ŠO bruņošanas jautājumu atrisināt dzīve. Tāpēc es lūdzu augsto namu pieņemt priekšlikumu noturēt sēdi pie slēgtām durvīm.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Mēs jau pagājušo īeizi.kad šis jautājums nāca
Saeimas apspriešanā, norādījām, ka ir pilnīgi nesaprotami un nelietderīgi katru reizi slegt _ Saeimas
durvis, kad mūsu priekšā stāv kāds no mušu valsts
aizsardzības likumiem, jo tas, ko mēs pagājušo reizi
dzirdējām, kad bij aizklāta sēde, — ko mes dzirdējām gan no referentiem, gan no runātajiem, gan no
kara ministra puses — nav nekas tāds, kas nav zināms atklātībai un nav ari nekas tāds, kas nebūtu
zināms mūsu pretiniekiem un vispārīgi, kas nebūtu
zināms kurā katrā informācijas literatūrā par apsardzības likumiem, kurā katrā zemē. Stāvoklis ir
tāds, ka jūs paskatlsaties kurā katrā informācijas ziziņojumā par jūras spēku floti, tad jus dabusiet_ vissīkākos datus par katru zemi. Man te ir priekša neliela vācu grāmatiņa no 1923. gada, kurā ir ziņas
par dažādām zemēm un to starpā ari par Latviju.
Vārdu sakot, priekš attiecīgām ieinteresētām personām jūras spēki nav nekāds noslēpums. Bet nekādus citus noslēpumus mēs neesam dzirdējuši un
es domāju, ka to kara ministrs ari nedaris, ka viņš
nenāks klajā ar kādu patiesi militāru noslēpumu.
Viņš nāks ar vispārīgu informāciju, ka tas bij pagājušo reizi un kā tas vispārīgi tādos gadījumos notiek. Es gribu aizrādīt deputātu kungiem, ka ārzemēs ir vēl nesen vairāki militāri budžeti apspriesti
un visas sēdes ir notikušas pie atklātām durvīm.
Anglijā ir bijuši 3 vai 4 reizes uz dienas kārtības dažādi militāri jautājumi, starp tiem ari daži jautājumi,
kas attiecas uz flotes būvi un tie visi ir tikuši apspriesti pie atklātām durvīm (Rudzīša starpsauciens).
Rudzīša kungs, Jūs no šīm lietām, Jaikam gan, maz
saprotiet. Labāk runājiet par jautājumiem, kas attiecas uz apriņķu padomju likvidāciju! Pagājušā
gada beigās Francijas parlaments apsprieda jauno
militāro budžetu un šinī militārā budžetā ietilpa visi
izdevumi, kas attiecas uz sauszemes bruņotiem spēkiem, kā ari attiecībā uz floti. Šis budžets bija paredzēts uz veseliem 10 gadiem. Nelūkojoties uz visu
to, apspriede notikusi, kā komisijā, tā ari Francijas
deputātu palātā un senātā pie atklātām durvīm un ari
franču presē šo jautājumu ļoti plaši apsprieda. Prese
nākusi ar dažiem iebildumiem — techniskas dabas
iebildumiem un pārlabojumiem pie šiem militāriem
budžetiem. Kāpēc Latvija lai būtu šinī ziņa pilnīgs
izņēmums? Kāpēc Latvija var šīs lietas tikai pie
slēgtām durvīm apspriest, turpretim Eiropā, visgs
tanīs zemēs, kur militārie budžeti daudz lielāki un
kaujas spēki nesalīdzināmi prāvāki, tas tiek darīts
pie atklātām durvīm un nebaidoties no tam, ka atklātība dabūs līdzi spriest un viņai būs tiesība informēties par to, ko parlaments šinī ziņā lēmis. Tagad tas
jc vairāk no svara tāpēc, ka mūsu zemes saimnieciskais stāvoklis taisni šogad ir tāds, ka ne sevišķi
iespējams tos smagos izdevumus pieņemt, kādus paredz šis likumprojekts. Tāpēc šogad šinī jautājumā

16. sēde

1924. gada

-

^ 1fi

11. marta.

jo vairāk būtu no svara dzirdēt atklātības balsi. Ja
tas tiks izdarīts aiz aizklātām durvīm, tad plašāka
mūsu zemes atklātība to nedabūs dzirdēt. Bet kas
uz noslēpumu attiecas, tad es esmu pārliecināts, ka
pēc 3 mēnešiem visu to, ko tagad kara ministrs ziņos, vēl sīkāki mēs varēsim lasīt šinī grāmatiņa!
(Norāda uz kādu grāmatu).
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu lūdz Du-_ —
cens. Vārds Ducenam.
J. Ducens (zemnieku savienība): Deputātu kungi!
Kad pirmo reizi šis likumprojekts nāca Saeimas apspriešanā, tad Saeima ar balsu vairākumu izsacījās
par aizklātu sēdi. Tagad apstākļi nav grozījušies
tādā ziņā, ka būtu šis uzskats jāmaina. Jo vairāk tagad aizklāta sēde vajadzīga tadeļ, ka mušu kara ministrs paziņoja, ka viņš izlietos šo gadījumu un iepazīstinās deputātus ar mušu armiļas apbruņošanas
stāvokli vispār. Šis projekts runa par aizsardzības
līdzekļu iegādāšanu unka tāds pec sava satura un
būtības attiecas uz ārkartejo_ budžetu. Ja ari karteļos budžetus vienā otrā zeme, vienaotra parlamenta
skata cauri atklātās sēdēs, tad ārkārtējos budžetus,
kuri runā par jaunu apbruņošanas _ līdzekļu iegādāšanu, visur skata cauri aizklātas sēdes. Es pabalstu
kara ministra priekšlikumu, ka šļs likumprojekts visos lasījumos jāskata cauri aizklātas sēdes.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
kara ministra iesniegtais priekšlikums
likumprojektu
sēdēs.

visos trijos

lasījumos

apspriest

slēgtās

Lūdzu pacelties tos, kas ir par kara ministra
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret kara ministra priekšlikumu. Beidzot es lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par kara ministra priekšlikumu
nodota 51 balss, pret to — 31 balss, atturējies nav
neviens. Tā kā vajadzīgs ir kvalificēts vairākums,
tad priekšlikums ir noraidīts. Referenti pie šī likuma
ir Goldmanis un Ducens. Lūdzu referentus sniegt
referātu. Vārds Ducenam.
Referents J. Ducens: Deputātu kungi! Kara lietu
komisija ar balsu vairākumu, ar trijām balsīm pret
divām, izsacījās par šī likumprojekta pieņemšanu.
Sīkāki pie tiem motiviem, kamdēļ kara lietu komisijas vairākums izsacījās taisni tā, es šoreiz nepakavēšos, jo šie motivi augstam namam jau ir zināmi no
tās reizes, kad man bija tas gods referēt, kad šis likumprojekts nāca apspriešanā. Kara lietu komisija,
likumprojektu apspriežot, neuzkavējās daudz pie
mūsu valsts finansieiā stāvokļa, kaut gan man jāsaka,
ka viņa ari ar to rēķinājās, bet ņēma vērā galvenam
kārtām mūsu valsts drošības stāvokli. Izejot no šī
stāvokļa, komisija nāca pie slēdziena, ka pašreizējos
apstākļos visa mūsu garā jūras robeža ir vāji aizsargāta. Tas dod iespēju mūsu ienaidniekam kara
gadījumā pilnīgi droši rīkoties mūsu ūdeņos un jau
pirmās dienās, tūlīt pēc kara pieteikšanas, vai ari,
ja karš _ nav formeli pieteikts — tādi gadījumi ari nāk
priekšā — vispirms sagraut mūsu galvas pilsētu,
pārtraukt dzelzsceļa satiksmi starp divām Latvijas
daļām, kuras šķir Daugava un tādā kārtā pilnīgi
dezorganizēt mušu_ mobilizācijas izvešanu. Ar ļoti
mazas flotes palīdzību ienaidniekam ir iespējams jau
pirmajās kara dienās izšķirt visu kara kampaniju
sev par labu. Kā jau teicu, apspriežot šo jautājumu,
komisija ņēma vēra galvenam kārtām mūsu valsts
drošības stavokli, bet viņa rēķinājās ari ar finansieliem apstākļiem. Šī programa, kuru paredz likumprojekts, nav tada kura, viņas izvešanas gadījumā,
^
niutns radītu uz juras
absolūtu drošību. Še nevar
but ari runa par tādu floti, kura ar ienaidnieka floti
ielaistos juras kauja. Še, ka jau likumprojekta virs-
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tikai tikdaudz, kā varētu nodrošināt ar visiem līraksts rāda, iet runa vienīgi par krastu aizsardzīdzekļiem mūsu tagadējās republikas intereses no
bas, atgaiņāšanās līdzekļiem, gadījumā, ja ienaidnieks tuvotos mūsu krastiem ar savu floti. Ka jau katra varbūtēja uzbrukuma. Citiem vārdiem, mums
teicu, tuvāk pie motiviem nepakavēšos. Kara lietu vajaga tikdaudz sagādāt līdzekļus, lai kara gadījuma
komisijas vārdā es lūdzu augsto namu pjeņemt šo mēs varētu vispirms paralizēt tuvākos uzbrukumus,
jo mums nav plaša aizmugure, kā tas bija vecā impēlikumprojektu kā pilnīgi nepieciešamu mušu valsts
rijā un no otras puses saskaņot mūsu darbību ar
drošības un aizsargāšanas labā.
mūsu tuvākiem kaimiņiem, kuri ir tādā pat stāvokli
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds budžeta
kā
mēs. Šī situācija uzliek mums zināmus pienākukomisijas referentam Goldmanim.
Referents J. Goldmanis: Pec tam, kad augstais mus. Izejot no šiem pienākumiem ari ir sastādīts
nams bija nodevis šo likumprojektu caurlūkošanai šis platīs, kas tagad celts priekšā _ augstā nama apspriešanai. Te varbūt ceļas vēl tāds jautājums. Ja
budžeta komisijai, budžeta komisija apskatīja šo lireiz mēs negatavojamies uz kādiem nebūt lieliem
kumu pa pantiem, skatoties uz to no finansieiā viekariem vai uzbrukumiem, priekš kam tad mums vadokļa. Attiecībā uz 1. pantu, kur ir noteiktscik gajadzīgi šie lielie aizsargu līdzekļi, kuri maksā tik liedos jāizved šīprograma dzīvē, domas dalījās. Malas naudas sumas. Bet mēs zinām, ka techniski šie
zākums bija tajos ieskatos, ka tomēr ikgadīgi budžetā ievietojot vienu zināmu sumu, nav iespējams jūras piederumi, ja mēs viņus tagad pasūtīsim, ir
iespējams dabūt pēc vairāk gadiem. Tāpat mums
šo lietu realizēt, ka ir vajadzīgs to noteikt uz vairākiem gadiem. Budžeta komisijas mazākums likās tad nebūtu iespējams sagādāt attiecīgo personālu,
vadīties no tiem apstākļiem, kas izsauca vajadzību kas būtu spējīgs rīkoties ar šiem līdzekļiem. Ta tad
pēc šāda likumprojekta un par kuriem nupat runaja tas mums atkal paģērēs bez iegādāšanas laika vei
^
attiecīgu laiku priekš personālu sagatavošanas Tākara lietu komisijas referents Ducena kungs. Šisma^
pēc mēs, pēdējo reizi apspriezdami šo jautājumu,
komizākums bija 6 deputāti budžeta komisija. Šīs
kad noņēma augstais nams šo jautājumu no dienas
sijas vairākums tomēr, t. i. 4 pret un 3, kas attukārtības, mēs nācām pie tās pašas pārliecības, ka šie
rējās, turējās pie ieskata, ka nav iespējams uz ilgālīdzekļi mums ir ļoti vajadzīgi. Nevar_ būt ari runa
kiem gadiem ievest budžetā bruņotu kreditu, ka
tad būtu dots iemesls ari citiem resoriem it kā prasīt, par priekšā celtās prograinas_ sašaurināšanu, jo mes
programā uzstādījām minimālākās prasības. _ Kas at!ai ari viņiem uz ilgākiem gadiem dotu zināmus brutiecas uz viņu finansēšanu, tad šinī gadījumā finansu
iespējams
taņotus kredītus, un ka it sevišķi nebūtu
gadējā grūtā saimniecības gadā pieņemtšadu likumu. ministrs varbūt atrastu specielus finansēšanas veidus,
ko viņš ari apsolīja un zināms, viņš darīs visu ko, ko
Man jāteic, ka šī likumprojekta caurlūkošana buvarēs šinī gadījumā darīt. Mācības līdzekļi, kuri ir tapirms
budžeta
caurlūkodžeta komisijā gan notika
gad kara resoram, tie būtu pietiekoši tikai sauszemes
šanas. Tāpat attiecībā uz šīm 6 balsīm, kasnodotas
par 1. pantu un 7, kas nodotas pret, man jāteic, ka un virsūdens flotei. Turpmākām varbūtējām sadurskādā iepriekšējā budžeta komisijas sēde, kur pants mēm tautu dzīvē šie līdzekļi, kuri tagad ir mušu rīcība
tika lūkots cauri, tur divi no komisijas locekļiem, kā mācības līdzekļi, ir par maz. Nākošie kari"bez šaukuri vēlāk nebija klāt tanī sēdē, kur notika galīga bām tiks vesti gaisā un zem ūdens. Skaidru ilustrānobalsošana par šo 1. pantu, ļoti dedzīgi iestājas par ciju mums dod visas tās ziņas, kas stastapar to,
šī panta pieņemšanu, ta ka pec ta balsu daudzuma, kas notiek citās valstīs un par kurām pauž mūsu laikkas bij klāt budžeta komisijā, ar 7 pret 6 balsīm 1. raksti. No tā var spriest, kā_ valsts domā par šāda
veida apbruņošanu pret varbūtējiem starptautiskiem
pants tika noraidīts.
konfliktiem. To ari pierāda tas, ka nesen izjuka
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju visparekāda atbruņošanās konference, kura bija specieli
jās debates. Vārds kara ministrim.
^ Kara ministrs Fr. Birkenšteins: Augstais nams! sasaukta jūras atbruņošanās jautājuma. Viss tas
Izlietoju šo gadījumu, lai iepazīstinātu jus īsuma, cik tikai norāda, ka mēs nevaram būt vienaldzīgi^ šinī
jautājumā. Šie līdzekļi, kas ir _ vajadzīgi apmācībai
to man atļauj mūsu apstākļi, ar mušu bruņoto speķu
kā
uz sauszemes, tāpat ari uz jūras, šie aizsardzības
augstam
namam
stāvokli. Nožēloju, ka nevaru dot
visas tās vajadzīgās ziņas, to sīkāko informāciju par līdzekļi ir ievesti kārtējos budžetos. Augstam našo stāvokli, kuru es varētu dot pie slēgtam durvīm. mam ir iespējams tos ir papildināt, ir pēc iespējas
paplašināt, tādos apmēros, kādos vispārīgi mušu
Jums, kungi, nav noslēpums, kādu smagumu uzliek
budžets atstāj mums rīcības #brīvību, turpretim*, ārvaldībai mūsu zemes stāvoklis attiecība uz viņas
kārtējiem
aizsardzības līdzekļiem, šinī gadījuma juapsardzību. Te jābūt nomodā ne tik daudz varbūtēja
krastu
aizsardzības līdzekļu iegādāšanai mums
ras
jo
iegūsim
laikā,
ko
mēs
gadījumā,
kā
miera
kara
_
miera laikā, ko mums būs izdevies sakārtot, savest nav šie kārtējie budžeta līdzekļi pietiekoši. Mums
tomēr ir vajadzīgas sumas šo aizsardzības līdzekļu
vienkopus miera laikā, to mēs stratēģiskos nolūkos
iegādāšanai budžetā un tādēļ es ludžu tos neienest
grūtības
mums
Lielas
varēsim izlietot kara laika.
mūsu kārtējā budžetā, jo tad ar to mes sašaurinām
rada mūsu plašā jūras robeža, _tapat plaša sauszemes
robeža, kas saiet kopā ar mušu lieliem kaimiņiem. mums vajadzīgos operatīvos līdzekļus. Kas attiecās
uz kategorijām, kāda bruņošana mums paredzēta
Kad valdība sastādīja šo projektu, kuru tagad augparastā budžetā, tad, neuzrādot atsevišķus šo katestam namam nākas apspriest, viņa izvēlējās magoriju veidus, varu atzīmēt, ka tur paredzēti līdzekļi
zāko, ko var prasīt tagad no mušu izpostītas saimapbruņošanai, ir aviācijai, ir pretgāzu karam. Ziir
vismazāk,
varprasīt
niecības. Zināms ideāls būtu
_
būt, pat neprasīt neko apbruņošanas nolūkiem un nāms, te nevar būt runa par bagātību, par izšķērdību, te ir uzrādīti līdzekļi, kuri vajadzīgi mušu kaparūpēties pirmā laikā tikai par saimnieciskas dzīravīru » apmācībai, turpretim jauniem apbruņojuves atjaunošanu. Tomēr apstākļi ir tādi, ka apbruņošanas jautājumā mēs nevaram but vienaldzīgi un miem, tur mums līdzekļi nav paredzēti un tadeļ
mums kaut kas jādara, vēl jo vairāk tadeļ, ka mušu ievest šo budžetā nav vēlams, t. i. ienest budžeta
tuvākie kaimiņi nav atmetuši bruņošanas domas, pa jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādāšanu uz
daļai ļoti nopietni par to domā un ļoti nopietni pie ta vispārējo operatīvo kreditu rēķina nebūtu velains_
Kas attiecas uz citiem līdzekļiem, ko es cēlu priekša
strādā. Vispirms atmetama pati doma, it ka tagaun kuriem piekrituši mūsu kara resora speciālistu
dējā valdība resp. kara resors gatavotosuz kādu uztad tie ir tik minimāli, ka es lūgtu tos_ nekāda ziņā
brukšanas karu. Ne mums tas ir pa spēkam, ne ari
vairs negrozīt, jo mums tur ir paredzēti vajadzīgie
domāt
mūsu valsts līdzekļi to atļauj. Mes varam
17*
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hidroplāni, kuri-izpildītu uzdevumus izlūkošanas dienestam. Tālāk paredzēti ari tie paši līdzekļi pirmajam uzbrukuma atsitumam. Bez tam ir paredzēti
peldoši līdzekļi, kuri kavētu iebraukšanu mūsu ostā
un vispirma kārta Rīgas jūras līcī, zemūdens laivas
un techniskie līdzekļi, pateicoties kuriem varētu šos
aizsargājumus uzstādīt, t. i. vajadzīgie traleri. Pa-

stāvošie peldošie līdzekļi „Virsaitis" un citi ir tikai

ka mācības līdzekļi mušu jūrnieku apmācībai. Kara
gadījuma, zināms, viņam ir specieli uzdevumi, bet
viņš_ nevar izpildīt tos uzdevumus, kādi ir zemūdens
laivām, minam un hidroplāniem. Kas attiecas uz jautājumu, vai tiešām ir vajadzīgi šie līdzekļi un ne citi,
tad es jums gribu pievest tos datus, kas pastāv tagad pasaules tirgū, attiecībā uz dažiem līdzekļiem.
Ta ir piemēram paradījušās presē ziņas, kā agrāk
ta ari tagad un tā tas ir ari Vakareiropā, ka ir
iespējams aizsargāt_ krastus ar attiecīgu artilērijas
daudzumu. Bet mēs zinām, ka artilērija kā tāda,
uzstādīta viena vietā, var darboties zināmā rajonā.
Viņas darbības sfēra dziļuma ziņā, t. i. pēc tāluma,
uz kādu var artilērija šaut, ir nepietiekoša, lai varētu
aizsargāt lielāku centru un sevišķi tādus, kuriem ir
tik liela stratēģiska ;;ozIme kā Rīgai, krastu baterijas
absolūti var but par mazām un nepietiekošām. Bez
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šinī ziņā varēsim izlietot un izmantot. Šis projekts,
kādas ari nebūs attiecības ar Igauniju, balstās uzto.
ko mēs paši darām un uz kādiem līdzekļiem no mušu
puses Igaunija varēj rēķināties, darbojoties kopīgi
ar mums. Varbūt tas ir zināma mēra politisks jautājums, kas būtu atrisināms diplomātiem, bet mums,
karavīriem, ir skaidrs viens; ja mums nebūs līdzekļu,
lai varbūtējā kara gadījumā varētu kopa darboties
ar mūsu kaimiņiem, tad mums nebūs iespējams absolūti nekādu mērķi sasniegt. Kas attiecas talākuz
finansēšanu, tad te tagad sakarā ar šī projekta velaku
apspriešanu, nekā tas bija paredzēts pie viņa iesniegšanas, es ienesīšu dažus priekšlikumus, bet visā
visumā es izsaku tās cerības, ka augstais nams pie
šī likuma apspriešanas ņems vērā vispirms republikas stāvokli, otrkārt, apzināsies ari mūsu krastu
aizsardzības trūkumus sevišķi uz vispārējo mūsu
apbruņošanas stāvokli un šo likumprojektu pieņems.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociademokrats): Godātie deputātu

kungi! Kara lietu komisijas referents Ducena kungs,
tāpat ari kara ministra kungs pamato jūras krastu
aizsardzības likuma otrreizēju apspriešanas un otrreizējas pieņemšanas vajadzību vienīgi ar valsts
tam finansieiā ziņā tas mums iznāks daudz dārgāk.
apsardzības interesēm, nemaz nemēģinājot
Viens krasta lielgabals, viena lielgabala uzstādīšana apgāzt
tos f i n a s i e 1ā s dabas motīvus, kādus
tagad iznāk uzl miljonu zelta rubļu, kur viena zemjau pagājušo reizi no mūsu frakcijas cēla augstam
ūdens laiva, mušu ūdeņiem piemērota, iznāk tikai uz
namam priekšā. Līdz ar to ir pasacīts, ka pret šiem
3 miljoniem latu, tā kā šinī gadījumā, ja mēs gribētu
iebildumiem kuri tika celti no sociāldemokrātu pukrastu aizsardzību dibināt uz batareju sistēmu, uz ses, kara resora priekšstāvjiem
nav nekas ko iebilst.
lielgabalu sistēmu, tad tas iznāks vairāk kā 10 reizes
Bet kas attiecas uz valsts drošības motiviem, kurus
dārgāki, neka mušu uzstādītā programa un bez tam
te pieveda referenta kungs un kara ministra kungs.
darbības ziņa viņa būtu mazāk vērtējama nekā jūras tad tie, man liekas,
ari ļoti maz pārliecina, tāpat kā
peldošie līdzekļi. Raksturīgu atsauksmi dod šinī gatas bij pirmo reizi, kad augstam namam šo likumdījuma Anglijas admiralitātes priekšnieks Bitti savā
projektu nācās apspriest.
. runa. Viņš saka, ja Anglija būtu ieinteresēta tikai
Man vispirms te jāpastrīpo, kādi ieskati sociālLielbritānijas krastu aizsardzībā, un dominiju krastu
demokrātijai ir šinī ziņā. Visos gadījumos sociāldeaizsardzība, tad viņai pietiktu ar hidroplāniem un
mokrātija ir pasacījusi, ka viņa stāv par valsts aizzemūdens laivām, bet drednautu, kreiseru, lielgabalu un torpēdu laivu un ari tālāko virsūdens peldošo sardzību, par valsts drošību. Mēs to esam pierādīlīdzekļu nevajadzētu. Bet viņa tomēr kā lielvalsts, juši darbos, to mēs esam pierādījuši še augstā namā,
mes esam varējuši to apliecināt Latvijas visgrūtākura juras ziņā spraudusi loti plašus mērķus, uzstāda
kos
apstākļos, kad zemei nācās vest atbrīvošanas
savai flotei lielas prasības. Viņa saka tālāk šinī gakaujas. SocialdemoKratija vienmēr ir aizstāvējusi
dījuma, ka viņas flotes uzdevums ari ir ieturēt ziizdevumus Latvijas valsts aizsardzības un drošības
nāmu aktivitāti. Saprotams, ka to var runāt tikai
laba. Sociāldemokrātija stāv par visiem racionāliem
Lielbritānija par saviem jūras līdzekļiem. Es to pieun vajadzīgiem izdevumiem; viņa tos atbalsta un ari
vedu ka raksturīgu atzinumu par jūras līdzekļu lietošanu. Tagad pakavēsimies pie tiem datiem, kurus turpmāk atbalstīs. Bet še mums ir viens konkrēts
dod mums apkārtējas valstis. Kā mēs zinām, pēc likumprojekts no kara resora puses — likumprojekta
par juras krastu aizsardzību. Sociāldemokrātiskās
Versaļas miera līgumā\ Vācijas jūras spēki stipri safrakcijas pārliecība ir ta, ka šis likumprojekts un šie
šaurināti, bet tomēr ko viņi dara? Vācija stiprā
mēra izlieto visus viņai atļautos līdzekļus, lai to izdevumi, kadus _paredzējis kara resors šinī gadījuma, ir uzskatami par neracionāliem, nelietderīdaudzumu peldošo līdzekļu un jauniegādājamo sagiem,
par tādiem, kas nesasniedz to mērķi, kuru iedovestu kartība. Viņa savu jūras programu izvestu
mājas sasniegt ar šī likuma pieņemšanu kā kara re1926. gada. Ko dara Krievija šinī lietā? Mēs zinām, ka viņai Baltijas jūrā savesti kārtībā viena sora, ta ari kara un budžeta komisiju priekšstāvji.
daļa no veciem drednautiem, tāpat visas zemūdens Ir, protams, taču pilnīgi skaidrs — un to nepūlējās
apgāzt ne referenta kungs, ne ari kara ministra
laivas, kuras bija viņas rīcībā, vieglie kreiseri un
kungs
— ka Latvijai nav iespējams būvēt kaut kādu
torpēdu laivas un paredzams, ka viņa tuvākos galielu kara floti.
dos, t. i. 1926. gada rudenī, nobeigs savu Baltijas
juras bruņošanas programu. t. i. tos_ līdzekļus, kādi
Ja. nu tā, tad ir jautājums, vai mēs varam nosartagad ir viņas rīcība, nemaz nerunājot par to, ka gāt mušu juras krastus ar tiem juras spēkiem, kurus
viņa var iegadāties jaunus. Kas attiecas uz Igauniju, paredzējis šis likumprojekts, ar tiem ne visai lieliem
Somiju un Poliju, tad visas šīs valstis bez tagadēspekiem,_ka nedaudz zemūdens laivām, traleriemjiem līdzekļiem jau nolēmušas izvest ari kādu nebūt aizžogotajiem, hidroplāniem un minām, plus vēl klāt
jaunu jurasbruņošanās programu, kura ari nāks tuvāmušu līdzšinējo jura^ kaujas vienību „Virsaiti" ai
kos gados gatavaŠinī gadījumā mūs sevišķi inviņa 525 tonam tilpuma. _ Man liekas, ka ir pilnīgi
terese mušu tuvāka kaimiņiene — Igaunija. Ja mums skaidrs, ka šie speķi ir pārak niecīgi priekš tam la'
ar_ Igauniju neizdotos realizēt tos līgumus, kurus nomes varētu viņus pielīdzināt kaut kādiem nopietniem juras kaujas flotes spēkiem.
slēdza pagājuša kabineta laikā un sakarā ar šo līgumu realizēšanu stāv ari visa mūsu militārā kopTagad mums paceļas jautājums, ko tad var šie
darbība, tad diezin, vai mēs Igaunijas sadraudzību turas kara flotes spēKi mums dot? Še tiek sacīts, ka
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viņi došot diezgan lielu garantiju mūsu jūras krasti,
aizsardzībai, nelūkojoties uz to, ka viņi bez šaubām
nesastādīs kaut kādu lielu kara floti. Vispirms jākonstatē viens, ka ari projekta aizstāvji atsakās ne.
tā, ka ar šiem spēkiem varētu aizsargāt to liniju, kas
stāv atklātā Baltijas jūrā, sākot no Lietavas robežām
. līdz Kolkas ragam. Še runa iet tikai par Rīgas jūras
līča ieejas aizsprostošanu un par to, lai ienaidnieki,
iekļūstot Rīgas jūras līcī, nevarētu apdraudēt mūsu
galveno militāro, saimniecisko un politisko centru—
Rīgu. Tā tad vispirms šinī ziņā šie spēki ir nepietiekoši. Kasattiecas uz pašas Rīgas kā mūsu armijas
un visu mušu bruņoto spēku galvenās bāzes aizstāvēšanu varbūtējā kara gadījumā, tad te atkal taču ir
skaidrs, ka mēs varēsim šādu nolūku sasniegt tikai
tanī gadījumā, ja patiešām tie spēki, kādi mums būs

11. martā.
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kas varbūtējā gadījumā stātos Latvijas
jūras spēkiem pretī. Es gribu jautāt, vai šinī
augstā namā ir kāds no deputātu kungiem, kurš
apgalvotu, ka pret šādu jūras spēku mēs varēsim
cik necik aizsargāt mūsu jūras krastus ar saviem
nelieliem spēkiem. Acīm redzot, taču nē. Tā tad
šinī gadījumā šinī vienā iespējamā kara varianta gadījumā mēs ar mūsu aizsardzības līdzekļiem, kādus
mēs taisāmies būvēt, neko nopietnu nesasniegsim.
Tā tad tie spēki, kādus kara ministra kungs ieteica,
nesasniegs savu mērķi.
Otrs iespējamais gadījums var būt karš ar Vāciju. Vācijai pēc Versaļas miera līguma palika stipri
flotes,

mazāka jūras flote, nekā tas bija pasules kara laikā.
Bet ari šie spēki ir diezgan prāvi. Ir 6 bruņu kuģi
tipa „Lotringen", katrs 13.000 tonnu tilpuma, ar 23
cm. lielu artilēriju. 6 bruņu kreiseri tipa „Berlin" ar
3.200 tonnu tilpumu un uz pusi vājāku artilēriju. Tad
nāk 12 minu laivas, 12 iznīcinātāju un pietiekošs
skaits traleru. Ari šis jūras spēks, kāds ir Vācijai
pēc Versaļas miera līguma, ir acīm redzot nesamēi īgi lielāks, nekā tas, kuru paredz mums kara ministra

uz jūras, nebūs daudz mazāki par tiem spēkiem, kurus varēs uzstādīt mūsu iespējamais pretinieks. Pretējā gadījumā šie speki nesasniegs to nolūku, kuru
aizstāvēja kara ministrs un kara lietu komisijas referenta kungs. Pretējā gadījumā mūsu spēkus til;
un tā kurai katrai ienaidnieku flotei būs iespējams
sadragāt, pretējā gadījumā ari ieeju Rīgas jūras līcī kunga aizstāvētais likumprojekts. Tā tad šinī ziņā
būs iespējams atbrīvot un ar visiem apbruņošanas otra iespējamā kara varianta gadījumā — kara gadīlīdzekļiem nekas nebūs panākts. Mums ir bijis pajumā ar Vāciju — šis likumprojekts mums nedos
saules karā atklātībai zināms gadījums ar Rīgas jū- iespējamību sekmīgi cīnīties pret Vācijas flotes spēras līča aizsargāšanu no krievu flotes puses. Āri kiem. Mēs bez šaubām nevarēsim savus krastus
šinī gadījumā, kur krievu flote bij nesamērojami lienosargāt un tāpat mūsu galveno militāro bāzi —
lāka par mūsu floti, kur viņai bij tikdaudz minu, minu Rīgu.
laivu, iznicinātāju un liniju kaujas kuģu, kas ar savu
Te no kara ministra kunga tika aizkustināts jausmago artilēriju varēja aizstāvēt katru mazāko jūras tājums par pārējām Baltijas valstīm.
flotes vienību un ai i katru minu lauku, neskatoties Tika izteiktas domas, ka mums esot kara gadījumā
uz visu to, vācu flote tomēr atrada ieeju Rīgas jūras militāra vienība ar Igauniju. Šī militārā vienība
līcī. Tā tad ari pie šiem labvēlīgākiem apstākļiem
mums uzliekot zināmus militārus pienākumus. Lienebij iespējams nosaigāi ieeju Rīgas jūras līcī. Lai
lākā saprašanās militārā ziņā būtu iespējama, ja ari
vijai ari pēc jaunā piojekta tālu nav to spēku, kas
mēs no savas puses izrādītu pretimnākšanu militāras
toreiz bij Krievijai. Šie spēki katrā ziņā ir uzlūkobruņošanās ziņā un starp citu jūras bruņošanās ziņa.
jamipar pārāk niecīgiem priekš tā, lai būtu sasniegts Lai man būtu jums atļauts celt priekša ari datus par
tas mērķis, kura dēļ gaivenā kārtā šis likumprojekts militariem jūras spēkiem, kādi ir mūsu jaunajām valtiek ieteikts, tas mērķis, kas iziet uz Rīgas jūras līča stīm. Šie dati ir tādi, ka Polijai ir divas lielgabalu
un ari Rīgas pilsētas aizsargāšanu pret varbūtējiem laivas ar 500 tonnu tilpumu un 6 minu laivas, Somijai
ienaidnieku flotes uzbrukumiem.
patlaban ir kaujas spējīgas divas vai trīs lielgabalTāiāk ceļas cits jautājums. Ar ko tad mums valaivas 400 tonnu tilpumā, Igaunijai divas lielgabalrētu būt iespējama sadursme? Kādi ir tie mērķi, laivas, viena 900 un otra 150 tonnu tilpuma un divi
kurus mums vienā vaLoirā kara gadījumā vajadzētu iznīcinātāji 2.000 tonnu tilpumā katrs un Lietavai
sasniegt, kādi ir tic ienaidnieku spēki, ar kuriem
nav nekādas kaujas flotes. Tie ir varbutējie_ juras
mums, *? arbūt, vajadzētu mēroties? Kādi jūras spēki, kādi ir paredzami kopējā kara uzstāšanas gaispēki mums ir hdz šim un kādus mēs iegūsim tanī
dījumā, kādi būtu visu jauno Baltijas valstu rīcība.
gadījumā, ja pieņemsim priekšā likto likumprojektu^ Pieņemsim tādu gadījumu, ka ir pilnīga saprašanas
Protams, nemaz neaizskarot tagadējo politisko stā- jūras krastu aizsardzībā, — lai gan ir tikpat skaidrs,
vokli un tagadējās politiskās attiecības pret ārvalka tāda pilnīga saprašanās nemaz nav iespējama, —
stīm, taču ir pilnīgi saprotams, ka neviena no mušu bet ari pieņemot, kā tāda saprašanas noliksies, vai
mazām kaimiņu valstīm, tāpat ari Skandināvijas
tad ir iespējams iedomāties, ka mes, Baltijas valstis,
valstis nekādās kar'' sadursmēs ar mums nenonāks. kopā ar šiem saviem juras bruņotiem.speķiem vaVar būt runa par ka;u ar Krieviju un Vāciju, kas var rēsim stāties pretim Krievijas juras flotei, vai otra
notikt ārkārtējos apstākļos. Lai tad nu būtu iespē- gadījumā, vai varēsim kopējiem speķiem nopietni
jams salīdzināt Krievijas un Vācijas juras speķus ar Stāties pretim Vācijai? Man liekas, ka nopietnu
pretspēku mēs radit nevarēsim, ja ari pielaižam gatiem, kādus paredzējis šis jaunais likumprojekts.
dījumu, ka uzstājas kopīgi visu Baltijas valstu flotes.
Man jāsaka, ka Krievijas flote, par kuru beidzamā laikā tiek daudzināts, ka ta pēc revolūcijas esot Tā tad ari šāda iespējamība ir izslēgta un viņa mums
nonākusi sliktā stāvokli, tagad ir stiprā mērā atjauneko nedos.
Tāpēc mēs varam nākt pie noteiktiem slēdzienota, visas kaujas vienības ir cīņas spējīgas un patlaban krievu flote no visām tām flotēm, kādas atroniem, kuri būtu jāizsaka tādā kārtā, kā izdevumi,
kādus mums liek priekšā kara resors ar savu likumdas Baltijas jūrā, ir tā lielākā. Te ir darīšana visprojektu, ir neproduktivi, ir neracioneli, ka viņi,
pirms ar liniju bruņu kuģiem „Marat" un ar „Parižskaja Komūna" ar 26.000 tonnu tilpuma un 32/, cm. kara gadījumos izrādās par pilnīgi nepietiekošiem.
Ir skaidrs, ka Latvijai nav domājamsbuvet lielākus
lielu artilēriju. Tad vēl bruņu kuģis „RespubIika" ar
18.000 tonnu lielu tilpumu un ar tikpat spējīgu artijūras kara spēkus, ka tā nevarēs uzstādīt plašu juras
lēriju. Tad bruņu kreisers „Rjurik" ar 17.000 tonnu programu, nevarēs uzstādīt tādus speķus, kādus ir
tilpumu un 25 cm. artilēriju. Tad ir vēl lielgabalu uzstādījušas Baltijas jūras lielvalstis — Krievija un
laivas skaitā 21, tad 57 minu laivas un iznīcinātāji, Vācija. Ar vārdu sakot, Latvijas iespējamība juras
krastu aizsardzības izbūvē ir ierobežota ar mušu ma17 zemūdens laivas un liels skaits traleru — aizžogotāju. Tas ir tas daudzums no Krievijas jūras ziem zemes apmēriem, ar mūsu zemes maziem
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saimnieciskiem līdzekļiem. Mēs nevaram sevi pierindot pie tām valstīm, kuras spēj un var savas zemes
aizsardzību izvest efektīvi cauri ari ar juras speķu.
Mēs pēc sava ģeogrāfiskā stāvokļa, pēc mūsu zemes lieluma un pēc mūsu : aimnieciskiem apstākļiem
piederam pie tām .zemēm, k*. ras var runāt par savas
zemes aizsardzību tikai ar sauszemes līdzekļiem.
Tāpēc sociāldemokrātu frakcijas vārdā es vēlreiz
pastrīpoju, ka mūsu frakcija stāv par racionāliem
līdzekļiem valsts aizsardzības nolūkos un ieskata, ka
tas virziens, kādu kara resors _ grib ievadīt, t. i.
priekšlikums par flotes spēka būvi, ir nepareizs un
ka tas vajadzīgo mērķi nesasniegs. Vēl vairāk, mēs
ieskatām, ka gadījumā, kad mēs nostāsimies uz tā
viedokļa, kādu aizstāv kara ministra kungs, kad mēs
dosim līdzekļus likumprojekta realizēšanai, ka tad
mēs varam ierobežot tās iespējamības, kādas būtu
nepieciešamas priekš sauszemes armijas tālākas izbūves. Mēs domājām, ka var notikt tas, ka kara
ministrs ir spiests tuvākā nākotnē nākt ar jaunu
priekšlikumu un prasīt pēc papildu līdzekļiem priekš
mūsu armijas. Ja mēs būsim tādus lielus izdevumus,
kādus paredz šis likums, devuši priekš flotes būves,
priekš neracioneliem izdevumiem, tad mums nebūs
pa spēkam taisīt racionelus izdevumus mūsu valsts
aizsardzības nolūkos un tāpēc no šī viedokļa mes
domājam, ka šis likumprojekts ir ne tikai_ nepieņemams, bet ka viņš ir ari stipri kaitīgs mušu valsts
aizsardzības lietai.
Tika vēl sacīts no kara ministra kunga, ka visas
zemes taču mēģinot šā vai tā floti buvet. Es tomēr
gribu norādīt, ka mūsu apgalvojums ir ar faktiem saskaņots, ka ir vesela rinda valstu, kuras savu zemes
aizsardzību izvedušas vienīgi ar sauszemes līdzekļiem, vienīgi tikai ar armijas spēkiem. Pie šādam
zemēm pieder Beļģija — valsts, kura pasaules kara
tik varonīgi cīnījās un kaujas laukā ar sekmēm; pie
šādām zemēm pieder Bulgārija, kura pasaules kara
laikā no tā, ka viņai nebija nopietni jūras spēki, necieta, bet cieta sauszemes; Turcija un mušu kaimiņu valsts Lietava. Tā tad šeit pat, Eiropā, ir vairākas zemes, kurām nav kara flotes, kuras visu savu
valsts aizsardzību izved ar sauszemes armijas palīdzību un, kā to pierādīja Beļģijas piemērs pasaules
karā, ne bez panākumiem. To pašu mums pieradīja
ari Turcijas piemērs, kura tagad pēdējos gados pratusi pārvarēt candrīz visus savus pretiniekus ar
armiju vien, nelūkojoties uz to, ka visi Turcijas krasti
stāv bez kādas flotes aizsardzības. Vārdu sakot, es
gribu uzsvērt to, ka nevar nebūt šo jautājumu nostādīt tā. ka ja sociāldemokrāti uzstājās pret jūras flotes būvi pie Latvijas tagadējiem apstākļiem, ka tad

viņi kaitē valsts aizsardzības lietai. Taisni otrādi,
es pierādīju ar iepriekšējiem motiviem, ka tā nav.
Es gribu vēlreiz pastrīpot, ka ir iespējams ar labām
sekmēm, kā to pierādīja šeit minētie piemēri, valsts
aizsardzību izvest ari bez jūras kara flotes, vienīgi ar
sauszemes spēkiem. Latvijai, ievērojot viņas ģeogrāfiskos apstākļus, taisni šis uzdevums stāv priekšā
un taisni šinī virzienā viņai jāstrādā savas valsts
apsardzības lietā. Sociāldemokrātiskā frakcija aiz
visiem šiem motiviem ieskata, ka šis likumprojekts
ir ueracionels, izdevumi n^Toduktivi, viņš valsts apsardzības lietā taustāmus panākumus nedos un sociāldemokrātiskā
frakcija tāpēc izsakās ari šoreiz
pret šo likumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:

Vārds Sal-

nā jam.
mazinieks):
V. Salnājs (sociāldemokrāts
Te
pa Augsti
godātie deputātu kungi !
mūsu draugu
kreisi,
^ sociāldemokrātu, kara lietu «speciālists" pieveda veselu virkni datu, kuriem vajadzēja pierādīt un pār-
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ir pilnīgi
liecināt, ka aizsargāt mūsu juras krastus,

neracionāla lieta un ka viņa ir pat kaitīga prieks Latvijas valsts. Tāds ari bija Br. Kalniņa slēdziens.
(Bastjāņa starpsauciens). Es, Bastjāņa kungs, sevi
par kara lietu speciālistu neturu un tapec ka tāds
ari nerunāšu. (P. Kalniņa starpsauciens.) Bez šaubām, Kalniņa kungs, to mes darīsim, šoreiz Jus tiešam
trāpījāt naglai uz galvas. Bet pie lietas. Neieejot visu
to datu sīkā analizē, kurus te pieveda Kalniņa kungs
gan no Krievijas, gan no Vācijas, es esmu pārliecināts un konstatēju, ka tikpat labi un uz mata to pasu,
ko Kalniņa kungs teica par juras krastu aizsardzību,
pieturoties pie viņu loģikas, varētu teikt ari par mušu
sauszemes spēkiem. Varētu uzkaitīt, cik Krievijai
ir tanku, cik tai lielgabalu, ložmetēju, cik viņai karaspēka un tad teikt: „Vai_ maz ir domājams, ka Latvija, salīdzinot savus speķus ar Krievijas speķiem,
var kādreiz nopietni cīnīties un aizstāvēt savu sauszemes robežu! Es domāju, ka to, ko viņš teica par
floti, tikpat labi var attiecināt uz sauszemes lietam.
Tālab, ja Kalniņa kungs būtu konsekvents. viņam vajadzēja taisīt ari par mušu sauszemes speķiem, par
sauszemes aizsardzību tādu pat slēdzienu, kādu viņš
taisīja par jūras krastu aizsardzību; viņam vajadzēja atzīt to par lieku un ņeracionelu. Ja Kalniņa
kungs tomēr brīdina mūs un pastrīpo, ka kreisie sociāldemokrāti nebūt neesot pret sauszemes aizsardzību, ka viņi nebūt neesot pret tiem kredītiem, kurus valdība nākšot un izprasīšot šīs aizsardzības nodrošināšanai, tad mīksti sakot, tā ir liela pretruna,
kas liek padomāt par to, cik nopietna ir visa šī_ sociāldemokrātu deklarācija, kurā viņi sakas stāvot
par mūsu sauszemes armijas labu un nopietnu nostiprināšanu. Kā jau teicu, es neesmu kara lietu speciālists un šinī ziņā kā lajs es gribu palaisties uz kara
resora speciālistiem, kas ir iesnieguši zināmu plānu,
kas ir atzinuši, kā jūras krastu aizsardzība ir tikpat
nepieciešama, cik nepieciešama ir mušu sauszemes
armija un tādos apmēros, kādos kara resors to mums
liek priekšā. Jādomā, ka tie speciālisti, kas ir gadiem, vismaz mēnešiem, strādājuši un pārbaudījuši
šos datus, ka varbūt viņi būs drusku nopietnāk ņemami speciālisti un labāk pārzinās kara mākslu, nekā
. mūsu, kaut ari vislielākās frakcijas kara lietu „specialists" Br. Kalniņš. Iesniegto jūras krastu aizsardzības likumu un kara resora atzinumus tāpēc es
gribu pieņemt kā noteiktu un pārbaudītu prasību, ar
kuru augstam namam ir jārēķinās un kura jāņem
visā nopietnībā.
Tāpēc man, runājot par šo
likumu, atliek patiesībā tikai norādīt uz motiviem,
kuri nebūs tik daudz militāras, bet gan vairāk po-

litiskas dabas. Pēc savas būtības un satura Kalniņa
kunga argumentācija izgāja uz to, ka mums nav ko
tiekties pec Baltijas valstu savienības, jo pēc viņa
domām mēs nekad militārā laukā nevarēšot uzstāties kopīgi, tāpēc ka esot tādi un tādi iemesli, kas to
kavējot. Un taču tai pašā laikā ari tagadējās valdības politika, kuru atbalsta Bruno Kalniņa frakcija,
tomēr iziet uz to, lai to Baltijas valstu savienību,
kurai pamati ir liktino bijušiem kabinetiem, paplašinātu un ievilktu viņā citas valstis. Bet ja mēs atgriežamies pie pamatiem, kuri šai savienībai ir likti, tad
nebūs noslēpums, ka šai savienībai bez šaubām ir
un ari nākotne var but tikai tāda nozīme, ja viņa
nesīs sevī aizsardzības elementus, aizsardzības momentus_ priekš katras savienībā ieejošas valsts. Ja
tas ir tā, ka šo savienību dibinot nevar aizmirst militāros jautājumus, vel vairāk, ka šie jautājumi nenovēršami paši izpeld uz dienas kārtības, tad katrs
kontraģents prasīs mums: .,ja mēs, kungi, kopējā lieta ienesīsim savu artavu, kāda tad būs jūsu artava
viņa; mums ir tādi untadi speķi uz jūrasun sauszemes,
kādi var but jūsu speķi?" Tā, man liekas, šis jautā-
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jums konkrēti ir stāvējis līdz šim un stāvēs, es to
droši apgalvoju, ari nākotnē un uz priekšu, ja vien
mēs par šo savienību gribam nopietni domāt un viņu
tālāk attīstīt un izveidot. Ja tā, ja mēs negribam atteikties no tiem uzdevumiem, kurus mums diktē Latvijas starptautiskais stāvoklis un gribam realizēt to,
ko vienbalsīgi prese un ari visdažādākās sabiedriskās un politiskās aprindas atzīst, tad nevar nostāties uz tāda viedokļa, uz kāda nostājas Bruno Kal-

niņš, kopā ar savu kreiso sociālistu frakciju. Nevar,
un ir pilnīgi neiespējams sagaidīt no savienības un
citiem viņas locekļiem tikai labumus un upurus
priekš mums, neesot gataviem no savas puses nest
sabiedrības labā tādus pat upurus un labumus. Bet
nelaime, lūk, ir tā, ka šinī gadījumā, neskatoties uz
to, ka Bruno Kalniņš visā nopietnībā pateica un mēģināja iegalvot, ka viņa frakcija stāvot par zemes
drošību un krītot par viņu, ka viņi to esot pierādījuši darbiem, saturs šiem apgalvojumiem ir stipri
vien problemātisks un apšaubāms. (A. Veckalns nevietas: „Darbos!") Bet es sacīšu, lūk, šie darbi, kā
viņi ir parādījušies beidzamā laikā, ne visai patīkami
ir bijuši priekš zemes drošības un ne visai par labu
runājoši jūsu deklarāciju nopietnībai. (Sauciens pa
kreisi: „Nu nāks atklājums!")_ Kāpēc atklājums?
Bet ja jau nu jums patīk, lai būtu atklājums, tad šis
atklājums ir bijis no jūsu pašu rindām un man nāksies viņu šai augstā namā tikai atgādināt. Es gribu
konstatēt vienu, ja valsts drošība ir svarīga un dārga
vienai politiskai partijai, kura spēlē valstī tik svarīgu
lomu, kāda pieder kreisiem sociāldemokrātiem patlaban, kur viņiem pieder trešā daļa no parlamenta
sastāva, un kur valdības politika visā visumā atkarājas pirmām un galvenam kārtām no viņiem, tad
bez šaubām viņu svēts pienākums ir rūpēties par to,
ka tie militārie spēki, kas jau ir noorganizēti, kas jau
darbojas, netiktu saskaldīti. Šādas iespaidīgas partijas pienākums ir gādāt par to, lai mūsu_ armija būtu
viena apvienota vienība, kurā viņas zemākas sastāvdaļas sajūt cienību pret saviem virsniekiem un, no
otras puses, lai virsnieki un armijas visaugstākie vadītāji būtu tādi, kas šo cienības un autoritātes sajutu
iedveš un spēj uzturēt savos apakšniekos. Vai tas
ir noticis līdz šim? Man liekas, ka ne. ,Es atļaušos
ar jūsu pašu vārdiem runāt par zināmām personām,
kuras tagad mūsu armijā ieņem ļoti augstus amatus
taisni ar jūsu svētību. Mums visiem ir atmiņā, ka
nesen atpakaļ tika iecelts par armijas -komandieri
ģenerālis Radziņš. Un ko mēs lasām par viņu Satversmes Sapulces stenogramās? Rudevics, kreiso
sociāldemokrātu liders, starp citu, šo pašu kungu
raksturo sekosi: „Tas ir Radziņš, par kuru tagad pierāda, ka tas vedis sarunas ar Savinkova priekšstāvjiem. Uz tā pamata mēs varam sacīt, ka viņš ir valsts
nodevējs u. t. t.". Redziet, kungi, apmēram paris
gadu atpakaļ jūs paši no šī augstā katedra Latvijas
republikas un visas pasaules priekšā esat izteikušies
par zināmo kungu kā par valsts nodevēju. Tagad,
turpretim, ar jūsu svētību, ar jūsu aizgādniecību viņš
tiek nolikts armijas priekšgalā. Ja tā rīkojas, tad
ļoti un ļoti jāšaubās par to vārdu nopietnību, kurus
jūs izsakāt un par jūsu nopietnību, attiecībā uz Latvijas republikas drošību. Vismaz man pie tagadējiem
apstākļiem šīs pārliecības nav. Es atsaucos tikai uz
faktu, kas dod par jums gaišu liecību. Es varu pievest vēl vairāk šādu faktu, kuri atkal runās ne par
labu jums un kuri rādīs, kā jums rūp mušu valsts un
republikas drošība. Ņemsim piemēra dēļ kaut diezgan labi pazīstamo ģenerāli Gopperi un jūsu izturēšanos pret viņu. Visiem ir atmiņā, ka vēl tanīs laikos, kad nepastāvēja dalīta, bet vienota sociāldemokrātija, «Sociāldemokrātā" tika aizrādīts uz ģenerāļa
Goppera izturēšanos pret tām nacionālām karaspēka
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vienībām, kuras tika dibinātas Tālos Austrumos un
Vidussibirijā, un kuru pienākums un uzdevums bij
pēc iespējas ātrāk pārnākt šurp uz Latviju, lai varētu cīnīties pret Latvijas ienaidniekiem. Kā izturējās toreiz šī, tagad, Latvijas armijā augsti stāvoša
persona pret šīm vienībām? Ja jūs negribat sanākt
konfliktā paši ar sevi, tad jums jāpasaka, ka viņa izturējās ne tā, kā viņai vajadzēja, kā tai nācās izturēties. Uz visiem rīkojumiem, kuri nāca no nacionālās padomes, ģenerālis Goppers telegrāfiski atbildēja, ka viņš būs ar mieru uzņemties Imantas pulka
komandēšanu tikai tad, ja latviešu armijas daļas tiek
padotas vispārējiem krievu armijas noteikumiem, t.
i. tās armijas noteikumiem, kura toreiz atradās zem
Kolčaka varas un kura izcīnīja Kolčaka spraustos
mērķus. Kādus mērķus sprauda toreiz Kolčaks un
viņa armija, tas mums visiem ir. zināms. Kolčaks
bij viens no tiem kungiem, kas veda kā diplomātija,
tā ari uz kaujas lauka noteiktu un nopietnu cīņu pret
kuru katru patstāvības tieksmi jaunās tautās, jeslēdzot ari Latviju. Nu man liekas, ar šiem piemēriem
no jūsu darbiem pietiks, lai lielā mērā varētu apšaubīt jūsu nopietnību un sirsnību par to, ka jums tiešām
rūp Latvijas drošība. Tāpēc neņematļaunā, ja izturas skeptiski pret šīm jūsu deklarācijām. Bet pretrunas starp jūsu izturēšanos darbos un jūsu apgalvojumiem un deklarācijām prasa pēc izskaidrojuma.
Un šis izskaidrojums ir vienkāršs: Jums rup vel vecais priekškara sociālistu lozungs — „ne kapeikas
priekš militārām vajadzībām, ne kapeikas priekš kaut
kādām kara vajadzībām". Atzīsim, ka bija reiz laiks,
kad sociāldemokrātijai bija šis lozungs svēts un es
gribu konstatēt, ka jūs vēl tagad neesat tikuši vaļa no
šī principa. Protams, tagad jūs nevarat nākt ar tādiem
argumentiem atklāti šeit, kuri skaidri un gaiši to konstatētu, un tādēļ jūs pasakāt: „mēs stāvam gan par
valsts drošību un apsardzību, bet stāvam tikai par
viņas sauszemes drošību, bet kad iet runa par drošību uz jūras, tad no Dieva puses tik tālāk nost no
tā". Sociāldemokrātu mazinieku frakcija stāv noteikti par to, ka zemei ir vajadzīga drošība un ir jāuzticas tām autoritātēm un tiem speciālistiem vārda
īstā nozīmē, kuri atzīst par vajadzīgu,ka zināma daļa
aizsardzības līdzekļu ir nepieciešami vajadzīgi priekš
šīs drošības ne tikai uz sauszemes, bet ari uz_ juras
un gaisā. Ja nu augstam namam nostāda jautājumu,
būt vai nebūt mūsu patstāvīgai republikai un no otras puses uzstāda tam pretim tikai ciparus un runa
par lielām grūtībām un naudas trūkumu unpar tam
vajadzībām, kuras mums vēl jāapmierinacitas dzīves

nozarēs, tad augstam namam bez šaubām ir jāizšķiras

par labu zemes drošībai. Republikas patstāvība un
drošība jāstāda pirmā vietā. Tas taču nav arguments,
japasaka, ka mums ir maza zemīte, ka mums ir vesela
virkne ļoti svarīgu citu uzdevumu, kuri jāveic, kuriem vajadzīgs daudz naudas un ka tapec nevar dot
naudu aizsardzības vajadzībām. Ja nebūs Latvijas,
būs gan varbūt vēl daudzas vajadzības, bet nebūs neviena no tiem ieguvumiem, kurus tagad bauda Latvijas visplašākās iedzīvotāju masas. Pieņemsim ārkārtēju gadījumu, kad — Dievs lai pasarg — iesāktos
karš. Ko tad mēs darītu? Mēs būtu spiesti atmest
ar roku visām jaunbūvēm un citām labām un nepieciešamām lietām un mobilizēt visus spēkus, ņemt
i-okās vāles un dakšas un iet aizstāvēties. Pie šāda
kritiska stāvokļa mēs nedrīkstam valsti novest. Par
republikas drošības līdzekļiem jārūpējas jau laikus,
cik dārgi tas ari nemaksātu. Ievērojot visus šos
motivus, sociāldemokrātu mazinieku frakcija balsos
par šo likumu. (Aplausi pie sociāldemokrātiem maziniekiem. )
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie""
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tautas vietnieki! Mēs esam noklausījušies nupat 4
speciālistus militārās
lietās. Pulkveža leitnanta
kunga referātu, interesantu referātu par Latvijas aiz-,
sardzības līdzekļiem, par turpmākām iespējamībām
un konkrētām vajadzībām, virsleitnanta kunga, Ducena kunga, referātu iepriekš tā, tad vēl Bruno Kalniņa — leitnanta un ceturtā speciālista — nezinu, kā
viņš dēvējas . par kaprāli vai kaševaru, vai cita kāda
dienesta pakāpe viņam bijusi Latvijas armijā, bet šeit
augsta namā man tas gods viņam manas frakcijas
vārda piešķirt speciālu tituli, Latvijas sociāldemokrātu
strādnieku partijas apmelotāja titula godu. Šo tituli
mes viņam labprātīgi piešķiram un ierakstīsim to Latvijas strādnieku kustības vēstures grāmatā. Šāds
titulis piešķirams par to, ka uzstājies ir kāds šajā
augsta nama ta, no sociālistiskas frakcijas, kā pat
neuzstājas angļu konservatīvā partija pret Anglijas
strādnieku partiju. Tur pat konservatīvām partijām
ir daudz vairāk smalkjūtības, goda jūtas un politiska
takta, viņas prot izcīnīt savas lietas ar daudz kulturelakiem līdzekļiem, nekā šis speciālists, kurš še
iepriekš runāja no šī augstā nama. (Saucieni pa
kreisi: «Apmelotājs!") Es viņu šeit atklāti nosaucu
par_ apmelotāju, jo apšaubīt Latvijas sociāldemokrātu
strādnieku partiju par viņas attiecībām pret Latvijas
valsti nedrīkst cilvēki...
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es saucu
Jus pie kartības. Tādus vārdus te nelietot.
F. CieJēns (turpina): Atvainojiet, nedrīkst apšaubīt cilvēki tas partijas attiecību pret Latvijas
valsti, kura piedalījās pie Latvijas valsts dibināšanas,
pie viņas dibināšanas cīņām 1919. gadā uz divām
frontēm, kad šī Latvijas sociāldemokrātu strādnieku
partija reprezentēja tautas plašo masu, strādniekus,
sīkzemniekus,_ bezzemniekus, bija viņu interešu aizstāvētāji un ka pec balsojumiem redzams, reprezentē
65—70% no armijas sastāva, kura cīnījās pret Krieviju un kura balsoja par sociāldemokrātu strādnieku
partiju. Taisni tie aktīvākie no armijas ir balsojuši
par sociāldemokrātu partiju. Tādēļ liekas, ka tas
vārds, ko es teicu iepriekš, bija pilnīgi parlamentarisks un īsta vietā uz apgalvojumiem, kurus vērsa
pret šīs tautas vietniekiem^ pret sociāldemokrātu
partiju un reize ar to pret intensīvāko Latvijas armijas daļu, kura Latvijas valsts izcīnīšanā spēlējuši vislielāko lomu. Beidzot šo atbildi speciālistam politiskas ķengāšanas laukāman tas gods pakavēties pie
šī jautājuma tālākas pārbaudīšanas. Neesmu speciālists militāras lietās un tāpēc šī jautājuma militāro
pusi neapskatīšu un pie tās neuzkavēšos, bet gribu
piegriezties šī jautājuma politiskai pusei. Bez šaubām katrs kredits, kuru mes parlamentā votējam militārām vajadzībām, mums jāaplūko no trejādiem viedokļiem. Vispirms no militārā viedokļa, tad no politiska viedokļa un beidzot no saimnieciski-finansielā
viedokļa. Nebūdams militārās lietās speciālists, par
militaroviedokli nerunāšu. Es, lūk, gribu pakavēties
pie jautājuma apgaismošanas no politiskās puses. Ja
mes pieejam pie valsts aizsardzības jautājumiem, pie
militāriem budžetiem, tad katrā ziņā katra parlamenta un katra deputāta, tautas vietnieka, pienākums
ir apgaismot šo jautājumu ne tikai no militārā lietpratēja viedokļa, bet ari no politiskā un tautsaimnieciski-finansiela viedokļa, jo mums kā tautas vietniekiem, ka no tautas velētiem, ir jādod atbildība ari par
tiem nodokļiem, kurus mēs .viņiem uzvelsim, kurus
mes ar šo votumu viņiem uz pleciem uzvelsim. Šis
nodoklis, kas no tautas caur mūsu balsošanu tiks
prasīts, nebūs mazs. (R. Lindiņš no vietas: «Nemaksājat atlīdzību muižniekiem, tad iznāks!") Šis nodoklis nebūs mazs, jo mēs zinām, ka viņš sniegsies
pāri par pusmiljardu. Kaut ari mēs sadalīsim to uz
vairākiem gadiem, tomēr pie mūsu tagadējās vispā-
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rējās saimnieciski trūcīgas dzīves ari 200 vai 300
miljoni rubļu gadā ir diezgan smagi sajūtami. Un
tāpēc mums kā tautas vietniekierm kuri tautas priekšā nes atbildību par nodokļu nastām, kuras tautai ir
uzveltas, ir jānovērtē šie izdevumi, lai tie būtu visnepieciešamākie, lai tie būtu tādi, bez kuriem valsts
absolūti nevar iztikt. Nostādot jautājumu tāda veidā, kā mēs varam atbildēt? Vai mums ir iespējams
mēģināt Latvijas jūras robežu aizsargāt ar citādiem
līdzekļiem, nekā liekot pirmos pamatus Latvijaskara
flotes izbūvei un — iekams mēs neesam izmēģinājuši,
iekams Latvijas valsts nav jzmēģinajusi visus ceļus
atrast šos līdzekļus politiskā lauka, lai aiz Latvijas
valsts kritiskā brīdī stāvētu kādas lielvalsts flote,
kura būtu stiprāka, nekā viena iespējama lielvalsts
flote Baltijas jūrā, kura varētu mums uzbrukt — iekams šie ceļi nav ieti, iekams no Latvijas valsts un
valdības puses nav noskaidrotas visas politiskās ie-<
spējamības, iekams nav noskaidroti Latvijas valsts
neitralitātes garantijas līgumi no kādas Eiropas lielvalsts, kuras flote ne tikai Baltijas jūras ūdeņos, bet
ari pasaules ūdeņos varētu teikt savu noteiktu vārdu
un dot noteiktu mājienu pret dažādām lielvalstu flotēm, iekams mēs neesam izmēģinājuši un izgājuši
visus šos ceļus, tikmēr mēs rīkojamies ar tautas līdzekļiem vieglprātīgi. Tāpēc, apgaismodams šo jautājumu no politiskās puses, es gribu jautāt Latvijas
valdībai, vai Latvijas valdība ir gājusi visus ceļus,
ir pielikusi visas pūles, lai mēģinātu atrasts Latvijas
jūras robežai neaizskaramības garantijas no tās Eiropas lielvalsts, kuras flotei ir nozīme visā pasaulē.
Iekams mēs neesam dabūjuši atbildi uz šādu jautājumu, iekams neesam pielikuši visas pūles, kas pienākas Latvijas diplomātijai, lai garantētu Latvijas valsts
drošību un neitralitāti ar citiem līdzekļiem, kā tikai
Tautu Savienības, ar līdzekļiem, kas sniedzas tālāk
par Tautas Savienību, tikmēr mēs nevaram uzlikt
tautai simtiem miljonu jaunu nodokļu nastu, neizmēģinot visus ceļus, lai atrastu Latvijas valsts jūras
robežu drošību ar politiskiem līdzekļiem. Ņemot
vērā šos argumentus, mēs nevaram piekrist valdības
priekšstāvju sniegtiem paskaidrojumiem un ziņām,
un cik man vispārīgi zināms, tad konkrēti soļi šinī
virzienā nav sperti. Bet ar to nav teikts, ka tāda
iespēja būtu izslēgta. Iekams mēs neesam šos ceļus
gājuši, ir vieglprātīgi no tautas vietnieku nama puses nepielikt visas pulēs, Latvijas valsts diplomātijas
iespējamas pūles, lai patiesasun reālas garantijas
Latvijas valsts robežu ziņā iegūtu diplomātiskā ceļā.
Tāpēc Latvijas sociāldemokrātiskā frakcija balsos
pret šādu vieglprātīgu un pārsteigtu rīkošanos ar
Latvijas tautas līdzekļiem un otrkārt ar Latvijas
valsts reālo aizsardzību. Jūs variet ironizēt un smieties par Bruno Kalniņa jauniem gadiem, bet līdz šim
ne no vienas puses nav pierādīts, ka Krievijas flote
būtu vājāka nekā Latvijas, Igaunijas un Somijas flotes kopa ņemot. Var apšaubīt cilvēka vecuma stāžu
runājot par jaunumu, bet nevar apšaubīt skaitļus, kurus ceļa priekša Bruno Kalniņš. Pieliekot šiem skaitļiem ne tikai 2 apakšudens laivas Somijas un Igaunijas flotēm klāt, bet pieliekot vēl 10 zemūdens laivas,
ari tas skaitļa samērs, kas no Bruno Kalniņa tika
priekša celts, pārgrozīts netiks. Iekams mēs šo svarīgo jautajumu_ izlemjam, mums jābūt skaidrībā par
visam konkrētam iespējamībām. Mums vajaga visus
ceļus izmēģināt un tad tikai ķerties pie tādiem līdzekļiem, kuri mums ir kā pēdējie lietojami, kuri
Latvijas valsts nenodrošināto saimniecisko dzīvi var
sagāzt un Latvijas valsts saimniecisko atjaunošanos
var tikai traucēt. Kungi, neaizmirstat, ka pēc tagadēja pa_saules kara, ka pec tagad sabrukušās saimnieciskas dzīves visas pasaules malās, kā to jau rādija pasaules kara piedzīvojums, pamats katras valsts
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stiprums un saimnieciski
drošībai ir saimniecisks
spēki katrā valsti. Vācijanesabrukavis tapec, ka
viņa būtu nespējīga militāra ziņa lielajā pasaules karā, bet viņa zaudēja tāpēc, ka bija sabrukusi saimnieciski un ja tādā stāvoklī var nonākt tādas lielas
valstis kā Vācija, tad jo vairāk tas var notiktar mazajām valstiņām. Tāpēc mazām valstīm būtu vispirms jānodrošina sava saimnieciskā bāze, jo saimnieciskā bāze būs reizē ari viņas _ militāra bāze. Nebūdams speciālists kara lietās, kā lajs, es esmu dzirdējis no kara speciālistiem spriedumu, ka nākotne,
ja neizdosies strādniecībai un tai valdībai, kas stāv
lielās Britanijas valsts priekšgalā, neizdosies nodrošināt ilgstošu mieru, tad turpmākais karš bus nevis
uz ūdeņa, nevis uz sauszemes, bet ar elektrību un
ar gaisa kuģiem. Nebūdams kara speciālists, bet
zinādams, cik viens aeroplans var taisīt stunda kilometrus, zinādams, cik daudz bāzes var sarīkot gaisa,
man jāsaka, ka drīzāk var sasniegt Krievi ja mus ar
gaisa līdzekļiem nekā pa jūru. Tapec es domāju, ka
Latvijas militāro bāzi drīzāk var dezorganizēt ar
bumbu metējiem no gaisa kuģiem,_ neka ar lielgabaliem no Kronštates puses. Un tapec, kamēr mes neesam vispusīgi šo jautajumuparbaudljuši,kamēr mes
neesam apskatījuši šo jautājumu visa plašuma, jāsaka, ka tikmēr mēs rīkojamies vieglprātīgi ar mušu
valsts finansiāliem līdzekļiem, ar mušu valsts aizsardzības līdzekļiem. Tāpēc sociāldemokrāti balsos pret
šo likumu, jo līdz aršī likuma pieņemšanu Latvijas
valsts nodokļu maksātajiem tiks uzvelts 500 miljonu
un vēl lielāks nodoklis. Aiz visiem šiem iemesliem,
sociāldemokrātu frakcija balsos pret šo likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Ves^ianis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Vārdu vel lūdz Bastjānis. Bastjānim vārds.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Manas frakci*' jas biedri, iepriekšējie runātāji, jautajumu_ apgaismoja no militārās un politiskas puses. Es tapec par to
nerunāšu. Apgaismošu to tikai no mušu budžeta
redzes stāvokļa un no Latvijas finansieliem_ apstākļiem. Man liekas, ka ja mums būtu ta pārliecība,
ka tie līdzekļi, kas tiek prasīti ar šo likumprojektu
uz 4, 5 gadiem, mums garantētu Latvijas valsts drošību, tad varētu runāt, ka pieliek tauta visas savas
maksāšanas spējas, izsmel pēdējos speķus, lai patiešām šo nastu nestu._ Bet, ka jus te dzirdējāt, mums,
kreisam spārnam, tās pārliecības nav. Gluži otrādi,
mēs domājam, ka tie līdzekļi, kas tiks izdoti priekš
šis aizsardzības iegādāšanas,_ par kuru te runa_, ka
tie Latvijas drošību negarantē ne mazākos apmēros.
Mums ir jāsper soļi citā virzienā, kas Latvijas drošību vairāk garantētu.
Es vispirms gribētu aprādlt,_ka mūsu mazā
valstiņa kara lietām tagad izmaksā stipri lielas sumas, salīdzinot ar mūsu valsts budžetu. Mes esam
tekošā budžeta gadā atvēlējuši kara vajadzībām,
kārtējām un ārkārtējām, pāri par 31 miljonu latu.
Mūsu šī gada budžeta projekta, kas ir _ iesniegts
priekš nākošā gada, šie līdzekļi ir paredzēti vel lielāki, tie iet pāri par 32 rjiiljoni latiem. Protams, ka
šī suma nav vēl vļsa. Tas likumprojekts, kas tagad
stāv mums priekšā, paredz uz 4 gadiem lielākas sumas, pie kam man jāsaka, ka projekta L pants stāv
pretrunā ar projekta 3. pantu. 1. panta paredzēts,
ka šī organizēšanās notiks 4 gados, bet 3. panta iet
runa par 5 gadiem. Ievērojot to, ka mēs nevaram
runāt par līdzekļu iegādāšanu 23.124. budžeta gadā,
bet gan par nākošo budžeta gadu, tad jārēķinās, ka
tās sumas, kas paredzētas pirmiem 2 gadiem, tiks
apvienotas. Viņas kopā iztaisa pāri par 4 miljoni
latu. Ja jūs ieskatāties mūsu tekošā budžeta gada
budžetā, tad jūs atrodiet zem kāda diezgan pieņē-

16. sēde

1924. gada

11. martā.

53 °

mīga nosaukuma: « ienākumi no kredita operācijām
un ietaupījumiem", kas faktiski nozīme deficitu, iztrūkumu budžetā par Wk miljonu latu. Prese gan
parādījās ziņas, ka stāvoklis ir ļoti labs, jo esot ienākuši apmēram 17.000.000 latu vairāk, neka budžetā paredzēts. Turpretim marta menesī_ šī suma
sāka stipri dilt, jo bij jānokārto visiaizkavetiemaksājumi par tekošo gadu. Loti var but, ka beigas nonāksim tomēr pie tā iztrūkuma cipara, kāds budžeta
bija paredzēts. Nākoša gada budžets, kurš ir iesniegts un kuru skatām tagad cauri, pec rubrikām
nekādu iztrūkuma ciparu neuzrāda, bet viņa mes
redzam kaut ko citu. ' Jau pagājuša gada esam ķērušies pie mežu izciršanas un 1923./24. gada. budžeta
ierakstījuši stipri lielas sumas no mežu ienākumiem.
Mēs esam izmantojuši mūsu mežus pec pastiprināta
plāna, apmēram 13.000.000 Jātu vērtībā un bez tam
ārpus saimniecības plāna vel 1.500.000 latu apmēra.
Tā tad 1923./24. gadā gribamieņemt no mežiem vairāk kā 14.500.000 latu. Bij lēmums — kādas domas
pastāvēja ari Saeimā, — ka mežu izciršana tādos
apmēros turpmāk vairs nav pielaižama. Bet ko mes
tagad redzam ? Mūsu nākošā gada_ budžets atkal
Ir paresabalansēts tikai uz mežu rezervju rēķina.
dzēti ienākumi no mežu izciršanas pec pastiprināta
plāna 8.342.000 latu un ārpus saimniecības plāna vairāk par 4.000.000 latu — kopā pāri par 12.000.000
latu. Tas viss ir ārpus saimnieciska plāna. Ja šāda
garā turpināsim mūsu mežu izciršanu, tad pec neilgiem gadiem mēs nonāksim pie tā, ka Latvija mežu
nebūs. Ja tagad pieņemam likumu par jūras krastu
aizsardzību, tad tas ir uz 4 gadiem bruņots _ likums,
kuru mēs nevaram grozīt. _ Protams, ja būsim iesākuši kara pasūtījumus, būs pavisam neiespējami
tos pārtraukt. Es pat gribu teikt, ka sperot tagad
pirmo soli, pērkot tos līdzekļus, par kuriem mums ir
runa šodien, mēs neaprobežosimies, un būsim spiesti
iet tālāk, būsim spiesti šo mazo kara programujurpināt tālāk. Mēs būsim spiesti to darīt, ja gribēsim
skatīties tā, kā runāja Salnājs, ka Latvijas valstij jāpadara savi spēki tik lieli, ka tie varētu cīnīties ar
mūsu lieliem kaimiņiem, ar Krieviju no_ vienas puses
un Vāciju no otras puses, ar tām flotēm, ar kuram
mums kādreiz varētu iznākt ciņa. To panākt mes
nevaram. Vai tad mums ir tikai šīs kara vajadzības
vien? Ministru kabinetā pašlaik iet runa par programas sastādīšanu tām vajadzībām, kādas ir mušu
saimniecības laukos. Vienu programas daļu mes
esam noklausījušies, un tā programas daļa ir tikai
par Latvijas dzelzceļiem.
Satiksmes ministrs, kas
šo programu uzstādījis un kuru saimniecības komisija ir atradusi par stipri pieņemamu un pareizu, pasacīja, ka viņš nerunā nepavisam par otru daļu, par
Latvijas zemesceļiem un šosejām. Šī programa,
kura uzstādīta Latvijas dzelzceļu izbūvei, prasa kara postījumu atjaunošanas darbjem 45Va miljoni latu.
Priekš tranzita jautājuma nokārtošanas tikai tādos
apmēros, lai mēs katru dienu varētu nosūtīt 500 vagonus, ir vajadzīgi 20 miljoni latu. Tad priekš to liniju izbūves, ko prasa saimniecskās dzīves attīstība,
ir vajadzīgs vairāk kā 63 miljoni latu. Tā tad kopa
pavisam 130 miljoni latu jeb ap 7 miljardu rubļu. Šī
programa, es atkārtoju, tiek atzīta par pieņemamu
un pareizu un pie viņas izvešanas ir jāķeras vistuvākā nākotnē, varbūt, tanīs pašos 5 gados, par kuriem runāja pie jūras krastu aizsardzības. Tas ir
viens programas stūris. Man liekas, ka labā spārna
deputāti un ari zemnieku savienība atzīs, ka lauku
ceļi ir pašlaik nenormālā stāvoklī, tos ari jāizlabo.
Šeit runāja par to, ka ceļu klaušas būtu jāuzliek
valstij, bet ja ari zemesceļu klaušas tiek paturētas,
un valsts pārņem tikai šosejas un lielceļus, tad uz
valsts rēķina nāks atkal miljoniem lielas sumas klāt,
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lai nostādītu lauku ceļu ziņā Latviju ciešamā stāvokli. Tas ir tikai par vienu satiksmes resoru. Bet
bez tā ir taču vēl citi saimnieciski resori. Mēs zinām, ka Latvijas labklājība dibinājās uz satiksmes
un tranzita jautājuma nokārtošanas. Ar tranzīta jautājumu saistās mūsu ostas izbūve. Mūsu ostas,
kā mēs zinām, pa kara laiku nonākušas bēdīgā stāvoklī un mēs bijām liecinieki iepriekšējos gados, ka
lielie kuģi nevarēja ienākt ne Rīgas, ne Liepājas, ne
ari Ventspils ostās. Tad bija jānodarbojas ar bagarēšanu, kas izmaksāja milzīgas sumas. Šeit līdzekļus mēs nevaram žēlot, jo tas ir viens no Latvijas
tautas, Latvijas valsts labklājības pamatiem. Kur
ņemsim līdzekļus, ja gribēsim milzīgo kara bruņošanās plānu izvest? Ja mēs gribam tautas labklājību
pacelt, tad mums saimnieciskā programa jāizved,
bet neviens nav šeit nācis un pateicis, kur ņemt līdzekļus, lai segtu šos milzīgos izdevumus. Mēs gan
zinām, ka tagad, kad nāk apspriešanā ierosinājuma
projekts par atlīdzības izmaksu muižniekiem, visas
pilsoņu frakcijas pastāv uz to, ka atlīdzība ir jāmaksā. Tas atkal var prasīt lielas sumas, kur mums
40 gadus būs jāmaksā pa 100 miljoni rubļu katru
gadu. Protams, mēs nezinām, vai tas likumprojekts
tiks pieņemts. Bet mēs zinām, ka ja augstais nams
to pieņemtu, tad valstij atkal stāv milzīgi izdevumi
priekša uz ārkārtīgi lielu laiku, kas atkal būs jāmaksā
nodokļu maksātājiem no savas nabadzības. Bez tā
visa mums patlaban iet ļoti nopietna runa finansu
komisijā par finansu ministra jauno ierosinājumu
naudas reformas ziņā. Mūsu frakcija šinī jautājumā,
domājams, ieņems noraidošu stāvokli, bet ja vairākums no augstā nama pievienosies šim jaunam projektam, tad jau nākošā budžeta gadā mēs dabūsim pielikt 20—30 miljonu latu pie budežta, naudas
reformas izvešanai.
Pēc visa. tā es, kungi, gribētu jums jautāt, kā
jus sev stādāties priekšā visu šo lietu izvešanu?
Nevar taču nākt tikai ar stiprām runām un sacīt, ka
drošība to prasa un tāpēc nevar neko žēlot. Lūdzu,
kungi, nākiet un pierādiet, ka mēs būsim spējīgi to
panest. Mēs nedomājam, ka šī aizsardzība varētu
tikt nopietni izvesta ar tiem līdzekļiem, kurus jūs
taisāties atvēlēt. Mēs tāpat nedomājam, ka pie tagadējiem apstākļiem būtu mums finansieiā iespējamība to darīt. Mums ir daudzi citi resori, daudzas
citas lielas vajadzības, kas jāpilda tāpat un tāpēc mēs
nevaram šo soli spert, sevišķi vēl tad, kad mums
nav pietiekošas garantijas par mērķa sasniegšanu.
Te jau mans frakcijas biedrs Cielēns aizrādīja, ka
aizsardzības jautājumos mums, kā mazai valstij, nav
pa spēkam bruņošanās ceļš. Mums jāizlieto citi līdzekļi draudzīgu attiecību nodibināšanai ar savām
kaimiņu valstīm. No tiem pirmā kārtā minama saprašanās. Lai mūsu mazai zemītei būtu dota iespēja attīstīties, lai viņa tiktu nodrošināta pret jebkādiem kariem, _ jāpanāk saprašanās. Pretējā gadījuma arvien būs vajadzīgas lielas sumas militārām
vajadzībām. Budžeta komisija šo likumprojektu apsprieda un divkārtīgi ir to noraidījusi, jo viņa atradusi, ka šie līdzekļi nav mums pa spēkam. Es saprastu, ja jūs, kungi, nāktu ar priekšlikumu no frakcijām, kuras reprezentē turīgo Latvijas tautas daļu,
kura var maksāt vairāk nodokļus, uzlikt šos maksājumus tai daļai. Visiem nodokļu maksātājiem šis nodoklis nav pa spēkam. Tāpēc jums vajadzēja nākt
un sacīt: «Mēs, Latvijas kapitālisti, mēs Latvijas nekustamo īpašumu īpašnieki, uzņemamies uz sevis
visus izdevumus par jūras krastu aizsardzību un apņemamies rūpēties, lai šīs sumas tiktu segtas". Ja
jus nāksiet ar tādu priekšlikumu augstā sapulcē, mēs
par to likumprojektu runāsim citādi un, varbūt, pat
balsosim par tādu līdzekļu atvēlēšanu. Bet pagai-
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dām atturaties no priekšlikumiem, kurš bez vajadzības uzveļ smagus nodokļus tiem, kuri tos nespēj
vairs nest.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputāts Salnājs iesāka savu runu ar dažiem personīgiem uzbrukumiem. Man šķiet, ka es neesmu ne šeit augsta
namā, ne ari komisijās pastrīpojis, ka es uzskatu seBet
vi par kādu speciālistu militāros jautājumos.
man taču nebūt nav tiesība ņemta savus uzskatus
šinīs jautājumos izteikt!
Es šo tiesību šeit ari izlietoju un savus uzskatus izteicu. Tapec nebūt nebij
iemesla Salnaja kungam te nākt un uzstāties ar tas
kategorijas uzbrukumiem, ar kādiem parasti uzstājās tas zaņķis, kas pulcējās ap «Latvijas Sargu".
Tāpat nepareizs bij ari viņa uzbrukums sociāldemokrātu frakcijai, it kā tā būtu pret mūsu valsts aizsardzību un pret armiju. Par to jau pietiekoši plaši
runāja biedrs Cielēns. Bet nu jāsaka, ka vismazāk
tiesības par to runāt ir Salnājam, jo viņš atbrīvošanas cīņu laikā nebij Latvijā. Tā varbūt nav viņa
vaina, bet ja viņš Latvijā nav bijis tad, kad ari sociāldemokrāti cīnījās par Latviju, tad viņam nevajadzēja šinī lietā runāt! Lai runā tie, kas tai laikā Latvijā bij bijuši. Bez tam sociāldemokrātija ir vienmēr
balsojusi līdz ar visiem par kara kredītiem, neskatoties uz to, ka 1919./20. gadā valdīja Ulmaņa valdība, pret kuru mēs bijām visasākā opozicija. Latvijas sociāldemokrātijas biedri ir ņēmuši dalību visās cīņās sākot no Kalpaka bataljona laikiem, ir piedalījusies Ziemeļlatvijas, Cēsu un Daugavas kaujās
un beidzot ir piedalījusies ari Latgales cīņās pret
sarkano armiju. Tāpēc nav iemesla teikt, ka darbos sociāldemokrāti nebūtu pierādījuši, ka viņi ir
par Latviju un ka viņi vērtē Latvijas armiju tikpat
augsti, kā kurš katrs no Latvijas pilsoņiem. Tāpēc
ari šī Salnaja kritika un šie pārmetumi, kas tika izsacīti no viņa pret mums, ir kvalificējami kā nekorekti un negodīgi.
Tikpat nekorekts ir apgalvojums, ka mēs, uzstājoties pret kara flotes būves izdevumiem, uzstājamies pret Baltijas valstu savienību. Taču Salnaja kungam kā ārlietu komisijas loceklim ir visvairāk
zināms, ka mūsu frakcija ir šo savienību noteikti
pabalstījusi. Kur tas ir pierādīts, ka Baltijas valstu
savienību ir _ neiespējams panākt, ja netiks būvēta
flote un ka tā ir iespējama tikai tai gadījumā, ja tiks
pieņemts tas projekts, kuru aizstāvēja kara ministrs?
Tapec, ja Saīnājsar šo argumentu mēģināja mums
uzbrukt un mēģināja insinuēt, ka mēs būtu pret Baltijas valstu savienību, tad man ari šis Salnaja arguments jākvalificē par nekorektu.
Tad Salnājs nāca klaja ar dažiem «Darba Balss"
numuriem, kur viņa kolēģi rakstījuši. Mēs gan varam labāk paņemt stenogramas! Satversmes Sapulces stenogramas mums visiem tikpat labi pieietamas ka jums. Tas mums visiem tikpat labi zināms.
Mūsu stāvoklis šinī ziņā palicis tāds pat. Mēs neesam atbalstījuši nesen notikušo augstāko armijas
priekšnieku izvēli un esam palikuši pie tiem pašiem
uzskatiem, kādus mēs izteicām 1920. gadā, kad mēs
pret dažiem armijas vadoņiem devām savu kritiku. Bet mes to sacījām katru reizi pie katra kara
resora budžeta apspriešanas kā Satversmes Sapulce, ta Tautas Padome. Toreiz Salnājs bija minstrs
un viņš nes par to abildību. Vismazāk ir vietā runāt
Salnājam, bijušam šo_ valdību dalībniekam, no šī katedra, ka kāda vieta iecēla Gopperi vai Radziņu!
To vajadzēja runāt tad, kad viņš bija valdībā, nevis
tagad, kad viņš ir opozicija. Mēs esam palikuši vienādos uzskatos, ka toteiz, tā tagad. Mēs esam pa-
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likuši tanīs pašos uzskatos ka attiecība pret šiem
kungiem no armijas, tā attiecība pret Meierovicu.
Ja Salnājs citē stenogramas par vrangeliadi, tad lai
viņš pacitē ari to, ko mēs toreiz teicam par Meierovicu. Meierovcs tanī lietā bija tikpat liela mēra iejaukts, toreizējā valdībā tāpat, kā atsevišķi valdības
štāba vīri un ja Radziņš |oreiz tika atlaists, tad bez
šaubām tāpēc, ka toreizējā valdības koalīcija neuzdrošinājās pateikt, ka atbildīgs par vrangeliadi
bija Meierovica kungs. (V. Salnājs no vietas: «Tas
nav redzams no Jūsu runas!") Jus redziet tikai to,
kas Jums izdevīgi, lai nomelnotu sociāldemokrātus.
Mazākais, Salnaja šīs dienas runa to gaiši pieradīja.
Talak Salnājs nāca tīri demagoģiska kārta un
teica, ka mēs esot šabloniski. Mes stāvam par veco lozungu: „ne kapeikas militārismam!" Mes esam
pret militārismu. Ir savādi, ka kāds sociāldemokrātiskās frakcijas priekšstāvis izveļas parlamentu, kura vairākums ir pilsoņi un saka, ka viņšnav pret militārismu. Ari šinī ziņā Salnaja frakcija atradusi par
iespējamu norobežoties no visam pārejam sociāldemokrātiskām frakcijām. Mēs esam pret militārismu,
bet mēs neesam par viņas iznīcināšanu tādejādi,
ka izjauktu valsts aizsar_ dzību_ viena zeme tad, jcad
citās zemēs bruņotie speķi vel paliek. _ Mes, tāpat
kā visu citu zemju sociāldemokrātiskas frakcijas,
kuras ari ir pret militārismu, kamēr dažādas zemes
bruņotais spēks vēl pastāv, stāvam uz ta viedokļa,
ka kurai katrai zemei, bet jo sevišķi mazākai, ir
jādod līdzekļi valsts aizsardzībai, bet mes esamgan
pret īieracioneliem izdevumiem. Tapec
es domāju, ja Salnaja kungs gribētu būt daudz maz
godīgs un objektīvs, tad viņam vajadzēja no manas
šīs dienas runas izlobīt to, ka kara ministra priekšlikums ir neracionels priekšlikums, ka šis priekšlikums, kurš nāk no kara ministra, ir tāds, kas mušu
valsts interesēm nekalpo un nevis, ka mes būtu vispār pret kuru katru mūsu valsts aizsardzību. Salir:
naja kungs saka, ka sociāldemokrātu lozungs
kapeikas priekš militārisma". Jādomā, ka Salnaja
kunga septiņu vīru frakcijai ir tie ieskati: «visu par
militārismu". Salnaja kungs citkārt kritizēja visu
kara resora vadību, bet tagad viņš nostāda sevi par
laju un kara ministri un referentu par tādiem speciālistiem kara lietās, pret kuriem nekādus iebildumus nevar celt, uz kuriem varot droši paļauties. Ar
šo Salnaja kungs nemaz nebija apdomājis, ka viņa
runa ir uzbūvēta no divām daļām un ka viņš iesaka,
kā krievi saka: „3a aapaeie" un beidza ,,3a ynoKon".
Bet lai nu kā, Salnaja kungs ar visu savu ugunīgo runu nespēja pierādīt, ka šie izdevumi, kas celtos ar priekšā stāvošā likuma pieņemšanu, būtu racionāli. Viens no viņa inotiviembija tas, ka ar tādu
pat argumentāciju varot aizstāvēt to, ka sauszemes
karaspēks nebūtu vajadzīgs. Var jau kuru katru lietu novest līdz absurdam. Mes to neesam_ darījuši,
mēs tikai esam sacījuši vienu, ka mums mušu valsts
robežas vajaga aizstāvēt, bet ka šī aizstāvēšana jr
iespējama ar sauszemes spēkiemvien un mes stāvēsim par šādu aizsardzību. Mes pat nacam ar
priekšlikumu, kā labāki mūsu valsti aizsargāt un sacījām, ka flote mums neko nedos. Ka šie izdevumi
nebūtu neracioneli, to Salnaja kungs neapgāza. Tāpēc atļaujat man uzskatīt, ka tomēr pec visas šīs
Salnaja kunga diezgan histēriskās izrunāšanas mušu
ieskati ir pilnīgi pareizi.
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ka šī programa aizsardzības ziņavarbutir nepietiekoša, neracioneta un ka varbūt būtu labāk iegādājami citi aizsardzības līdzekļi neka tie, kas stādīti
priekšā šinī progranuu Es jums pievedīšu praktisku
piemēru no pārdzīvotā pasaules kara. Vakareiropa
Beļģijas robežās, pēc tam, kad viņabija ieņemta no
Vācijas karaspēka, tika laistas kara zemūdens laivas 1916. gada 2. puse un 1917. gada. Tur 10—12
zemūdens laivas apsargāja to krasta rajonu, kur sevišķi Vācija baidījās, vai nevarētu uzbrukt angļu,
franču un vispārīgi sabiedroto flote, kura sastādījās
no dažādu tipu kuģiem, zemūdens laivām un dažādiem peldošiem līdzekļiem un kuru skaits bija lielāks par 4 tūkstoši. Šo krasta rajonu aizsargāja
caurmērā ņemot tikai 12 zemūdens laivas._ Te uzstādīja man jautājumu par to,_ vai apsargājot visu
mūsu jūras liniju, t.i. no Liepājas līdz Rīgai un Ainažiem, šī mazā programa ir racionela. Ja augstais
nams atrod, ka citi sauszemes aizsargu līdzekļi, mušu
dārgā krasta artilērija, priekš ka vajadzētu ierīkot
dārgas lafetes un tāļšāvējus lielgabalus, kuri nebūt
ar savu tālumu nesasniedz_ parastas juras artilērijas
šaušanas attālumu, izmaksātu Ietāki, mes labprāt to
pieņemsim . Bet es saku, ka pec mušu kalkulācijas un dažādiem izdarītiem aprēķiniem viena juras
lielgabala uzstādīšana izmaksā tikpat daudz, cik mušu ūdeņos darbojošās zemūdens laivas. Mes prasām tikai sumas priekš zemūdens laivām, betja jus
gribiet dot ari priekš krasta baterejam, tad mes labprāt to pieņemsim. No otras puses, es domāju, ka
no finansieiā redzes stāvokļa tas izmaksātu 10 un
vairāk reizes dārgāki nekā šī projektēta aizsar-

dzība.

Te runā par to, ka vienīgi sauszemes kara-

spēks būtu vajadzīgs. Es par to šaubos. Kara vēsture nepazīst tādus gadījumus, ka juras krastus, sevišķi tik izdevīgus ka mūsējos, kur pastāv tikai trīs
ievērojamākās ostas, būtu iespējams aizsargāt tikai
ar sauszemes karaspēku. Mums sauszemes karaspēks ir tikai tādā daudzumā, ka mes varam aizsargāt tikai mūsu sauszemes robežas. Mūsu valsts līdzekļi neatvēl mobilizēt tikdaudz armijas un turēt
zem ieročiem tik lielas karaspēka vienības, ka mes
varētu būt gatavi katra mazākā uzbrukuma _ gadījumā. Mēs zinām no kapa vēsturesun to pieradīja ari
krievu-japaņu karš, ka visizdevīgāk un visātrāk uzbrukums ir izdarāms ar_ juras speķiem. Šinī jautājumā mūsu aprēķins mūs nevils. Es negribu teikt,
ka mūsu paaudze to varbūt varētu piedzīvot, bet ja
reiz tāds konflikts būs, tad — es varu to apliecināt
augstam namam — pirmais uzbrukums notiks, varbūt, taisni no jūras, jo stratēģiskā ziņa tas ir visizdevīgāki. Tālāk, varbūt, varētu teikt, ka sauszemes
karaspēks iznāk lētāks uzturas ziņā. Ja nu mes gribam aizsargāt sauszemes_ spēkiem tikai vienu Rīgu,
tad mums vajaga palielināt Rīga_s garnizonu divi vai
trīskārtīgi. Tad mums vajadzētu turēt zem ieročiem, varbūt, desmitreiz lielāku kontingentu, pat
miera laikā. Citiem vārdiem mums vajadzētu dibi-

nāt vēl kādas 4—5 divizijas, kas, varbūt, izmaksātu
daudz vairāk, nekā še prasītie līdzekļi. Te_ atsaucās
uz Beļģijas piemēru. Ja, kungi, materika, metropolē, Beļģijai priekš kara tiešām nebij jūras karaspēka, betkolonijās gan bij. Tagad Beļģija 'ir nākusi pie slēdziena, ka viņai ari pie materika vajaga

turēt zemūdens laivas. Beļģijā acumirklī izgatavo
vairākas zemūdens laivas un viena daļa no tam jau
nākošā pavasarī būs gatavas. Tālāk es strikti gribu noraidīt jebkādus uzbrukumus armijas atbildīgākiem darbiniekiem. Es, kungi, no jums gan lūgtu
vienu, — ja mums ir iecietība pret atlikušiem darbiniekiem, tad neizceļiet atsevšķus kara resora darbiniekus. Es negribu apgalvot, ka tikai kara resoram
būtu atbildīgāki darbinieki, kuriem vienam otram bū-
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tu šādi vai tādi politiski uzskati, ka nebūtu šādu darbinieku ari citiem resoriem. Tādēļ nevajadzētu šādus uzbrukumus izdarīt, kādus ved tikai pret kara
resora darbiniekiem. Es jau teicu, ka tā ir mana darba
programa, ka espieaicinašu pie darba visus spējīgos
darbiniekus, nerēķinoties ar viņu politisko pārliecību,
jo karavīrs aktiva politikā nekad nemaisās. Tiem,
kas grib nodarboties ar aktīvo politiku, ir izdevīgāki
nodarboties citur. Visas Vakareiropas armijas ir
pieradījušas, ka tie nav karavīri, kas ar tādiem jautājumiem nodarbojas un ka tās nevar nostādīt attiecīga militāra augstuma virsnieki, kas nodarbojas ar
šādiem jautājumiem. Karaspēkam ir savi uzdevumi.
Ar politiku var nodarboties diplomāti, politiski darbiniekiu. t.t., bet tikai ne karavīri. Ja varbūt Latvija būtu ta laimīga zeme, ka viņai būtu izdevība
visas savas reālas prasības diplomātiskā ceļā nodrošināt, tad varbūt ari armija mums nebūtu vajadzīga.
Bet par to es šaubos, jo līdz šim visa vēsture rāda,
ka neviena valsts netiek ievērota, iekams viņa pati
priekš sevis neko nedara. Bet tad, kad viņa pati
sev ir radījusi kādus nebūt reālus pamatus sadarbībai ar citam valstīm un tautām, tad viņai rodas ari
sabiedrotie un rodas politiskās situācijas, kuras viņa
var labvēlīgi saviem mērķiem izlietot. Ja šinī jautājuma augstais nam's atrastu kādu citu darbības
veidu, kurš būtu diktējams man, kā resora vadītājam, tad es varbūt atrastu par iespējamu no savas
programas atteikties, bet pie šiem apstākļiem man
nav iespējams no manas uzstādītās programas atteikties.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
«**?/
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Loti
godātie deputātu kungi! Cielēna kungs iesāka savu
runu ar vēsturi, kuru rakstīšot kādreiz par Latvijas
strādnieku kustību.
Ja nu Cielēna kungam būtu tā
vēsture jāraksta, tad bez šaubām viņš pēc pāris
gadiem pats savu uzrakstīto seju nepazītu. To pierada tas, ka šodien viņam neviena vārda nebij ko
atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus viņam šeit uzstādīja attiecībauz ģenerāli Radziņu. Bet tas nu ir
skaidrs, ka Cielēna kungs šo vēsturi nerakstīs. Vēsturi uzrakstīs citi, neitrālāki ļaudis. (A. Veckalns
no vietas: «Petrevics nu ar vēsturi nerakstīs.")
Es ari nemaz nedomāju vēsturi rakstīt, to atstāsim
vēsturniekiem un tie šo jautājumu novērtēs citādi,
neka jus. Cielēna kungs mēģināja no lietišķās puses
pieradīt, ka tādai mazai zemītei kā Latvijai, militārā
aizsardzība esot ļotj mazvērtīga. Viņš, kā diplomāts, mēģināja uzsvērt diplomātisko pusi: mūsu zemes neatkarības aizsargāšanu vajagot panākt diplomātiska ceļa — ar garantijām no lielvalstīm, ar dažādiem līgumiem u. t. t. Tas viss ir labi, pret to,
lai mums būtu ļoti labvēlīgas garantijas no kādām
lielvalstīm, lai mums būtu kādi līgumi, kas garantē
mušu neatkarību, — pret to neviens nestrīdas. Neviens no šī augsta nama locekļiem nav pret tādiem
garantijas līgumiem izteicies. Taisni otrādi. Visi
ir par to, la tādi līgumi mums būtu, lai mēs tādus
varētu panākt. Bet ja nu mēs tomēr ar visu Cielēna kunga lielo diplomātisko gudrību tādus mūsu
neatkarību garantējošus līgumus nevaram noslēgt?
(Starpsaucieni)..
Ja tomēr tas neizdodas, ko tad?
Ko liksjm vieta? Un.beigu beigās, ja ari mums līgumi būtu tagad jau rokas, mums vismaz tiktāki jābūt gataviem ari pašiem ar saviem spēkiem, lai tik
ilgi varētu atturēt ienaidnieku, kamēr tie, kas mums
garantijas devuši, pie mums atnāk. Ņemsim to pašu
Angliju. Ja viņa ar saviem lieliem spēkiem garantētu
mums neatkarību ,tad mums vismaz tikdaudz jābūt
pašiem spējīgiem, lai aizsargātu savu zemi tikmēr,
kamēr angļu flote var atbraukt, jo vismaz pāris die-
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nas paies, kamēr angļi ar saviem kara kuģiem varēs pie mums atbraukt. Ja ienaidnieks ieņemtu mušu
zemi, pirms mūsu sabiedrotie ar saviem speķiem spēj
pasteigties mums palīgā, tad šī palīdzība bus par
vēlu. Acīm redzot tas apstāklis šeit ari krīt svara.
Norādījums, ka tie līdzekļi, kurus tagad mes varētu
atvēlēt savu jūras krastu aizsardzībai, ir ļoti mazi
un ka īstenībā ar tiem nevarēsim kara gadījuma savus krastus aizsargāt, jo te mums varētu uzbrukt
lieli spēki, kas ir daudz pārāki par mums, nezin vai
būtu tā ņemams, kā to šeit attēlo. Gan jāatzīst: tas
ir diezgan skaidrs princips, tas ir ieskats, kuru var
aizstāvēt, bet tad ari vajaga būt loģiskiem līdz galam
un sacīt, ka ne tikai uz jūras, bet ari uz sauszemes
mēs esam par vājiem, lai paši sevi aizstāvētu. Piem.
lielajai Krievijai ir apmēram 600.000 liela armija, bet
mums bruņotu karavīru ir tikai 19.000. Ja skatās
no šī kvantitatīvā viedokļa, tad skaidri redzams, ka
mūsu bruņotie spēki attiecībā pret Krieviju ir vienādi
nelabvēlīgi kā uz jūras, tā uz sauszemes. Ja mēs salīdzināsim Krievijas Baltijas jūras floti ar to, ko mēs
gribam tagad radīt, tad attiecības nebūs citādas,
gluži tādas pat, kā pie sauszemes karaspēka. Jūs
sakiet: «ja, sauszemes karaspēkam nolemtos izdevumus mēs aizstāvam, bet priekš kam mums vajaga
jūras spēka, mūsu valsts taču ir tik maza." Ja mēs
gribam uz tāda viedokļa nostāties, ka mēs esam tik
mazi, ka kādas lielvalsts karaspēkam pretī nevaram
stāties, ja mēs gribam nostāties uz tāda viedokļa, ka
mēs vienīgi ar savu diplomātiju varam garantēties
pret uzbrukumu, ka kāda ārvalsts mums palīdzēs
pat tad, ja mēs itin' neko savu neliekam klāt, pat artavu ne, tad atraidīsim ne tikai šo projektu, bet likvidēsim ari mūsu sauszemes armiju, likvidēsim visus
izdevumus, kas iet armijas izkopšanai, tad šis jautajjims bus izšķirts reiz par visām reizēm un turpmāk par to vairs nebūs jāstrīdas. Ja jūs izejot no
viedokļa, ka mēs esam maza valsts, teiktu, ka jālikvidē arivisa sauszemes armija, tad es to saprastu.
Betto jus nesakāt, sauszemes armiju aizstāviet; bet
ja jus neaizstāviet jūras aizsardzības lietas, tad esiet
konsekventi un neaizstāviet ari sauszemes karaspēku. Bet ja jūs aizstāviet pēdējo, tad jums ir jābūt
konsekventiem un jāpiekāpjas ari šais lietās. Un ja
jus tur atstājiet sumas, tad jums tās ir jāatstāj ari te.
Beigas ir jāsaka, ka ja mēs būtu nostājušies uz tāda
viedokļa, ka ar maziem līdzekļiem neko nevar izdarīt, tad ari Latvijas mums nebūtu. Ņemsim tās
pašas cīņas ar lielo Krieviju, kas mums reiz bij. Bez
šaubām, ka Latvijas karaspēks, kas uzsāka cīnīties
pret lieliniekiem, bij nesamērīgi mazāks pret tiem
speķiem, kas bija tur. Un tomēr Latvijas karaspēks
uzsaka cīņu un noveda to līdz galam. Kas zīmējas uz
floti, tad toreiz Krievijai vēl nebij flote tādā stāvoklī,
ka ta varētu sauszemes karaspēkam nākt palīgā.
Ja viņa tāda būtu bijusi, tad rezultāti varbūt ari būtu
citādi. Ņemsim otru — Bermondta uzbrukumu. Mēs
zinājām, ka aiz Bermondta nestāv tikai Bermondta
karaspēks vien, betka tam atradās vēl lielāki spēki
aiz muguras. No jūsu viedokļa skatoties ari toreiz
varēja sacīt: «lieta jau būtu laba, mēs varam mēģināt organizēt karaspēku, bet tie spēki, kas stāv
pretinieku aizmugure ir lielāki, un tāpēc mums nav
iespējams tiem stāties pretim." Bet neskatoties uz
to.mes tomēr organizējam šokaraspēku un ari jūs
bijāt par to, ka vajaga organizēt un ari no jūsu frakcijas bija kolēģi, kuri uzstājas pret Bermondtu aktivi
ar_ ieročiem rokas un nestādīja vis jautājumu, vai
mušu speķi skaitliski ir tikpat lieli kā otrā pusē. Kā
jus redziet, ar mazumu mes tomēr panācām savu un
atsvabinājāmies no Bermondta. Jūs sacīsiet, ka
mums nāca palīga vel Anglija. Nevajaga aizmirst
vienu: ja mums pašiem itin nekas nebūtu bijis, tad
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priekšstāvis prasa kara kredītus. Redziet, tā tad
palīdzība nebūtu nākusi ari no ārienes. Es kā liepājnieks, ļoti labi atminos, ka tanī laikā, kad Beršinī ziņā mēs esam ar viņiem vienis pratis. Es nemondts uzbruka Liepājai, Liepājā, patiesību sakot, gribu šo jautājumu izšķirt no tā viedokļa, kam še no
nebija nekādas armijas.
Tur sapulcējās ar basām
mums ir taisnība, vai mūsu flote var kaut ko aizsarkājām apmēram kādi 1000 cilvēki. Cik tur nu bija gāt vai nevar, vai mūsu sauszemes spēki var aizsargāt vai nevar. Tie ir tiešām jautājumi, kas jāizšķir
šautenes, tās savāca kopā un gāja Bermondtam prespeciālistiem. Starp mums šinī augstā namā es gritim. Kad uzstādīja sabiedrotiem jautājumu par ieročiem, tad viņi sākumā bija ļoti atturīgi. Viņi baidījās, bētu teikt neviena tāda speciālista nav, kas šos jauka viņu ložmetēji, pateicoties latviešu nespēkam, tājumus varētu izšķirt. Tāpēc mums ir cits jādara,
mums ir jāpalaižas uz mūsu speciālistiem ārpus parvarētu nonākt vāciešu rokās. Pirmo reizi, kad vajadzēja atsist uzbrukumu, palīdzības ieroču ziņā vēl lamenta, uz kara lietu speciālistiem mūsu armijā. Ir
nebija. Tikai otrreiz, kad pirmais uzbrukums bija jautājums tikai, vai mēs viņiem varam ticēt šinī lietā
vai nē, citiem vārdiem sakot, vai mēs varam dāvāt
atsists, tad viņi sacīja: «Tagad jūs variet dabūt ložmetējus". Tad, kad sabiedrotie pārliecinājās, ka latuzticību tām militārām autoritātēm, kas liek priekšā
vieši paši ari ko spēj un var darīt, ka viņi nepaņems šo lietu jeb nē. Manas frakcijas pārliecība ir tā, ka
ieročus tikai priekš tam, lai atdotu ienaidniekam, bet
mēs viņiem varam labāk uzticēties nekā paši sev,
lai ienaidnieka uzbrukumu varētu paralizēt, tikai tad tāpēc ka mēs neesam speciālisti, bet viņi ir speciāsabiedrotiem radās priekš mums ieroči. Sabiedrolisti. Šis likumprojekts ir izstrādāts tā tad no tiem
tie pa priekšu gribēja redzēt, ko mēs paši spējam. speciālistiem, kam mēs ticam. Ari tad, kad mūsu
Tā tad, palīdzība no ārienes var nākt tikai tad, ja priekšstāvji bija valdībā, tāds projekts tika izgatamēs paši esam parādījuši, ka mēs esam spējīgi un vots. Šis ir īstenībā tas projekts, kāds toreiz tika
gribam ko darīt. Mēs tagad esam_ pierādījuši, ka
pieņemts, un viņu izstrādāja tie speciālisti, kuriem
spējam savu valsti nodibināt. Bet tālāk sabiedrotie mēs ticējam. Tagad ir tā valdība, kuru jūs atbalmums varētu teikt: «Jūs taču paši negribiet uz priekšu stiet. Jūs esiet izdarījuši dažas pārmaiņas armijā,
attīstīties, jūs negribiet paši kādus mazākus spēkus jūs domājiet, ka tie ir labāki speciālisti, kurus jūs
priekš savu krastu aizsardzības ierīkot, pat tikdaudz tagad.esiet iecēluši. Es par tiem negribu runāt. Ar
nē, kamēr mūsu spēki var atnākt palīgā." Tāpēc, jūsu frakcijas piepalīdzību ir izdarītas diezgan krakamēr mūsu valsts saistīta ar palīdzību no ārienes, sas pārmaiņas armijā. Ja jūs neticiet tiem speciātikmēr ari šinī ziņā jautājums stāv tā, ka mums valistiem, kas izstrādājuši šo projektu, tad jums bija piljaga pierādīt, ka mēs ari paši ko gribam darīt, darām nīgi iespējams izdarīt še reorganizāciju, pieaicināt
un esam spējīgi darīt un ari mazumā nostāties tā, ka
citus speciālistus, kuriem jūs vairāk uzticaties un
mēs neesam ar plikām rokām paņemami. Nevar prasīt viņu domas; bet še jūs neko neesat darījuši.
atstāt visu diplomātijai. Nē, mums jāiet otrs ceļš: Ari šī jūsu atbalstītā valdība ir jūras krastu aizsarizlietojot diplomātiju, visu to, ko mēs diplomātijas dzības lietā tanīs pašās domās, kā agrākā valdība.
ceļā, līgumu slēgšanas ceļā varam panākt; mums Ja nu jūsu pašu valdība nāk un prasa līdzekļus, kādēļ
reizē jāgādā ari par faktisku, bruņotu spēku savai tad jūs neticiet paši savai valdībai. Jūs neticiet savai
aizsardzībai. Un mūsu valdība ir centusies līdz šim valdībai — man tas ir jākonstatē. Militāros jautā^ paši neesiet speciālisti, to jūs neapgalvojiet
to ari darīt. Vai tas labi, vai slikti darīts, tas ir cits jumos jūs
jautājums. Tagad pie stūres ir Cielēna valdība un un ari nevariet apgalvot, bet tad jums jāpalaižas uz
Cielēna kungs ar saviem diplomātiskiem padomiem militāriem speciālistiem un tie sēž valdībā. Jūs nevar iet viņai palīgā. Mēs cerēsim, ka kamēr Cielēna
esat cēluši iebildumus pret tiem speciālistiem, kuri
valdība ir pie stūres, tie garantijas līgumi tiks notagad sēž jūsu atbalstīta valdībā, tā tad jums, acīm
slēgti. Tagad jums ir iespēja parādīt savas spējas. redzot, viņiem ir jātic. Ja jūs viņiem neticiet — atLūdzu noslēdzat tos līgumus un dodat mums tās galiksim šo lietu, kamēr jūs uzaiciniet citus speciālistus,
rantijas par kurām jūs runājat. Bet tā pati valdība kuri pasaka to, kojūs sakāt. Tad es to sapratīšu.
— jūsu frakcijas valdība, Cielēna kungs, — kura
Bet acīm redzot, jūs, neticēdami savas valdības uzvarētu spert šos diplomātiskos soļus, tagad nāk un aicinātiem speciālistiem, neticiet ari savai valdībai.
prasa: «Dodiet mums naudu priekš flotes būves." Tāda gadījumā pasakāt, ka jūs neuzticaties šai valEs nesaprotu, kas te notiek: no vienas puses Ciedībai. Man ir viena raksturīga frāze no Bruno Kallēns ieteic diplomātiju, no otras puses Cielēna valniņa kunga, kuru viņš izteica, runājot pret slēgtu sēdi,
dība saka: «Diplomātija nelīdz, dodat mums naudu kas pierada, ka viņš netic valdībai. Kad gāja runa
priekš zemūdens laivām." Liekas, ka vai nu Ciepar slēgtām durvīm, Bruno Kalniņa kungs teica:
lēna kungam nav nekāda iespaida pašam uz savu val«Es nedomāju, ka kara ministrs varētu nākt ar kādību, ja tā nerēķinās ar Cielēna kunga padomiem jeb diem patiesiem, a p sl ē p t i e m plāniem." Bet
viņi ir tādi, kuri nav izvedami dzīvē. Katrā ziņā tas vai tad viņš varētu nākt ar kādiem nepatiesiem plāreālais ir tas, ka valdība šodien mums prasa līdzekniem? (Bruno Kalniņš no vietas «Tā jau ir sofisļus un tie mums jādod, lai mūsu zeme neaiziet bojā. tika"). Es nebūtu pievedis šo vienu frāzi, ja visa
Cielēna kungs te runā par Britaniju un militārismu. jūsu uzstāšanās nebūtu bijusi gluži tāda pati. Tā ir
Viņš saka: «mazinieku frakcija, tie ir militāristi un kā piemērs šinī gadījumā, kas pierāda, ka jums ir
mēs esam antimilitaristi." Redzat, kas zīmējas uz zināms pamats, neticot savas valdības kara speciālistiem, neticēt ari pašai valdībai. Tādā gadījumā
mūsu attecībām pret militārismu, tad mūsu, kā sociālistu attiecības, šinī ziņā ir skaidras: mēs esam esiet konsekventi un to ari pasakāt. Es īsumā būtu
pret viņu, bet mēs esam pret militārismu tanī nobeidzis to, kas man bija jāsaka, un domāju, esmu piezīmē, ka mēs neļaujam savu zemi sadrupināt citiem rādījis, kreisie draugi, ka tas stāvoklis, kuru mēs šai
un būsim militāristi aizstāvēšanās jautājumā, ja mums lietā esam ieņēmuši, ir nešaubāmi pareizāks par jūar citiem līdzekļiem nav iespējams zemes aizstāvēsējo. Negribu sīkāk pakavēties pie pārmaiņām mūsu
šanu izvest dzīvē. Līdz šim mums ar diplomātiskiem armijā, bet gribu tikai atzīmēt vēl pāris vārdus no
līdzekļiem vien savu aizstāvēšanos nav bijis iespēBruno Kalniņa kunga runas. Viņš teica: «Mēs esam
jams panākt. Šinī ziņā mēs neesam vieni starp sopalikuši pie tiem pašiem ieskatiem — t. i. attiecībā
ciālistiem. Šinī ziņā ar mums stāv tās pašas Lieluz zināmiem ģenerāļiem — kā agrāk." Tas ir burbritānijas strādniecības valdība ar ministru prezitiski taisni tā, jo es vārdu pa vārdam uzrakstīju to,
dentu Makdonaldu priekšgalā, kurš kā valdības ko viņš teica. Tad atliek vēl otrs dokuments, proti,
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zemes lietās, jāatzīmē, ka Petrevica kungs mēģina
no Satversmes Sapulces stenogramām Rudevica
viņš
ģenerāli
par
meklēt
šīs mūsu attiecības un mēģina no sava vieruna, kurā
Radziņu nosauc
valsts
dokļa lietu nostādīt ta, ka mums viņas būtu tādas
nodevēju. Ja nu tas tā un jūsu ieskati ir agrākie, tad
pat, kādas mēs uzstādām šoreiz pie mušu juras brujūsu tagadējais ieskats ari ir tāds, ka ģenerālis Raņoto spēku iegādāšanas. Gadās jau kādreiz, ja nedziņš ir valsts nodevējs! Nu iznāk, ka jūs, atbalstīvar ko apgāzt ar loģiskiem argumentiem, tad uztaisa
dami to Valdību, kura iecēla ģenerāli Radziņu atbildīgā' vietā, paši atbalstiet, pēc jūsu ieskata, valsts salmu lelli un cīnās ar to un iedomājas, ka sit savam
nodevēja iecelšanu armijas augstākā amatā, valsts pretiniekam. Šinī gadījuma gluži tāpat darīja cienījamais Petrevica kungs, nostādīdams jautājumu ta,
nodevēja iecelšanu par mūsu armijas audzinātāju.
Atļaujat man to konstatēt. Šis konstatējums lai paka Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai,
līdz redzēt tiem, kam tas jāredz — jūsu vēlētājiem lūk, vajadzētu tāpat izturēties pret mušu sauszemes
— kādas ir jūsu attiecības pret tagadējo valdību, pret karaspēku. Ja viņa atzīst, ka ar juras kara flotes
palīdzību nevar nodrošināt Latvijas valsts juras
valsts nodevējiem un pret, Latviju.
drošību, tad tāpēc vajadzētu ari domāt, ka
Priekšsēdētājs
krastu
Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
F.
Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie sauszemes robežas tāpat nav iespējams nosargāt,
^r
tautas vietnieki! Godātais iepriekšējais runātājs jo pretim stāv daudz lielāks karaspēks. _ Petrevica
mani izaicināja uz dažām atbildēm. Es nebūtu jūsu kunga loģika, figurali izteikta, šoreiz būtu sekoša.
dārgo laku kavējis un nebūtu otrreiz vārdu ņēmis, Ja es nevaru apģērbties ar lūša kožoku ziemas laika,
bet mans augsti godātais iepriekšējais runātājs mani tad es izģērbjos gluži kails un eju apkārt, lai ari būtu
uz to pamudināja un uz to izaicināja. Tāpēc atļaušos
10° auksts. Mums tāda loģika nav. Ja mes nevapāris vārdus atbildēt, jo viņš jautājumus uzstādīja ram Latvijā apģērbties ar lūša kažoku, ja mušu nodiezgan personīgā veidā.
Vispirms viņš vēl nav dokļu maksātāji tādu lūša kažoku nevar mums sapietiekoši sapratis Bruno Kalniņa diezgan pamatīgi gādāt, tad mēs apmierināmies ar pašaustu adas kažociņu un šis ādas kažociņš ir Latvijas sauszemes
un sīki detaljēto runu par sociāldemokrātu strādnieku
partijas attiecībām pret militārām vajadzībām un karaspēks. Šo ādas kažociņu apģērbuši, mes ari
militāriem budžetiem . Tāpēc, augsti godātie tautas
1919. gadā ziemas laikā pie 5—10° sala cīnījāmies
vietnieki, ņemot vērā to, ka šo jautājumu par miliuz ārieni pret savu ienaidnieku. Un šis sauszemes
tāro budžetu visās zemēs izmanto dažas partijas kā karaspēks bija tas, kas šīs cīņas izcīnīja. Un jāsaka,
ieroci sociāldemokrātu partijas apkarošanai, ka tie ka vēsture taisni uz citu ko atsaucas, Petrevica
ir pret aizsardzību, pret valsts drošību, atļaujat man kungs. Jūs aizrādijiet, ka 1919. gadā Krievijas flotē
ir bijis sabrukums un tāpēc tā nav varējusi ņemt
noskaidrot mūsu stāvokli. Mūsu apstākļos šo demogoģiju uzņēmusies aktīvākā veidā viena partija, kura dalību cīņās pret Latvijas valsti. Nē, 1919. gadā tā
gan pati sevi dēvē par sociālistisku. Es tomēr Latvēl nebij sabrukusi — ar konkrētiem faktiem operēvijas tautas priekšā turu par nepieciešamu šai svajot, Petrevica kungam to vajadzēja zināt un no augrīgā jautājumā, kuru šeit izmantoja priekš demagostā nama locekļa var prasīt vismaz to, lai tie fakti,
ģijas, dot attiecīgus paskaidrojumus.' Vispirms, man ar kuriem viņš operē, būtu eksakti un no runātāja
pārbaudīti. Attiecīgie fakti ir atrodami katrā mililiekas, visiem skaidri zināms, ka sociāldemokrātu attiecības pret bruņošanos un atbruņošanos ir sekošas. tārā grāmatā par kaujas flotēm, un jūs ziniet, ka
Kā tas dažkārt konstatēts, tad jau pāris nedēļas
1919. gadā Krievijas flotē vēl sabrukums nebij, tas
atpakaļ sociāldemokrātiskā internacionālā kongresā notika Kronštates dumpja laikā, 1921. gada pavasarī,
Luksemburgā tika konstatēts, ka sociāldemokrātiskā kad 5 lieli drednauti tika sabojāti, kad tika iznīcināts
strādnieku partija stāv par atbruņošanos, bet nestāv daudz cita materiāla — tad notika flotes sabrukums,
pie Kronštates.
par atsevišķas zemes atbruņošanos iepretim valstij,
Un ja 1919. gadā Krievijas flote
kura nav atbruņojusies, bet
sociāldemokrātiskā nevarēja figurēt, kā nopietns kaujas spēks, tad tas
strādnieku partija visās zemēs stāv par vispārīgu atbij gan nevis tāpēc ka Igaunijai bij 2 vai 21l 2, vai
bruņošanos, kas izvedama vienā laikā un galvenam 34 kaujas kuģa, nevis tāpēc, ka Somijai bij 51k kaujaskuģa, bet gan tāpēc, kā jūs atceresaties, ka Anglikārtām attiecībā uz lielām valstīm, kurām liels brujas flote atradās Baltijas ūdeņos pie Samu salas,
ņots spēks stāvošās armijās un stāvošā flotē. Bruņotā jautājuma atrisināšana iespējama vienīgi interLiepājā un Rīgā un tikai tāpēc Krievijas kaujas flote
nevarēja izbraukt no Kronštates flotes bāzes. Annacionālā masštabā, nostādot atbruņošanos tādā veiglijas lielgabalu stobri traucēja uzsākt šo kara dardā. Tāpēc sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
visās zemēs uzstājas par vispārēju atbruņošanos un bību un nevis tie 21k Igaunijas un 5*1z Somijas kaujas kuģi. Ja nu mēs vēl pie tiem pieliekam klāt tās
lai virzītu to pretim šiem vispārējiem mērķiem, uzstājas par atbruņošanās jautājuma pacelšanu dažādos 2 Latvijas zemūdens laivas, vai ari kādu kreiseri vai
konkrētos veidos. Tas nenozīmē, ka sociāldemoko citu, tad ari tādā gadījumā tiem ir absolūti nulles
krātiskās strādnieku partijas noliegtu nepieciešami nozīme pret Krievijas kara floti, kāda tā bij 1919.
gadā un kāda tagad tā atrodas Kronštatē. Ja krievu ,
konkrēti vajadzīgos drošības un aizsardzības līdzekļus valstīs un zemēs iepretim dažādām varbūtībām
kaujas flote izbrauktu ārā Baltijas jūrā apšaudīt
pret ārieni. Man liekas, ka aiz vienkāršas opozijas Ventspili, Liepāju un Rīgu, vai jūs spēsiet tai pregara, aiz nelojala opozīcijas gara bijuse valdības partoties, ja aiz Baltijas valstīm tanī brīdī nestāvēs kātija tagad tik ārkārtīgi asi uzstājas pret vienu Latdas lielvalsts flote. Pilnīga ilūzija un tautas apmāvijas parlamenta partiju un kritizēdama to, izrāda nišanair jūsu projekts. Es brīnos, ka jūs, runādami
savu atriebību par to, ka viņa ņēmusi dalību pie tā par vēsturiskiem piedzīvojumiem, tik maz atminaJūs runājiet par Latvijas tautas
sauktās mazinieku partijas izsēdināšanas no valdīties 1919. gadu.
bas un tagad līdz ar to meklē vietā un nevietā iebrīvības cīņām 1919. gadā. Es vienmēr- esmu uzmeslu nepiemērotiem un ārkārtīgi asiem uzbrukusvēris un teicis, ka pirmais un galvenais spēks, kas
miem. Bet man liekas, ka Latvijas tautai un Latizcīnīja Latvijas patstāvību un Latvijas tautas repubvijas strādniecībai būs šie mazie sīkie motiviņi saliku, bija Latvijas tauta. Bet nekad mēs neesam noprotami sakarā ar šo pompozo uzstāšanos šai svalieguši, ka bez tam kaujas flotēm, kas 1919. gadā
rīgā jautājumā. Pārejot pie šī jautājuma pēc būtīatradās DaugavpHī, mēs nebūtu pratuši un spējuši
bas, ja vēl nav saprotams Petrevica kungam jautā- iegūt mušu patstāvību un nodrošināt to. Ari uz
jums, kādas, ir sociāldemokrātiskās strādnieku partipriekšu maldīga un_ kaitīga ilūzija ir barot sevi un
jas attiecības pret Latvijas valsts aizsargāšanu saus- manīt tautu ar ilūzijām, ka Latvijas, Igaunijas un Lie-
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tavas republikas var savu neatkarību nodrošināt
pretim Krievijai ar saviem militāriem spēkiem. Šodien mēs brīdinām jūs, no valstiska viedokļa brīdinām mūsu valsts likteni izlemt un mēs brīdinām no
vieglprātīgas mūsu valsts līdzekļu iesviešanas ūdeni.
Šis pus miljards tiks iesviests ūdenī un mūsu tautas

un valsts drošībai dos tikai nulli. Sociāldemokrātiskā frakcija nedzirdēja šodien no kara ministra atbildi uz jautājumu par aeroplaniem, vai mūsu valsts
drošība no gaisa flotes nav vairāk apdraudēta. Es
neesmu dzirdējis no kara ministra kunga, vai mēs
esam spēruši kādus soļus, lai nodrošinātu Latvijas
valstij garantijas, lai kritiskā brīdī aiz mums stāvētu
kādas lielvalsts kara flote, jo ar saviem 4—5 kaujas
kuģiem mēs neko nevarēsim izdarīt. Kamēr sociāldemokrātiskai frakcijai nav šīs pārliecības, ka visi
ceļi izmēģināti, tikmēr viņa ar mierīgu sirdi, savas
valsts, savas tautas un savu vēlētāju priekšā balsos

pret šo likumprojektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Runātāju saraksts izsmelts. Lūdzu
referentu izteikties. Vārds Ducenam.
Referents J. Ducens: Noklausījies šīs debates,
es nācu pie pārliecības, ka principā pret jūraskrastu
aizsardzības līdzekļu iegādi neviens nav izteicies.
Runātāji no opozīcijas gan uzsvēra vienu apstākli,
un proti, ka šī programa, kura paredzēta likumprojektā, būšot par mazu un kātā vēl negarantējot valsts
drošību. Tā tad loģiski šiem runātājiem vajadzētu
iet tālāk un teikt, ka šī programa būtu jāpaplašina.
Kara lietu komisijā ari nācās pārrunāt šo jautājumu
un kara lietu komisija turējās pie tā ieskata, ka patlaban ir jārēķinās ar mūsu valsts siamnieciskiem un
finansieliem apstākļiem un jāapmierinājas ar to programu, kāda tagad iesniegta augstā nama apspriešanai. Ir pilnīgi neloģiski darīt tā, kā darīja opozīcijasrunātāji, uzsverot, ka ja mēs nevaram visu iegādāties, tad nemaz nevajaga iegādāties. Es neatkārtošu to, ko teica runātāji no pretējās puses, ka mēs
turēdamies pie šādas loģikas, nekur nebūtu tikuši
atbrīvošanas kara sākumā, kad mums bija tikai daži
desmiti virsnieku un kareivju un tie paši bija galīgi
neapbruņoti, neapģērbti un neēdināti.
Tanī laikā
pret mums cīnījās ļoti liels ienaidnieku pārspēks.
No vienas puses bija krievi, no otras puses vācieši.
Lai gan šie pretinieku spēki bij demoralizēti, tornēr
viņi bij samērā labi apgādāti ar visiem nepieciešamiem kaujas līdzekļiem un ari skaita ziņā viņi bija
pārāki. Ja mēs toreiz būtu turējušies pie tādas loģikas, tad jau nu gan mums pilnīgi būtu rokas jānolaiž,
ko tad mēs varētu iesākt?
Stāvoklis toreiz bija
sevišķi grūts; valdībai nebij ne naudas, ne ieroču.
Šāda loģika var novest pie nevēlamām konsekvencēm. Sekodami šai loģikai, mēs nonākam pie slēdziena, ka ari mūsu sauszemes karaspēks mums
būtu jālikvidē. Reiz viņš negarantē cīņas iespējamību, priekš kam tad mums viņu uzturēt? Te atsaucās uz citām valstīm, uz Beļģiju un uz Bulgāriju
un aizrādīja, ka ari šīm valstīm nav flotes. Kungi, man
liekas, ka atsaukties uz šīm iedzīvotāju ziņā mazākajām valstīm, bet politiskā ziņā, tāpat ari vēsturiski
vecām valstīm, ir pilnīgi nevietā. Jūs paši zināsiet,
kungi, kas runāja no opozīcijas, ka mūsu politiskais
stāvoklis ir daudz, daudz citādāks nekā Beļģijas un
Bulgārijas. Mūsu politiskais stāvoklis ir citāds un
tādēļ mums pašiem ir jūrūpējas tagad un man liekas
būs jārūpējas ari tuvākā nākotnē par savas valsts
drošību daudz lielākā mērā, nekā šīm vecām valstīm.
Kara ministrs aizrādīja, ka ari Beļģija pēc pasaules
kara piedzīvojumiem ir nākusi pie slēdziena, ka viņai
jāapbruņojas ari uz jūras un jābūvē flote. Un Beļģija
izvēlējusies taisni zemūdens laivas, kādas paredzētas ari mūsu projektā. Par nožēlošanu man atklātā
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sēdē nav. iespējams ielaisties visos debatu sīkumos
ar runātājiem no opozīcijas. Tādā gadījumā man
būtu jāiztirzāmūsu kara ministrijas izstrādātais aizsardzības plāns sakarā ar projektētiem jūras krastu aizsardzības līdzekļiem. Tas atklātā sēdē nav iespējams un tādēļ es aprobežošos ar šiem īsiem aizrādījumiem. Kara lietu komisijas vārdā es vēlreiz lūdzu
augsto namu pieņemt šo likumprojektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds budžeta
komisijas referentam Goldmanim.
Referents J. Goldmanis: Šie divi uzskati, kas
asi cīnījās viens ar otru par un pret šo projektu, tāpat cīnījās ari budžeta komisijā.
Ir velti atkārtot
tos pašus argumentus, kas sakarā ar šo lietu tika

izsacīti. Attiecībā uz nobalsošanu man jāteic, ka tic,
kas mēs budžeta komisijā bijām mazākumā, turējāmies pie tiem ieskatiem, kas te tika izsacīti no tiem,
kas šeit bija par šo projektu, lai gan vairums, kauču
ar vienu balsi, budžeta komisijā izteicās pret šo projektu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts priekšlikums :
«Liekam priekšā pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem
nobalsot aizklāti. "

Ir vajadzīgais skaits parakstu. Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošana notiks aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tos deputātus, kuri vēlas izteikties par
pāreju uz pantu lasīšanu, lūdzu rakstīt uz zīmītes
«par"; kas pret, lai raksta «pret", un kas atturas,
lai atzīmē «atturas". Vai visi deputāti ir saņēmuši
zīmītes?

Vai zīmītes ir izpildītas?

Lūdzu ievākt

zīmītes. Vai visi deputāti būtu nodevuši zīmītes?
Lūdzu saskaitīt. Balsošanas iznākums: par pāreju
uz pantu lasīšanu nodotas 47 balsis, pret to nodotas
40 balsis, atturējies viens. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
t

„Likums par jūras krastu .aizsardzības līdzekļu iegādi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

1. pants.

Iebildumu

nav?

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Jūras krastu aizsardzības
kara ministrijas
gados."

izstrādāto

līdzekļu iegāde, saskaņā ar
līdzekļu sarakstu, izvedama 4

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Buševicam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Man pie 1.
panta būtu viens pārlabojums: Pēc vārdiem « izstrādāto līdzekļu sarakstu" iespraust vārdus «un no
Saeimas atvēlēto budžetu", tā kā viss pants skanētu
šādi: «Juras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde,
saskaņa ar kara ministrijas izstrādāto līdzekļu sarakstu un no Saeimas atvēlēto budžetu, izvedama
4jjados." Saskaņā ar šo pārlabojumu iesniegšu ari
pārlabojumu pie 2. panta, strīpot tagadējo tekstu un
ta vieta likt sekošo: «Jūras krastu aizsardzības līdzekļu izdevumu kopsumu katru gadu nosaka Saeima budžeta kārtībā." Paskaidrojums manis iesniegtiem pārlabojumiem būtu sekošais. Še Salnaja kungs
uzstādīja jautājumu sakarā ar to, ka mums ir ļoti
daudz un dažādas neatliekamas vajadzības, vai neatvēlot jūras krastu aizsardzībai līdzekļus, mēs nepanāktu to, ka kara gadījumā visas pārējas vajadzības paliktu neapmierinātas, un tādēļ, lai tās varētu
apmierināt, ar citiem vārdiem sakot, lai varētu karā
aizstāvēties, ir vajadzīgs atvēlēt šos līdzekļus. Salnaja kungs, Jūs aizmirsāt to veco patiesību, ka karš
tiek vests ar rubji un lai tas tā varētu būt, tad tam
rublim vajaga būt kādai vērtībai. Tādēļ vispirmā
kārta ir jāgriežas pie budžeta komisijas un jāprasa,
vai viņa var pie paredzētiem izdevumiem rubli garantēt vai nē. Tas, kā zināms, jau ir darīts, budžeta
komisija ir savu atzinumu devusi, ka viņa nevar to
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garantēt. Ja mēs tomēr vēlamies pieņemt tādus lielus izdevums, tad ari vajadzīgs paskaidrot, kur ņemt
līdzekļus šo izdevumu segšanai. Apstākļi ir tādi,
ka budžets vairāk vai mazāk paliek stabils, t. i. ieiet zināmās noteiktās sliedēs. Tādēļ būs _ ļoti lielas
cīņas par to, ko strīpot, lai varētu sadabūt vajadzīgos miljonus, vai vairāk, katru gadu. Bez tam ari
ir jāzin, ka ja šo projektu pieņems, tad tam sekos
otrs projekts par gaisa aizsardzību un beigās vēl
agrarlietu politikas komisija nāks ar savu atlīdzības
projektu muižniekiem par atsavinātām zemēm, kas
atkal savukārt iztaisīs dažus 100 miljonus gadā. Tagad nu jājautā, vai tas ir pa spēkam mūsu valstij.
Man liekas, divu domu nevar būt par to, ka būs atkal
jāķeras klāt pie dažu nepieciešamu sumu strīpošanas,
piemēram no sociālās apgādes, t. i. no darba mini, strijas budžeta tiks strīpotas sumas. Tie, kas stāv
par strādniecības aizsargu likumu, tiem nav iespējams balsot par šo likumu. Balsojot par šo likumu,
viņas sagatavo ceļu uz to, ka slimo kasēm un no
pensijas sumām tiks atņemtas lielas sumas. Bez tam
vēl būs jāķeras pie līdzekļu nostrīpošanas izpostītiem
un jaunsaimniekiem, tādā kārtā samazinot viņiem
kreditu. Ari tie, kas sakās aizstāvot zemniecību un
izpostītos, būs spiesti balsot pret šo likumu, lai tiešām pierādītu, ka viņi aizstāv zemnecību un izpostītos. Pieņemot šādu likumu, viņi sagatavos ceļu uz
to, ka krediti zemniekiem un izpostītiem tiks nostrīpoti (starpsauciens). Tā tad Jūs, Kllves kungs, aizstāvat tikai vārdos zemniekus, jo tagad ar šī likuma
aizstāvēšanu Jūs strādājat pretim viņu interesēm.
Ir taču skaidrs, ka citādi nevarēs līdzekļus sagādāt,
ka tikai strīpojot dažas sumas dažiem resoriem un
nāksies pat strīpot ļoti daudzas neatliekamas vajadzības. Tas viss aizķer tieši plašo masu intereses,
vienkāršai tautai būs jācieš. Tāpēc mans priekšlikums ir iespraust 1. pantā vārdus «un no Saeimas
atvēlēto budžetu", jo gribot negribot pie līdzekļu atvēlēs mums jāturas pie i<?skata, ka var atvēlēt līdzekļus tik no gada uz gadu. Ja Saeimas vairākums ari
pēc gada tā domās, tad tagad jau jums nebūs ko uztraukties — jo valsts intereses necietīs. Es ari domāju, ka Saeima izturas pret valsts interesēm pārāk
nopietni un no vienas dienas otrā negrozīs savus nodomus. Ja vajadzība ir, līdzekļi ir jāprasa, bet tikai
tādā veidā, kā es to uzsvēru un tāpēc es domāju, ka
Saeima manu priekšlikumu pieņems.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekšlikums skan:
„Lieku priekšā 1. pantā pēc vārdiem „līdzeklu sarakstu"
iespraust vārdus „un no Saeimas atvēlēta budžeta"."

Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Lūdzu refe-

rentus izteikties.

Vārds Ducenam.

Referents J. Ducens: Kara lietu komisijas vairākums izturējās noraidoši pret šo pārlabojumu. Ja
šo pārlabojumu pieņemtu, tad tas nozīmētu faktiski
šī likuma anulēšanu, jo paredzēto līdzekļu iegādāšanu nevar izpildīt vienā vai divos gados, bet vajadzīgs ilgāks laiks un kara resoram tūliņ, pie programas izstrādāšanas un pie viņas pasūtīšanas, ir jāzin,
ar cik lieliem līdzekļiem viņš var rēķināties un tādēļ
nepieciešaini sevišķā likumā noteikti fiksēt šo sumu.
Ja kara resors nezinās, cik viņam nākošo gadu būs
līdzekļu, cik viņam atvēlēs, tad viņš nebūs spējīgs
izdarīt pasūtījumus un viss likums līdz ar to ir anulēts. (Sauciens: « Bruņotie krediti". )
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds budžeta
komisijas referentam Goldmanim.

Referents J. Goldmanis: Tādas domas, kādas
nupat izsacīja Buševica kungs pie šī likumprojekta
1. panta, ka ikgadus budžeta kārtībā varētu nosacīt
zināmu sumu, apmēram tādas pat tika izteiktas ari
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budžeta komisijā, bet noteikta priekšlikuma tur neviens neienesa šādā veida ne pie 1. panta, ne citur
un tāpēc budžeta komisija nav par šādu priekšlikumu
balsojusi.
. ? v_
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Buševica iesniegtais, jau nolasītais priekšlikums.
Kara lietu komisijas referents izsakās pret to un budžeta komisijas referents norada, ka balsošana par
tādu priekšlikumu komisija nav notikusi. Es lieku
tagad Buševica priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par Buševica priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Buševica
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
priekšlikumu.
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Buševica priekšlikumu nodota 31 balss, pret to
47 un atturējies viens. Priekšlikums noraidīts. 1.
pants kara lietu komisijas redakcijā nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 1. panta
pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret to — 31 balss,
atturējies nav neviens. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi kopsumā nedrīkst pārsniegt Ls 9.989.200."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds

Buševi-

cam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Es iesniedzu
pie 2. panta savu jau pievesto pārlabojumu, strīpot
līdzšinējo pantu un tā vietā likt: «Jūras krastu aizsardzības līdzekļu izdevumu kopsumu katru gadu
nosaka Saeima budžeta kārtībā". Bez tiem motiviem, ko es jaupievedu, es gribu aizrādīt vēl uz vienu, — pēc mūsu Satversmes, ja ir paredzēti kādi izdevumi, tad vajaga ari paredzēt, no kurienes mēs
šos līdzekļus varam ņemt, tā kā pēc mūsu Satversmes mēs šo pantu tādā veidā, kā viņš te ir, pieņemt
nevaram.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Buševica iesniegtais priekšlikums skan:
„Lieku priekšā 2. pantā strīpot tagadējo tekstu un tā
vietā likt sekošo: „Jūras krastu aizsardzības līdzekļu kopsumu
katru gadu nosaka Saeima budžeta kārtībā."

Vārdu neviens nevēlās? Lūdzu referentu dot
atsauksmi.
Referents J. Ducens:
Es jau aizrādīju, runājot
pie Buševica pirmā pārlabouma, ka kara lietu komisija ir pret šādu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu budžeta
komisijas referentu dot atsauksmi.
Referents J. Goldmanis:
Budžeta komisijā 2.
pants tika strīpots, bet par citu priekšlikumu ari netika balsots.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Buševica priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par Buševica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Buševica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums:
par Buševica priekšlikumu
31 balss, pret — 49, atturējies nav neviens. Priekšlikums noraidīts. Es likšu tagad 2. pantu komisijas
redakcijā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 2. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir par 2. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturējās no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par 2. pantu 48 balsis, pret — 31, atturējies nav neviens. 2. pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Aprādītā suma (2. p.) sadalāma uz pieciem budžeta gaun ievedama kara ministrijas budžetā sekošā kārtībā:
pirmā (1923./24.) gada Ls 643.280, otrā — Ls 3.538.040, trešā
— Ls 1.942.000, ceturta — Ls 3.351.460 un piektā — Ls 514.420."
diem_
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 3. panta kara
ministrs iesniedzis sekošu priekšlikumu:
„3. pantu pieņemt sekošā redakcijā:
,.Aprādītā 2. pantā suma sadalāma uz 4 budžeta gadiem

un ievedama kara ministrijas budžetā sekošā kārtībā: pirmā
(1924./25. g.) Ls 2.894.760; otrā — Ls
Ls 3.676.040 un ceturtā Ls 514.420."

2.903.980;

trešā —

Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribu pie šī
panta aizrādīt, ka te sacīts, ka pirmā — 1923./24. gadā tik un tik daudz latu jāieved. Mums ir konstitūcijas noteikums, mums ir budžeta likums, kur pie budžetiem, kuri pieņemti un stājas spēkā, nekādus jaunus izdevumus nevar ievest, kamēr nav uzrādīti
avoti. Tāpēc iekams par šo pantu balsojam, jāuzrāda avoti, no kuriem ņemt līdzekļus. Tas ir paredzēts uz nākošo gadu. Tad mums ir nosacījums, ka
par budžetiem, kuri vēl nav galīgi pieņemti, varētu
būt runa, bet par 1923./24. g. tas nav iespējams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi par
iesniegto priekšlikumu.
Referents J. Ducens Es nemaldīšos, ja teikšu,
ka kara lietu komisijas vairākums ir par šo priekšlikumu, lai gan kara lietu komisijā priekšlikums nav
? apspriests. Sākumā kara lietu komisija sumas bija
rēķinājusi uz 5 gadiem. Domājam, ka papildbudžeta veidā daļu no šim sumām varēs saņemt jau tekošā 1923.124. budžeta gadā. Bija domāts, ka vēlpirms

ziemas svētkiem Saeima noteiks sumu un tādā kārtā būs iespējams izdarīt vajadzīgos pasūtījumus jau
pagājušā gada beigās. Tā kā likumprojekta pieņemšana ir nokavējusies, tad es ari saprotu kara ministra
priekšlikumu, ka viņš tagad grib šo sumu saņemt 4
gadu laikā. No kara lietu komisijas es nekādus iebildumus nevaru celt, jo šis priekšlikums sakrīt ar
iepriekšējo 1. pantu, kurā ir teikts, ka _ programa izvedama 4 gados. Tā tad ari 3. pantā ir vajadzīgs
ievest tos pašus noteikumus, lai tādā kārtā viņu saskaņotu ar 1. pantu. Tāpēc es domāju, ka darīšu pareizi, ja .komisijas vārdā izsacīšos par šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds budžeta
komisijas referentam.
Referents J. Goldmanis: Tā kā budžeta komisija iepriekšējā pantā bija visu kopsumu strīpojusi,
tad viņa pie sadalīšanas ari tālāk vairs neapstājās un
to ari neapsprieda, cik katru gadu būtu ievedams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais kara ministra priekšlikums, pieņemt 3.
pantu viņa priekšā liktā redakcijā. Es lūdzu paceltes
tos, kas būtu par kara ministra priekšā likto redakciju. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret kara ministra priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par kara rhinistra priekšlikumu nodotas
45 balsis, pret — 30 balsis, atturējies nav neviens.
3. pants pieņemts kara ministra priekšā liktā redakcijā. Nākamais, 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

16. sēde

1924. gada
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11. marta.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mēs te esam pieņēmuši augsta namā likumu no 4 pantiem, kurš nes programatisku
raksturu. Bet šinī programa ir aizmirsta maza lietiņa, tāpēc ka nav klāt finansu ministra kunga. Sociāldemokrātiskā frakcija, kā frakcija, kura skatās
uz likumdošanu ļoti nopietni, atzīst par nepieciešamu
ienest vienu jaunu pantu un proti vissvarīgāko pantu,
kurš no likuma sastādītājiem un aizstāvētājiem par
nožēlošanu ir piemirsts, pantu, kas dos pamata bāzi
tai skaistai lietai, par kuru augstais nams ir nobalsojis. Priekš flotes nav vajadzīgs tikai vējš vien, kas
viņu dzen uz priekšu, bet ir vajadzīga ari nauda, ar
ko šos kara kuģus lai uzbūvētu un uzturētu, ir vajadzīga nauda priekš eļļas, smēra, oglēm, jūras virsnieku un attiecīga personāla—apakšvirsnieku un matrožu uzturēšanai. 4. pantā ir gan noteikts,ka vajadzīgi

tik un tik daudz līdzekļi, bet sociāldemokrātiskā frakcija liek priekšā 5. pantu, kurā būtu noteikts, no kā tos
līdzekļus ņem, par ko šinī likumā nav norādīts.

Te

nevajaga būt ne tik vien norādījumam, ko mēs būvēsim, cik tas maksās, bet vajaga būt ari norādījumam
priekš nākošā 1924./25. un ari tālākiem budžeta gadiem, no kādiem avotiem šos līdzekļus gūt. Lai šis
likums neiznāk kropls, dzīvē neiespējams un nerealizējams, tad sociāldemokrātiskā frakcija liek priekšā
sekošu konkrētu 5. pantu: «Šinī likumā paredzēto
mērķu sasniegšanai vajadzīgie līdzekļi ņemami no
to pilsētu un lauku imobiļu īpašniekiem, kā ari no citām personām, kuru ienākumi no kapitāla vai īpašuma pārsniedz 2.000 latu gadā". Ja mēs gribam Latvijai atļauties, pēc sociāldemokrātu dziļākās pārliecības lūša kažoku tanī laikā, kad mēs varam iztikt
ar pašaustu latviešu tautas villainīti (jautrība), pašu
austuvēs iegūtām villainltēm, un ja mūsu tautas
vietnieku namā ir vairākums, kas domā, ka mums
ir vajadzīgs šis dārgais lūša kažoks, tad tā tautas daļa, kura ar asinīm ir maksājusi Latvijas izcīnīšanu,
var uzstādīt prasību, lai no viņas neprasītu tautas un
tēvijas aizstāvēšanā, bez asinīm ari iztikšanu bez
kultūras eksistences vajadzībām un ari bez saimnieciskās eksistences nepieciešamībām, bez tām nepieciešamībām, kuras pēc visu ārstu noteikumiem
ir priekšnoteikums tautas vairošanai un uzturēšanai
fizioloģiskā ziņā. Tāpēc atstāsim to nemantīgo tautas daļu brīvu no nodokļiem. Tā gādās valstij kareivjus, gādās ar savu uzstāšanos valstij aizstāvjus, lai
tad nodokļus flotes programas izvešanai sagādā latviešu pašaustā mantīgā pilsonība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts priekšlikums :
„Pievienot likumam jaunu o. pantu:
«Šinī likumā paredzēto mērķu sasniegšanai vajadzīgie
līdzekli ņemami no to pilsētu un

lauku imobilu

īpašniekiem,

kā ari no citām personām, kuru ienākumi no kapitāla vai īpašuma pārsniedz 2.000 latu gadā."

Neviens vārdu nevēlas? Lūdzu referentus izsacīties.
Referents J. Ducens: Kara lietu komisijas vārdā nevaru izteikties par šo priekšlikumu, jo kara lietu komisija apskatīja jautājumu no lietderības redzes
no valsts drošības un aizsardzības redzes
stāvokļa,
„Aizsardzības līdzekļu un attiecīgā personāla uzturēšastāvokļa, bet ne no atsevišķu partiju politiskā vienai vajadzīgās sumas, saskaņā ar štatiem un mācības plāniem paredzamas ikgadus kārtējā kara ministrijas budžeti." ' dokļa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds budžeta
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
komisijas referentam.
nevēlas? Es likšu tagad 4. pantu uz balsošanu un
Referents J. Goldmanis: Budžeta komisijā šāds
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 4. panta pieņempriekšlikums
nebij iesniegts ne no tiem, kas izsacījās
par
4.
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
panta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, par likumu, ne no tiem, kas izsacījās pret viņu. Šāds
priekšlikums budžeta komisijā apspriests nav.
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznāPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
kums: par 4. panta pieņemšanu nodotas 48 balsis,
priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
—
atturējies
nav
neviens.
Pants
pieņemts.
Cielēna
pret
30,
par Cielēna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
Vārds Cielenam.
|K rāj urnā Saeimas Stenografi'.kā'
ļbirojā

Rīgā, Jēkaba ielā X2 11.
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tos, kas ir pret Cielēna priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Cielēna priekšlikumu nodota 31
balss, pret to nodotas 26 balsis, atturējušies 22.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nak likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par
likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par likuma pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret to nodotas 29 balsis, atturējies nav neviens. Likums 2.
lasījumā pieņemts. 3. lasījums būs 1. aprilī.
Vārdu vēl dabū redakcijas komisijas referents.
(Slēgta pīkst.

(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.

Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem

2.
3.

548
Pārmaiņas komisiju
sastāvā
Likumprojektu nodošana atpakaļ valdībai
548
Likumprojektu nodošana komisijām
548, 549
Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu

548.

dažu Saeimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības 548
6. Budžeta komisijas priekšlikums par budžeta apspriešanu:
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs) .... 548
7.

Redakcijas komisijas ziņojums:

8.

Likums par valsts vēsturisko muzeju (1. un 2. lasījums):

K.

Skalbe,

549

referents

K. Kasparsons, referents

550

9.

Likums par dažos likumos minēto sumu pārrēķināšanu
latos (pieņem steidzamības kārtībā):
A. Bočagovs, referents
10. Likums par laukstrādnieku darba laiku (vispārējas de-

551

bates) :
V. Barkans, referents
A. Briedis, referents
M. Rozentals (sociāldemokrāts)

552
554

.... 555, 590
559
A. Alberings (zemnieku savienība)
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 565

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks)
Fr. Trasuns (ārpus partijām)
Nik.

11.

Kalniņš

.

.

.

(sociāldemokrāts)

Fr. Vesmanis:

567
568
572

J. Trasuns (Latgales darba partija)
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . .
Fr. Kemps (Latgales tautas partija) ....
A. Briedis (zemnieku savienība)
Nākamā sēde

Priekšsēdētājs
atklāta.

Saeimas

577
579

583
585
592

sēde

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojums un tālāk turpināsies izziņotā, vēl
neizspriestā dienas kārtība, papildināta ar papildinājumu likumā par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā un likumu par kreditlikumu 10. sadaļas
31. panta grozīšanu.
Prezidijam iesniedzis deputāts Sīmanis lūgumu,
piešķirt viņam atvaļinājumu no š. g. 20. marta līdz
«

1924.gada

18. martā.

54Š_

Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Redakcijas komisija skatījusi cauri pārgrozījumu ievedmuitas tarifā un liek priekšā augstam namam pieņemt sekošus pārlabojumus. Virsraksta_ pec vārdiem «pārgrozījums ievedmuitas tarifa" iekavas
strīpot „no" un pārstādīt skaitļus —vispirms rakstīt
1922. g. un pēc tam 23. maija. Vairāk pārlabojumu
šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Vai
būtu kādi iebildumi pie šiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
Nākamā sēde 18. marta pīkst. 5 pec pusdienas
Sēde slēgta.
10.20 vakara.)

16. aprilim veselības nolūka. Prezidijs liek priekša
atvaļinājumu piešķirt. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Sīmanis liek priekšā agrarkomisija Vegezaka
vietā ievēlēt Firksu. Iebildumu nav? Ievelēts
Firkss Vegezaka vietā.
piesūtījis
lūgumu izMinistru prezidents

IV. sesijas 17. sēde 1924. gada 18. marta.

4.
5.

17. sēde

sniegt atpakaļ pārstrādāšanai likumprojektu par
nodokli no kuģiem glābšanas staciju uzturēpar
svaru
nodokli
šanai un
likumprojektu
no precēm, kuras ieved vai izved no Latvijas ostām pa jūras ceļu. Šis iesniegums stāv
sakarā ar konvenciju, noslēgtu ar Igauniju par ostas
nodokļa ņemšanu Latvijas un Igaunijas ostas. Tirdzniecības un rūpniecības un finansu komisijas ziņo, ka
tām iebildumu pret šo likumprojektu izsniegšanu atpakaļ nav. Prezidijs liek priekšā izsniegt šos likumprojektus atpakaļ valdībai. Iebildumu nav? Nolemts izsniegt atpakaļ.
Ministru prezidents iesniedzis pārgrozījumu projektu likumā par pagastu pašvaldību. Prezidijs liek
priekšā nodot likumprojektu pašvaldības komisijai
un finansu komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām. Ministru prezidents iesniedzis lū-

gumu celt priekšā Saeimai apstiprināšanai par valsts
kontroles kolēģijas locekļiem 12 uzskaitītus šīs kolēģijas locekļus. Prezidijs liek priekšā nodot to publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Ministru prezidents iesniedzis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Vesmaņa
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
Nodots minētai komisijai.
Pie pirmā dienas kārtības punkta vārdu lūdz
Jānis Vesmanis. Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Ar Saeimas lēmumu ir uzdots budžeta komisijai pabeigt budžeta projekta caurskatīšanas darbus līdz 20. martam. Jau toreiz, kad šis
priekšlikums tika iesniegts Saeimai, es, pazīdams
budžeta komisijas darbu un darba apstākļus, izsacīju
dibinātas šaubas, ka Saeimas vēlēšanos šai ziņā laikam nebūs iespējams izpildīt. Tomēr, kad šis lēmums bija taisīts, budžeta komisija apspriedās, ar
kādiem līdzekļiem būtu tomēr Saeimas lēmuma izpildīšana panākama. Viens no tādiem līdzekļiem bij
budžeta komisijas sēžu skaita pavairošana. Lai to
varētu panākt, tad budžeta komisija atrada par nepieciešamu, lai plenārsēžu skaitu nedēļā samazinātu
uz
vienu
sēdi.
Ar
šo
priekšlikumu,
kā
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18. martā.

kozināms,_ ari budžeta
jums visiem
misija nāca frakciju birojā, un frakciju birojs šim priekšlikumam piekrita. _ Līdz ar to
budžeta komisijai bij dota iespēja sēžu skaitu pavairot; diemžēl, šāda kārtība tika ievesta tikai marta
mēnesī. Ja šāda kārtība būtu pastāvējusi jau visu
februāra mēnesi, kad budžeta caurskatīšanas darbi
notika budžeta komisijā, tad budžeta komisija būtu
ari spējīga iesniegt budžetu Saeimai noteiktā laika.
Otrs līdzeklis, ar kura palīdzību budžeta komisija
ir paspējusi savu darbu paātrināt, ir, ja tā varētu izteikties, varbūt drusku paviršāka budžeta caurskatīšana. Ejot pa šo ceļu, budžeta komisija_ varētu savu
darbu varbūt vēl paātrināt, bet man jāteic augstai
sapulcei, ka šai virzienā ejot ir, zināma robeža, kuru
pāriet liedz budžeta komisijas locekļu sirdsapziņa.
Ejot vēl soli tālāk pa šo ceļu, budžeta caurskatīšana budžeta komisijā un tāpat ari Saeima varētu izvērsties par pilnīgu nevajadzīgu un lieku formalitāti.
Tāpēc budžeta komisija atrada, ka pataisīt vel paviršāku budžeta caurskatīšanas darbu ir pilnīgi neiespējama lieta. Bez tam man jāaizrāda, ka budžeta komisijai bez tekošā darba — budžeta caurskatīšanas,
ir vēl citi darbi — dažādu likumu caurskatīšana. Ir
tādi likumprojekti, kuru atlikšana nav iespējama, piemēram, likums par atlīdzību par_ atsavinātam zemēm. Tas ir tāds likums, kas pec Satversmes jāskata cauri vēl šinī sesijā, un tāpēc budžeta komisija
šāda likumprojekta caurskatīšanu nevarēja atlikt.
Tāpat ir budžeta komisijai iesniegts, otrs likumprojekts, t. i. par centrālās kriminālpolicijas nodibināšanu, par kuru budžeta komisijai jādod atsauksme
vēl tekošā sesijā. Visi šie_ apstākļi nedod budžeta komisijai iespēju pie vislabākās gribas izpildīt Saeimas
lēmumu, t. i. skatīt cauri un iesniegt Saeimai nākama
gada budžetu līdz 20. martam. Paziņojot par šo apstākli, man ir tas gods budžeta komisijas vārda izlūgties no augstās sapulces budžeta caurskatīšanas
termiņa pagarināšanu līdz 15. aprilim. Budžeta komisija ir tai pārliecībā, ka strādājot ari pa svētdienām viņai izdosies līdz 15. aprilim budžetu caurskatīt
un iesniegt augstai sapulcei.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Budžeta komisijas vārdā Vesmanis iesniedzis priekšlikumu, kurš

Godātie deputātu
Referents K. Kasparsons:
par «etnogrāfisko
muzeju
sauca
kungi! Līdz šim šo
muzeju", pēc Rīgas Latviešu biedrības etnogrāfiska
muzeja nosaukuma, jo no paša sakuma uz līguma
pamata Rīgas latviešu biedrības etnogrāfiskais muzejs ietilpst šajā valsts muzeja. Bet nosaukums «etnogrāfisks" aptver tikai vienu muzeja daļu. Muzeja
ietilpst ari archeoloģiskas, _ numizmatiskas un citas
vēsturiskas vērtības._ Tapec ir likts priekša topardēvēt par «valsts vēsturisko muzeju". Šai pārdēvēšanai izglītības komisija piekrita. Reize ar to komisija piemetināja 1. pantā, kavalsts vēsturiska muzeja uzdevums ir vākt un glabāt nevien senatnes, bet
ari jaunāko laiku kulturelās vērtības, kuram ir nozīme Latvijas vēsturē. Muzeja direktora tiesības komisija pielīdzināja valsts bibliotēkas direktora tiesībām. Tas ir izteikts 3. panta. Muzeju vada izglītības ministra izvēlēts un ministru kabineta apstiprināts direktors._ Likumprojektu komisija pieņēma
vienbalsīgi. Lūdzu to pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas? Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Es lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

skan:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants,

Iebildumu nav?

tas

Pagarināt termiņu budžeta caurskatīšanai budžeta komisijai līdz 15. aprilim."

Vārdu neviens nevēlas? Es likšu budžeta komisijas priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret termiņa pagarināšanu līdz 15. aprilim. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par termiņa pagarināšanu. Balsošanas iznākums: par budžeta komisijas priekšlikumu nodotas
66 balsis, pret nav neviens, atturējušies 5. Budžeta
komisijas priekšlikums pieņemts.
Ar vajadzīgo skaitu parakstu Veržbickis un citi
deputāti iesnieguši likumprojektu par poļu tautības
apvienības nacionalkulturelo pašvaldību un poļu valodas ievešanu Latvijā. Prezidijs liek priekša nodot
publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots
publisko tiesību komisijai.
Nākamais dienas kartības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Vārds redakcijas komisijas re-

ferentam.

Referents K. Skalbe: Likuma par Krišjaņa Barona prēmijām redakcijas pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pie redakcijas komisijas ziņojuma apstiprināšanas. Iebildumu nav? Redakcijas komisijas ziņojums apstiprināts.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
Refepar
valsts vēsturisko muzeju.
rents Kasparsons. Lūdzu referentu sniegt referātu.

« Likums' par valsts vēsturisko muzeju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Valsts vēsturiska muzeja uzdevums n: vākt, glabāt, izstādīt un popularizēt dažādas senatnes, ka ari Jaunāko laiku
kulturelās vērtības, kurām ir nozīme Latvijas vēsture."

„Muzejs

atrodas izglītības ministrijas pārziņa."

„Muzeju *»ada un parzin izglītības ministra izvēlēts un ministru kabineta apstiprināts direktors saskaņa ar izglītības _ ministra apstiprinātām instrukcijām. Viņš ir muzejam atvēlēto
kreditu rīkotājs, ir atbildīgs par to izlietošanu iii sniedz pārskatus par muzeja darbību."

Sekretārs J. Vesmanis:
„Muzejs

iegūst

mantas

pirkšanas, dāvinājumu

vai

ap-

maiņas ceļā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 5. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

,.Muzejam tiesība pieņemt izstādīšanai mantas no iestādēm, biedrībām un privātām personām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Muzejam tiesība izdot ka savu, ta ari viņa rīcībanodoto
priekšmetu reprodukcijas, neazskarot attiecība uz pēdējiem
viņu īpašnieku tiesības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 7. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

ģerboni un uz..Muzejam ir savs zīmogs ar mazo valsts
rakstu: «Valsts vēsturiskais muzejs"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Muzeja speciālie līdzekļi sastādās no ziedojumiem, novēlējumiem un citiem neparedzētiem ienākumiem un tie izlietojami 1. pantā minēto uzdevumu veikšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Noteikumus par muzeja apmeklēšanu, darbvedību un iemuzeja direktors un apstiprina izglītības mi-

kārtu izstrādā

nistrs.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Likums p i e ņ e m t s vienbalsīgi. 3.
lasījums būs 1. aprilī.
Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par dažos likumos minēto sumu pārrēķināšanu latos. Referents Bočagovs. Vārds
referentam.
Referents A. Bočagovs: Augsti godātie deputātu kungi! Šī likuma mērķis ir pārrēķināt latos un
santīmos sumas, kuras civillikumos un kriminal- un
civilprocesa likumos noteiktas Latvijas un Krievijas

rubļos un līdz šim vēl nav pārrēķinātas, pie kam 50
Latvijas rubļi tiek pielīdzināti 1 latam un 50 Latvijas
kapeikas 1 santīmam, 1 Krievijas rublis, neatkarīgi

no tā, vai tas likumā apzīmēts kā zelta vai sudraba,
tiek pielīdzināts 1 latam un 1 Krievijas kapeika — 1
santīmam. Pie tiešo nodokļu aprēķināšanas iziet no
pilniem skaitļiem ievērojot to, kasantima daļas nepastāv. Juridiskā komisija pieņēma šo likumprojektu iesniegtā redakcijā Es uzturu to juridiskās
^
šo likumprojektu piekomisijas vārdā, kā ari lūdzu
ņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Referents liek
priekšā steidzamību. 'Nobalsošanā nak steidzamība.

Kas būtu pret to? Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens rtevēlas._ Nobalsošana nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Kas būtu pret to? Nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai augstais nams veļas izdalīta
teksta nolasīšanu? Tāds pieprasījums neienāk. Virsraksts.
(Likums par dažos likumos minēto sumu pārrēķināšanu
latos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

Pirmais nodalī-

jums.
(Tiesu iekārtas likumu (1914. g. izd.) 313. panta piezīmes
pielikumā (lik. kr. 1920. g. 222.); civilprocesa likumu (1923. g.
izd.) 36., 283., 286., 298. — 300., 305. un 306. panta, ka ari to
pašu likumu (1914. g. izd.) 800. (lik. kr. 1921. g. 44.), 854. (lik.
kr. 1922. g. 163.) un 1841-. (lik. kr. 1922. g. 169.) pantaļ kriminālprocesa likumu (1922. g. izd.) 209. un 245. panta, ka ari to
pašu likumu (1914. g. izd.) 910. panta 2. punkta (lik. kr. 1921.
g. 44.) un 985. (lik. kr. 1922. g. 163.) pantā; 1921. gada 14. janvāra rīkojuma par zemes grāmatu nodaļas ņemamo kanclejas
nodokļu paaugstināšanu (lik. kr. 16.); 1921. gada 1. februāra
likuma par laulību (lik. kr. 39.) 81. panta un 1921. gada 16.
marta likuma par tiesu izedvumiem (lik. kr. 72.) II. nodala minētās sumas noteikt latos un santīmos, rēķinot:
50 Latvijas rubļi = 1 latam;
50 Latvijas kapeikas = 1 santimam,
pie kam: 1) Tiesu iekārtas likumu 315. panta piezīmes pielikuma 2. panta a punktā, b punkta otrā un trešā daļā un 3. panta
a punktā norādītās naudas sumas, kuras pārvēršot Latvijas valūtā, iztaisītu nepilnu santimu, skaitāmas par pilnu santimu un
2) tā paša pielikuma 2. panta b punkta pirmā dala, 3. panta b

punktā un 4. pantā minētais tiesas izpildītāja atlīdzības lielums
aprēķināms no katra aprakstīto priekšmetu vai uzlikto vai noņemto zīmogu pilna vai nepilna desmita.)

Pieņemts.

3. nodalījums.

(Vietējo likumu kopojuma ? III. daļā (ar 1912.—1914. g.
turp.); Vidzemes 1860. gada 13. novembra zemnieku nolikumu

979. un 1024. pantā; Kurzemes 1817. gada 25. augusta zemnieku
nolikuma 140. pantā; Krievijas likumu kopojuma X. sējuma I.
daļā (1914. g. izd.); kriminālprocesa likumu (1914. g. izd.) 1133.
panta piezīmē; notariāta nolikuma (1914. g. izd.) 280. panta 1.
punkta un pagasta tiesu likuma II. grāmatas 74., 143., 278. un
285. panta minētas sumas noteikt latos un santimos, rēķinot:
1 krievu rubli = 1 latam;
1 krievu kapeiku = 1 santimam.)

Pieņemts.

3. nodalījums.

(Civilprocesa likumu (1923. g. izd.) 298. panta un to pašu
likumu (1914. g. izd.) 848. panta (1921. g. 16. marta likuma redakcija, lik. kr72.) pēdējo teikumu izteikt sekosi: «Tiesu no-

doklis aprēķināms

no pilniem

latiem, skaitot nepilnus latus

prasības sumas par pilniem".)

Pieņemts.

Nobalsošanā nāk likums visā

.

visuma.

17. s ē d e 1924. gada

18. martā.

552

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret ta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
vienbalsīgi.
Nākošais dienas kārtības punkts ir UkjJms
par laukstrādnieku .darba ļaikoi. Referents Barkans, Briedis. Vārds referentam Bar-

kanatn.

"j

Referents V. Barkans: Augstais namsļ Jautājums par laukstrādnieku darba laika normēšanu bij
ierosināts jau Satversmes Sapulces laika. Jau_ Satversmes Sapulces laikā šis jautājums tika vispārīgi
apspriests. Tika izteiktas domas, ka ari attiecība uz
laukstrādniekiem, būtu attiecināmas vai nu vispārēja darbaHāika likuma normas, vai būtu jārada sevišķs
speciels likums, kas regulētu darba apstākļus lauksaimniecībā. Mazinieku frakcija pat bij izstrādājusi
attiecīgu likumprojektu, _ kuru Satversmes Sapulces
agrarlietu komisija tomēr noraidīja._ Līdz ar to šis
jautājums netika izšķirts. Nepakavēšos ilgāk pie likumprojekta uzbūves, jo ta ir vienkārša un viegli saprotama. Likumu domāts attiecināt uz visam lauksaimniecībām, kuras nodarbina algotu darba speķu.
Likums paredz caurmērā 9 stundu darba dienas garumu. Tā tad ar likumprojekta pieņemšanu laukstrādniekiem būtu nodrošināta, vismaz formeli nodiošiuāta, tāda darba diena, kurabutu par_ vienu
stundu garāka nekā tā, kas paredzēta vispārēja darba laika likumā fiziska darba strādniekiem un par 2
stundām garāka, nekā tā darba diena, kas paredzēta
vispārējā darba laika likumā garīga darba strādniekiem. Nodrošinot laukstrādniekiem 9 stundu darba
dienu, komisijas -vairākums vadījās no tām domam,
ka nebūtu pareizi pilnīgi pielīdzināt intensivitates
ziņā laukstrādnieku darbu rūpniecības _ strādnieku
darbam. Rūpniecības strādnieks zināmā mēra tiek
mechaniski saistīts pie darba veida. Viņa darbs norit gandrīz bez kādiem traucējumiem un zem pastāvīgas darba devēja, — uzņēmēja uzraudzības. Lauksaimniecībā darba apstākļi ir citādi. Lauksaimniecībā darba lauks ir plašs, dažreiz ģeogrāfiskā ziņā
pat atšķirts no pašas saimniecības. Bez tam vēl vispār lauku darbs tiek ierobežots zināmā mērā ar dabas klimatiskiem apstākļiem, kā ari ar mūsu valstī
samērā vēl maz attīstījušos lauksaimniecības techniku. Ievērojot lauku darba atkarību no dabas apstākļiem, likuma 4. pants sadala gadu trijās sesonās,
trijos periodos pēc dabas apstākļu rakstura un tad
atsevišķā periodā nosaka darba laiku nevis uz visu

periodu, bet caurmērā uz nedēļu. Dažās valstīs bija

mēģinājums noteikt darba laiku priekš laukstrādniekiem tādā pat kārtā, kā tas būtu darāms priekš rūpniecības strādniekiem, t. i. paredzēt vienādu dienas
garumu priekš vesela gada. Bet tas mēģinājums izrādījās par nepiemērotu lauksaimniecībai. Tālāk, lai
darītu šo likumu vēl elastīgāku, vēl piemērotāku
lauksaimniecības darba apstākļiem, 5. pants noteic,
kā darba dienas sākumu un beigas, kā ari vispār darba iekārtu nosaka darba devējs, protams ievērojot šī
likuma robežas. Šis pants pēc būtības ir neizdevīgs
priekš laukstrādniekiem, jo tas, izņemot tās 6—8
stundas, kuras šī panta piezīmē paredzētas priekš
nepārtrauktas atpūtas, visu pārējo laiku nodod laukstrādnieku pilnā darba devēja rīcībā. Lai gan šis
pants nav izdevīgs, tomēr citas izejas nebija. Ievērojot to, ka _ lauksaimniecībā darba iekārtošana atkarājas vairāk no dabas apstākļiem, klimatiskiem apstākļiem nekā no lauksaimnieka ļaunās vai labās gri^ ari komisijas vairākums citas izejas nevabas, tapec
rēja atrast. 10. pants paredz virsstundas, kuras nedrīkst pārsniegt 50 stundas katrā mēnesī. Par virs^ ir jāmaksā pusotrkārtēja alga, pie tam
stundām
šīs
virsstundas var izlietot tikai labības novākšanas gadījumos,'vispār tad, kad ir steidzoši darbi jeb ari ne-
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laimes gadījumos. Tie būtu tie svarīgākie likumprojekta noteikumi. Man ir jāatzīmē, ka pēc lielā pasaules kara jautājums par laukstrādnieku darba laika
normēšanu un viņu sociālā stāvokļa uzlabošanu ir izpeldējis uz dienas kārtības un tiek apspriest vairākās
Vakareiropas valstīs. Dažas no tam; neskatoties uz
viņu grūto pēckara saimniecisko stāvokli, spērušas
konkrētus soļus šai virzienā. Likums par laukstrādnieku darba laiku ir pieņemts sekošās_ valstīs: Cekoslovakijā likums pieņemts_ 1918. gadā un paredz 8
stundu darba dienu, Vācijā pieņemts 1919. gada un
paredz 9 stundas un 40 minūtes garu darba dienu,
Igaunijā 9 stundas, Spānijā 8 stundas, Austrija 10
stundas un Lietavā 10 stundas. Par nožēlošanu vel
nav pietiekošas ziņas ievāktas, la[ varētu spriest par
to, kādi rezultāti ir bijuši atsevišķās valstīs minēta likuma izvešanai dzīvē. Runājot par to, kādu iespaidu
atsevišķās valstīs laukstrādnieku darba normēšana
ir darījusi uz attiecīgu valstu saimniecisko stavokli,
mums jāsaka, ka ziņas ir pretrunīgas un nenoteiktas.
Tas izskaidrojams pa daļai caur to, ka ne visas pilsoņu
grupas ir ieinteresētas pareiza informācija, šinī jautājumā un vēl lielākā mērācaur to, ka musu_ laikus
lauksaimniecība ir stiprā mēra saistīta ar visam pārējām valsts saimniecības nozarēm, kas stipra mēra
apgrūtina darba laika normēšanas seku novērošanu
un novērtēšanu. Tā piem. lai noskaidrotu jautājumu
par to, kādu iespaidu darījis pieņemtais Čekoslovakijas likums par darba laiku paša valstī, tad 1921.
gadā Cekoslovakijā tika sasaukta lauksaimnieku un
laukstrādnieku speciela sapulce, kura piedalījās valdības priekšstāvji. Es jus iepazīstināšu ar dažiem
jautājumiem, uz kuriem dotas atbild_es un pirmais
jautājums ir par to, vai likums ir pacēlis darba ražīgumu. Atbilde — nē, darba ražīgums mazinājies,
bet par cēloni nebūtu uzskatāms pieņemtais likums,
bet vispārējā masu psicholoģija pēckara. Otrs jautājums — kādu iespaidu likums atstājis uz strādnieku
aizbēgšanu uz pilsētām. Atbilde, ka nevis laukstrādnieki iet uz pilsētu, bet ka fabrikas strādnieki nak uz
laukiem, bet par iemeslu nav vis jaunpieņemtais likums, bet pilsētas dzīve tagadējos apstākļos. Laukstrādnieku priekšstāvji izsaka domas, ka tikai pateicoties pieņemtam likumam irpartraukta laukstrādnieka bēgšana uz pilsētu. Talak trešais jautājums —
vai likums var veicināt valsts ekonomisko stavokli.
Te domas dalās. Lauksaimnieku priekšstāvji apgalvo, ka likums nelabvēlīgi atsaucas uz_ ražošanu,
turpretim laukstrādnieku priekšstāvji pierada, ka ari
šinī virzienā likums ir labvēlīgs. Atbildi uz šiem
ļoti svarīgiem jautājumiem mums šodien_ nāksies ari
dot, bet kā redzam, visas atbildes nav tādas, lai varētu ar Cekoslovakijas piemēru argumentēt par vai
pret likuma pieņemšanu. Tas pats ir jāsaka par citām valstīm. Visur jautājumi vairāk raksturo zināmu grupu savstarpējās sociālpolitiskas attiecības,
nekā dod tiešo atbildi uz šo jautājumu. Ja vel ievērosim laukstrādniekudarba apstākļu atkarību no dabas apstākļiem, tad jānāk pie slēdziena, ka pie šī likuma apsoriešanas nāksies iziet un vadīties galvenā kārtā pašiem no saviem novērojumiem mušu
valsts saimnieciskā dzīvē. Kas attiecas uz motiviem.
kādēļ sociālās likumdošanas komisija ierosināta šī
likumprojekta izstrādāšana, tad tie motivi ir tādi pat
kā citās valstīs sakara ar šo jautajjnnu.
_ Tie motivi
ir, vispirms, samēra ļaunais sociālas stāvoklis laukstrādniecībā. otrs, darba roku _ trūkums lauksaimniecībā un, trešais, bezdarbs_ pilsētas. Ta tad šī likuma
uzdevums būtu pēc iespējas_ veicināt pašreiz lauksaimniecībā nodarbināto strādnieku stāvokļa pacelšanu un otrs — caur darba apstākļu uzlabošanu lauksaimniecībā pivilkt tur vajadzīgās darba rokas uz
pilsētu un pat uz Latgales bezdarbnieku rēķina.

17. sēde 1924. gada

18. martā.
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Pastāvēja domas, ka laukstrādnieku jautājums nokārtosies pats par sevi sakara ar agrāras reformas
izvešanu un jaunu sīksaimniecību radīšanu. Bet tas
dzīvē neattaisnojās. Pēc darba ministrijas statistiskām ziņām laukstrādnieku skaits nav izradījistendenci mazināties, bet pat ir _ pieaudzis; Ta 1921.
gadā pēc darba ministrijas ziņām Latvija bij 98.755
lauksaimniecības, laukstrādnieku skaits bij 114.176;
1922. gadā jau bij saimniecību — 105.815 un laukstrādnieku — 120.667. Tā tad 1921J22. gada sakara
ar agrārās reformas izvešanu laukstrādnieku skaits
ir vairojies. Lauksaimniecību skaits ir vairojies par
7000 un laukstrādnieku skaits ir vairojies par 6000.
Vairošanās iznāk gandrīz proporcionela. Un tomēr,
neskatoties uz šo lielo laukstrādnieku skaitu mušu
valstī un neskatoties uz to lomu, kāda tiem piekrīt
mūsu valsts saimnieciskā dzīve,_ līdz šim no valsts
puses nekas netika darīts laukstrādniekiem par labu.
Tai laikā, kad rūpniecības _ strādnieku un ierēdņu
darba laiks ir stingri normēts ar likumu, tai laika,
kad priekš vieniem un otriem pastāv noteikumi, kuri
tos nodrošina zināmā mērā slimības un nelaimes ga-

dījumos, kas ir saistīti ar viņu darbu un pienākumu
izpildīšanu, tai laikā, kad mušu _ valstī dažas

iedzīvotāju šķiras saņem samēra sajūtamu pabalstu

no valsts, vai nu kā kredītus, vai ari_ tieša pabalsta
veidā, tai laikā laukstrādniekļ ir atstati gandrīz pilnīgi paši savam liktenim. Tad,s stāvoklis nav normāls. Bet ir ari citi motivi, kapec likums būtu jāpieņem. Mūsu laukstrādnieku darba_ normešana_ ir
vajadzīga ne tikai tāpēc, lai stiprinātu laukstrādniekus, bet to paģēr ari citi svarīgi ekonomiski faktori. Viens no galveniem faktoriem ir laukstradneku beztiesiskais stāvoklis, kuru mes novērojam
mūsu saimnieciska lauka. No vienas puses m_es_ nezinām, kā tikt galā ar bezdarbniekiem un tērējam
miljonus bezdarbnieku pabalstīšanai,_ bet no otras
puses veseli lauki labības netiek novākti laika no tīruma un iet bojā aiz darba roku trūkuma. Sociālas
likumdošanas komisijas vairākums doma, ka šī likumprojekta pieņemšana veicinās šo nelabvēlīgo parādību novēršanu. Ņemoļ vēra _visus šos motīvus,
es komisijas vairākuma vārda lūdzu šo likumprojektu pieņemt.
Prekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpolitikas komisijas referentam Briedim.
Referents A. Briedis: Augstais nams! Likums y>
par laukstrādnieku darba laiku agrarpolitikas ko- "V. >
,~*
misijā nonāca pēc sociālas likumdošanas komisijas
pēdējās redakcijā. Stājoties pie likumprojekta apskatīšanas pantiem, agrarpolitikas komisija ienesa
dažus diezgan ievērojamus pārgrozījumus. 1. panta
paredzēja, ka likums attiecas uz tādiem strādniekiem, kuri ir nodarbināti pie lauku darbiem un strada
saimniecībā visu saimniecisko gadu. Komisija vadījās
pie šī panta tādas redakcijas no tiem ieskatiem, ka
laukstrādnieku darbs saistīts saimniecība_ uz visu
gadu un ja runājam par darba laika normēšanu, tad
varētu tas attiekties tikai uz tiem strādniekiem, kuri
strādā pie lauku darba un veselu gadu. Tad par
darba devēju pēc šī likuma pec agrarpolitikas komisijas atzinuma var uzskatīt tādas saimniecības,
kurās nodarbināti ne mazāk par 8 gada strādniekiem. Komisija vadījās no ta ieskata, ka lai izvestu
darba laika normēšanu uz laukiem, vajadzīga zināma
organizācija, vajadzēsšo laiku normēt, vajadzēs \e-

kārtot, vajadzēs nostādīt _ gramatvešanu, jo citādi
likums maz ko nozīmē. Pec piedzīvojumiem ir novērots, ka tādai saimniecībai, kura šādu organizāciju
varētu uzturēt, vajadzētu būt vismaz tik lielai, kura

nodarbinātu 8 gada strādniekus. _ Tapecari agrarpolitikas komisija pantu tādā kārta rediģēja. Tad vel
pie 5. panta piezīmes, kur iet runa par to, ka vajā-

555

Latvijas

Republ ikas

Saeimas

IV. sesijas

dzīga 8 stundu nepārtraukta nakts atpūta, komisija
taisīja atzīmi, ka tomēr svarīgākos gadījumos šo
nakts atpūtu var-traucēt un tie, kas pazīst lauku
dzīvi, kas pazīst lauku saimniecību, zinas, ka var
nākt priekšā gadījumi, kad strādnieks ir vajadzīgs
ari naktī. Tāpat nevar at: ocinat šo darba laiku uz
ganiem, jo ari gana darbs atkarajas _ zināma mēra no
dabas apstākļiem. Tādi bija tie pārlabojumi, kurus
agrarpolitikas komisija ienesa pie šī likuma. Beidzot,
balsojot par šo likumu visā visumā, par viņu tika nodota tikai viena balss, 4 bija pret, un 4 atturējās, atturējās ari likuma ierosinātāji, kuri motivēja savu
atturēšanos ar to, ka pēc tādas redakcijas šim likumam nebūtu nozīmes, jo tādu saimniecību mums
neesot, uz kurām varētu šo likumu attiecināt. Pretējie motivēja savu atturēšanos ar to, ka lauku darbs
pie mūsu apstākļiem nav ne ar kādu likumu normējams, ka šāds likums pie mums ir pavisam lieks un
tikai demoralizētu strādniekus un ņemot piemērus
no ārvalstīm, ir nepieņemams un neizvedams. Tāpēc agrarpolitikas komisija šo likumu noraidīja un
man agrarpolitikas komisijas vārdā ļaludz augstais
nams šo likumprojektu par laukstrādnieku darba
laika normēšanu noraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārds Rozentālam.
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Tautas priekš*.,
stāvju kungi! Varbūt vienīgivēl īres likums ir populārāks ticis par šo laukstrādnieku darba laika likumprojektu, bet ari šis likumprojekts pateicoties i
viņa aizstāvjiem, i pretiniekiem, ir ticis stipri populārs Latvijā. It sevišķi daudz pie viņapopularizešanas ir palīdzējuši viņa pretinieki, visādos veidos
mēģinādami sagrozīt likuma tekstu, pārspīlējot to,
kas likumprojektā izteikts, lai tikai to padarītu neiespējamu un nepieņemamu mūsu lauksaimniekiem.
Tomēr, ja paskatāmies pašā likumprojektā, tad ir jābrīnās par to, kā var izturēties pret šo likumprojektu
ar tādu naidu, ar tādu uzbudinājumu. Komisijās, apspriežot šo likumprojektu, nācās dzirdēt, ka likumprojekts lauksaimniecībā nekādas jūtamas pārmaiņas neienes, ka viņš tikai legalizē to darba laika
normu, kāda jau faktiski pastāv. Tā sociālās likumdošanas komisijā nācās dzirdēt, un to izteica agronoms, ka lauksaimniecībā pilnīgi pietiekot ar 8
stundas caurmēra darba dienu. Aizrādīja, ka lauksaimniecībā neviens strādnieks ari patiesībā vairāk
nestrādājot. Kāds otrs no likumprojekta pretiniekiem ar skaitļiem pierādīja, ka lauksaimniecībā gadā
pavisam iznāk 2722 darba stundas. Tā tad caurmērā
dienā drusku vairāk par 9, ja rēķinām, ka gadā ir
300 darba dienas, kā tas faktiski mūsu lauksaimniecībā ari ir. Tā tad ari no šīs puses nevajadzētu būt
iebildumiem pret likumprojektu, jo 9 stundu' darba
diena caurmērā te ir paredzēta un bez tam ir pielaists strādāt virsstundas. Tā tad tas pats vien iznāk, kas pēc skaitļiem mūsu lauksaimniecībā būtu
vajadzīgs. Tad komisijās vēl cēla iebildumu pret šo
likumprojektu, ka viņš nodzīšot uz reizi laukstrādnieku darba ražīgumu uz leju, strādnieki tikšot ar
šādu likumu demoralizēti un no tā lauksaimniecība
sabrukšot un tikšot izpostīta. Liekas, kā tādi uzskati par šī likumprojekta iespaidu, ja viņš tiktu par
likumu, tiek varbūt pievesti tikai demagoģiskos nolūkos, jo taču neviens likums, kurš normē attiecības
valsts pilsoņu starpā, nenoved pie valsts dzīves sabrukuma, pilsoņu demoralizacijas. Tad varētu jau
uzskatīt kuru katru likumu, kurš aizliedz zagt vai nokaut, par tādi;, kas aprobežo atsevišķa cilvēka brīvību, un tāpēc cilvēku demoralizē. Drīzāk varētu
domāt, ka mūsu lauksaimnieki turas pie tāda uzskata, kā savā laikā kāds Vācijas ķeizars, kurš nikni
uzstājies pret konstitūciju, sacīdams, ka nevarot pa-
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aprakciest ka starp viņu un tautu iespraužot kādu
ka
tādos
paVarbūt,
stītu papīra lapu — konstitūciju.
viņiem
nepaun
lauksaimnieki,
šos uzskatos ir mūsu
raktīk ka starp viņiem un laukstrādniekiem iebāz
vislabāk
Viņiem
stītu papīra lapu likuma veidā.
patiktu, ja nebūtu nekādu likumu un viņi būtu vieiugie noteicēji lauksaimniecība. Tad, protams, ari vel
turpmāk būtu iespējamas tas parādības, kādas ir
tagad mūsu lauku dzīvē, kur _ strādniekus nodarbina
nesamērīgi garā darba dienakas bieži noved pie
nevēlamiem konfliktiein un vel vairāk traucē lauksaimniecības darbu neka nodrošina to kārtīgo gaitu.
Nav jāaizmirst, ka jau 1920. gada šādi konflikti tika
novēroti Latvijā ļoti plašos apmēros. Pat kāds toreizējais apriņķa priekšnieks, ja nemaldos, Aizputes
apriņķa priekšnieks, bij griezies pie iekšlietu ministrijas un pie Satversmes Sapulces, lai tiktugadats
par likumu izdošanu, kas normētu laukstrādnieku
darba laiku, lai nebūtu jāpiedzīvo tādi konflikti, kādi
bij novērojami 1920. gada Liepājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķos un pa daļai dažas Vidzemes muižas.
(Starpsauciens.) Jā, tas ir slavenais Mieziņš. Toreiz
tā tad, pat apriņķu priekšnieks atzina, ka vajaga ar
likumu normēt laukstrādnieku darba laiku. 1920.
gadā laukstrādnieki paši sey_ izcīnīja caurmēra 8
stundu darba dienu, tikai vēlāk, nākoša gada, kad
sākās lielo saimniecību sadalīšana, tam vairs nebij
nekādas nozīmes un šis ieguvums faktiski tika likvidēts. Tomēr tas nepierāda, ka darba laika normēšana laukstrādniekiem nebūtu iespējama. Pret šo
laukstrādnieku darba laika normēšanu iebilst vel to,
ka tā samazināšot laukstrādnieku darba ražīgumu.
Te par laimi sestdienas «Brīvās Zemes" numura ir
attiecīgi skaitļi, kas šādu apgalvojumu apgāž. Uz
šiem skaitļiem es gribētu atsaukties, lai pieradītu, ka
laukstrādnieku darba laika normēšana nebūt nemazina darba ražību lauksaimniecībā. «Brīvās Zemes"
sestdienas numurā rakstā, «Kur ņemsim laukstrādniekus?" ir pievesti
skaitļi par Dānijas ļaukstradniecības ražību. Tur ir teikts, ka 1921. gadā uz gadu
līgto laukstrādnieku algas bijušas 970 dāņu kronas,
kas ir pēc šīs dienas kursa apmēram 38.000 Latvijas
rubļu. Bet pēc grāmatvedības datiem 1920./21. lauksaimniecības gadā brutto ienākums no 1 ha zemes
ir bijis 1.185 dāņu kronas, t. i. apmēram 47.000 rubļu.
Dānijā jau sen pastāv darba laika normēšana gan ne
ar likumu, bet ar kolektīviem līgumiem. Te man ir
viens tāds dāņu laukstrādnieku kolektīvais līgums,
kuru dāņu lauku un mežu strādnieku savienība ir noslēgusi ar dāņu laukstrādnieku savienību un kurš ir
spēkā līdz 1925. gada 1. maijam, tā tad ir noslēgts uz
šo saimniecības gadu. Tur ir paredzēts šāds darba
laiks: no 1. apriļa līdz 31. oktobrim 10 stundas dienā,
pie tam sākums 6 rītā un beigas 6 vakarā. No 1.
novembra līdz 14. novembrim 9 stundas dienā, sākums \J rītā un beigas H'S vakarā. Tad no 15. nol
vembra līdz 30. novembrim ir 8 un /2 stundas dienā,
l
sākums l-J rītā, beigas 5 vakarā. No 1. decembra
līdz 28. februārim 10 stundas dienā, sākums Vs7 rītā
un beigas 5 pēc pusdienas. No 1. līdz 15. martam 9
stundas dienā, sākums 'lJ un beigas V26 vakarā. No
15._ marta- līdz 1. aprilim 9U stundas dienā, sākums 6
rītā un beigas 6 vakarā. Pārtraukums priekš brokastu vai palaunaga V* stunda un pusdienas pārtraukums no 1 līdz I/» stundas. Ja nu ar 1 ha brutto ienākumiem var atalgot gada _strādnieku, tad tā ir
liecība, ka darba laika normēšana nebūt neatstāj
sliktu iespidu uz lauksaimniecības darba ražību. Pēc
manam domām lauksaimniecības darba ražības krišanas iemesli ir meklējami kur citur, tam vajag pavisam citiem iemesliem.
Tāpat darba laika normēšana ar kolektīviem līgumiem pastāv Polijā un Austrijā. Austrijā, kā mums
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paziņoja turienes mežu un laukstrādnieku arodbiedrība, uz 1924./25. gadu darba laiks ir noteikts caurmērā uz 9^4 stundām diena. Austrijas darba laika
likums paredzēja lauksaimniecība 10 stundas caurmērā; tā tad laukstrādnieku arodbiedrība panākusi
9/* stundas dienā. Sava vēstule laukstrādnieku savienība raksta, ka viņu mērķis ir sasniegt lauksaimniecībā tādu darba laika normu, kāda ir rūpniecības
strādniekiem, t. i. caurmēra 8 stundas darba dienu.
Tad ari Polijā ir tādi pat kolektīvi līgumi, kuri normē
laukstrādnieku darba laiku caurmēra uz 9 stundām
dienā. Interesanti ir tie materiāli, kurus sociālas likumdošanas komisijā iesniedza lauksaimnieku centrālā biedrība. Tur atzīmēts, ka uz starptautiska
darba biroja uzaicinājumu valstu valdībām izteikties
par to, vai ir iespējams darba laiku normēt atsevišķās zemēs, viņas atbildēja, ka ir gan iespējams. Pat
ziemeļzemes, kuras dabas apstākļi ir sliktāki neka
Latvijā, piemēram Somija, Norvēģija, pat tas valstis ir atzinušas, ka darba laiks nosakāms uz 2700
stundām gadā. Pie tāda darba stundu daudzuma
darba dienas garums iznāktu 9 stundas. No šiem piemēriem var spriest, ka ne visur tik briesmīgi baidās
no šīs laukstrādnieku darbalaika normēšanas, ko še
Latvijā mēģina iztēlot ka tādu briesmīgu bubuli, iegalvojot ka darba laika normēšana būtu pilnīgi neiespējama. Gribētos aizrādīt pat no vēstures, ka Latvijas dzimtsbūšanas laikos, šajos vistumšākos laikos
mēģināts laukstrādnieku darba laiku saīsināt. Ziņas
par to es atradu «Latvijas Vēstneša" pagājuša gada
numurā'no 21. oktobra, kur par Matišu draudzipec
vecām baznīcas grāmatām sniegts apraksts. Pec šī
apraksta V739. gadā tikuši nopratināti Bras lavas un
Vilsenu muižas ļaudis, vai tiem vel tāpat, ka 13 gadus
atpakaļ, esot jāstrādā sestdiena līdz tumsai un vai
trijos augstos svētkos viņi tiekot atsvabināti nodarba tikai pirmā svētku diena. Zemnieki apliecinājuši,
ka augstos svētkos dem* tiekot dotas divas brīvas
dienas, tā tad jau treša jāstrādā. Tad š_ ī komisija nolēmuši, ka strādnieki sestdiena treša cēliena sākuma
no darba atlaižami mājas, lai varētu sakārtoties uz
baznīcu, un pirmdien jāsāk strādāt treša_ cēliena sakumā. Tas iznāk, ka sestdienas bijis jastradā_ līdz
palaunagam un tad darbi jānobeidz un pirmdienasno
palaunaga iesākami. Tanī laika varēja izvest tādu
darba laika normēšanu, un tas bija dzimtsbūšanas
laikos.
Mums starp partijām, kuras uzstājas pret laukstrādnieku darba laika normešanm jāmin vispirms
zemnieku savienība, un viņai līdz tāpat cenšas turēt
demokrātiskais centrs._ Kas attiecas uz zemnieku
savienību, tad viņas stāvoklis ir pavisamtads savāds, varētu teikt, jocīgs. Kādreiz Latvija iznāca
laikraksts «Brīvā Zeme", bet tad viņš bij mazlietcitāds nekā tagadējā «Brīva Zeme". Te man ir kāds
numurs no 1920. gada 21. decembra, ta tad apmēram
3 gadus atpakaļ. Tur ir ari kāds rakstiņš par lauku
dzīves izbūvi. Šinī rakstiņa runa par skolam,_ par
lauku kulturēlo dzīvi, par sabiedrisko dzīvi un ta tālāk, un beigās sāk runāt par darba laiku. Te ir vardu
pa vārdam teikts sekošais:
«Bez šaubām darbu sadalīšana pec pilsētas sistēmas uz laukiem nav iespējama, bet darba ilgums
ir jāaprobežo (algotam darbam) un strādniekiem jānodrošina vajadzīgā atpūta. Ari zemkopis nevar
Pārpar
savu _ Dievu.
uzstādīt
mantkārību
kur
ta
tur,
strādāšana
un
sevišķi
vel
mērīga
savienota ar mantas raušanu, ir ta, kas padara lauku dzīvi par lāstu, bez saules» bez spožuma,
kas nelaikā padara kropļus un vecus, un kuras vispārīgais rezultāts — ir līdzšinējā bēgšana no laukiem
pilsētās. Ja mēs, zemkopju tauta, pratīsim lauku dzīvi izbūvēt, kā vajag, tikai tad normāli varēs attīstī-
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ties ari mūsu valsts dzīve, kas mus vienāda mēra
darīs stiprus tiklab uz ārieni, ka uz iekšieni."
Man liekas, ka pret šādu rakstu nevarētu but ieaizbildumu ne tikai demokrātiskam centram, kurš
sazemnieku
stāvot lauksaimnieku intereses, bet ari
izteikusies,
daži
no
kuriem
vienības priekšstāvjiem,
ka laukstrādnieku darba laiks ir jānormē. Te man
pēc stenogramām ir iespējams jums atgādināt Satversmes Sapulces 1921. gada 18. marta sēdi, kur ir
runājis zemnieku savienības deputāts Dārznieks pie
vispārīgā darba laika likuma apskatīšanas (P. Kalniņš no vietas: «Tāpēc jau ari viņš nav vairs te
iekšā!") Es šaubos, vai viņš tapec neienāca Saeima,
viņš taču toreiz runāja ar savas frakcijas ziņu un atvēli Neviens pret to toreiz neprotestēja.
pre«Ka darba laiku normē, pret to es neesmu
.
tim; tas savā laika tiks darīts."
Viņš protestēja pret 8 stundu darba laiku, bet
par 9 stundu darba dienu viņš neko nesaka. Tad vel
viņa frakcijas biedrs Jansoņs tai pašā sēde runa par
darba
to pašu jautājumu un uzstājas pret 8 stundu
bet
saka,
dienu, kuru liek priekšā sociāldemokrāti,
ir
ieintevispārīgi
partijas,
kuras
_
ka «tās grupas un
resētas laukstrādnieku stāvokļa uzlabošana, jzstradās tuvākā laikā likumu par darba laika regulēšanu .
Un te nu viņš nedomā vis sociāldemokrātus, ka tiem
būtu pienākums izstrādāt likumu par darba laļku regulēšanu laukstrādniekiem, bet te viņš doma savu
partiju, ka ir pienācis laiks izstrādāt likumprojektu
par laukstrādnieku darba laika regulēšanu. Tad tālāk 1921. gadā, t. i. tanī paša gada, no kura es jums
atstāstīju, ko zemnieku savienība toreiz runāja, nodibinājās pirmā tā saucama koalīcijas valdība, kuras
priekšgalā stāvēja zemnieku savienības partijas cilvēks, Meierovica kungs. Šis koalīcijas valdības
_
platformā diezgan stingri pateikts:
kārta
«Starp citu valdība centīsies likumdošanas
ievest 8 stundu darba laiku pilsētās un darba laika
normēšanu uz laukiem."
Tālāk nāk vēl citi darba aizsardzības likumi,
diezgan sīki uzskaitīti, ko šī koalīcijas valdība domā
darīt. Kāpēc viņa nav visu to izdarījusi, par to mums
šodien nav ko spriest, bet galvenais ir tas, ka ari šī
valdība, kurā piedalījās un kuras galva bija zemnieku savienības partijas cilvēks, apņēmās normēt laukstrādnieku darba laiku. Tāpēc ir diezgan nesaprotama viņas pretestība tagad pret šī darba laika likuma pieņemšanu. 1922. gada 27. janvārī Satversmes Sapulces darbības laika atkal pie vispārēja
darba laika likuma tas pats deputāts Dārznieks apgfalvoja:
«Es vispār neesmu pret darba laika normēšanu
ari uz laukiem. Savā laika, varbūt, tas tiks darīts..."
Tā tad te vēlreiz par jaunu pastrīpots tas, ka
zemnieku savienība stāv par darba laika normēšanu.
(P. Kalniņš no vietas: ..Neaizmirstiet maziniekus!"]
Jāzin ari deputātu kungiem, ka Satversmes Sapulce
zemnieku savienība balsoja par šo_ vispārējo darba
laika likumu, kura 19. panta paredzēts, ka laukstrādnieku darba laiku noteiks sevišķs likums. Lindiņa
kungs, parunāsim talak, kas balsoja paši pret savu
likumprojektu. Ja partija ir balsojusi par šo likumu,
tad viņa līdz ar to uzņemaspienakumu gadat, lai tāds
likums tiktu izdots, un no tā pienākuma nevar atteikties neviena partija, kura pati sevi ciena. Pārejot pie
apspriežamā likumprojekta, man jāsaka, ka šis_ likumprojekts nav tas, ko sociāldemokrātija ir velējusies. Pirmais iesniegtais likumprojekts bija radikālāks un vairāk nodrošināja laukstrādnieku intereses,
bet mēs rēķināmies ar apstākļiem, cikjr iespējams
tagadējos apstākļos izve_st,_ ko ļr iespējams laukstrādniekiem panākt un tāpēc mes šo likumprojektu
viscaur! atbalstīsim, tikai dažos pantos ienesīsim at-
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Gribētos tikai sagaidīt no
tieclgus pārlabojumus.
mazinieku puses vairāk noteiktības pie šī likumprojekta. Kad komisija šo likumprojektu apsprieda, tad
no mazinieku frakcijas mēs šo noteiktību neredzējām.
(Starpsauciens.)
Ja jūs apgalvojat, ka tas ir mazinieku iesniegtais likumprojekts, tad jums nevajadzēja apgalvot, ka to izvest nav iespējams. Tad
taču vajadzētu padomāt par to, kas ir iespējams.
Lindiņa kungam vajadzētu būt konsekventam vismaz šinī jautājumā, jo tas attiecas uz laukstrādniekiem, ar kuru balsīm taču viņš šeit Saeimā ir ievēlēts. Līdz ar to es varētu savas īsās piezīmes pie šī
likumprojekta beigt. Varbūt tālāk nāksies runāt par
atsevišķiem pantiem, ja mēs vispār līdz pantu lasīšanai nonāksim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
'""?^deputātu kungi! Man liekas, ja augstais nams stājas
pie viena vai otra likuma apspriešanas, tad priekš
tam viņam vajaga būt zināmiem motiviem. Vispirms
jāprasa, kādi ir tie motivi, kuru dēļ šis likums ir vajadzīgs un otrkārt, ja tādi apstākļi ir, tad jānoskaidro,
vai tie ir svarīgi vai nē. Ja mēs sīkāki ieskatāmies
mūsu lauku dzīvē, ja mēs sīkāki sākam novērot attiecības starp laukstrādniekiem un darba devējiem,
lauksaimniekiem, tad ne komisijās, ne citur kur nav
ticis pierādīts, izņemot varbūt kādus retus gadījumus,
varbūt, no simtiem vienu, kur šīs attiecības nebūtu
bijušas pietiekoši labas, kur būtu izsaukta vajadzība
pēc šāda likuma. Gluži pretēji. Mēs gan varam novērot, ka tur, kur pastāv lielas formalitātes starp
darba devējiem un darba ņēmējiem, mēs atrodam
dažādus sarežģījumus un pārpratumus. Pieveciem
saimniekiem vēl līdz šai baltai dienai nepastāv paradums slēgt līgumus uz papira. Pa lielākai daļai notiek daudzos tādos gadījumos līgšana uz goda vārda
un ir pilnīga savstarpīga saprašanās. Man jākonstatē, ka daudzās vietās, kur panākta bij saprašanās,
ir vislabākās attiecības un ari ražīgs darbs, kā viena,
tā otra puse ir apmierināta. Līdz šim mums nav vēl
pierādīts, ka lauku darbs būtu tik smags, ka laukstrādnieki pie tagadējā darba laika tiktu pārpūlēti.
Lauku darbs stiprā mērā atšķiras no citiem rūpniecības un fabrikas darbiem. Tāpēc piemērot še viņu
normas būtu ārkārtīgi grūti. Tas no vienas puses.
No otras puses jājautā, ja mēs ari šo likumu par
laukstrādnieku darba laiku ievestu, ko tad mēs būtu
sasnieguši. Vai mēs būtu sasnieguši laukstrādniekiem labāku stāvokli? Atļaujiet man, kungi, šoreiz
ne kā strādniekam, bet kā saimniekam pateikt, ka
šīs likums kā pēc savas būtības, tā ari satura, ja viņam nebūtu klāt ari cita piegarša, nāktu vairāk par
labu saimniekam nekā strādniekam. Kāpēc tas tā,
to es tūliņ pateikšu. Tagad faktiski varbūtjjz laukiem strādā caurmērā daudz vairāk, nekā te likumā
paredzēts, varbūt būtu vajadzīgs darba devēju ierobežot ar zināmām stundām un noteikumiem, bet tas
ļaunums būs galvenā kārtā pašam laukstrādniekam.
Es velak, ja bus lemts šo likumu lasīt pa pantiem.
nākšu un norādīšu uz attiecīgiem pantiem, kuri šinī
likumā ir daudzsliktāki paredzēti, nekā tas ir prakse, kuri ir vairāk pārlabu saimniekam nekā laukstrādniekam. Tas nebūtu tik ļauni, bet ļaunums šinī
likuma pastāv iekš tam, ka jūs gribiet ievest formālismu un nenormālas attiecības starp darba ņēmēju
un darba devēju. Jūs gribiet saasināt šīs attiecības,
gribiet panākt to pašm kas panākts daudzās vietās
pilsētas, kur darba devēji citādi nevar tikt galā, ka no
vienas puses ir piespiesti atlaist strādniekus un no
otras puses, strādniekiem nekas cits neatliks kā
streikot. Paldies Dievam, mums uz laukiem streiku
vēl nav un viņi nebūs vajadzīgi. Patiesībā lauksaimniecību nevar pieskaitīt pie tādām tautsaimniecības
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Lauksaimniecībā streiki absolūti nav pielaižami. Ja streiki
būtu pielaižami fabrikas, rūpniecība, tad to vel varētu saprast, kaut ari es tam nevaru piekrist, bet
nav pielaižami.
lauksaimniecībā streiki absolūti
kur
vienu otru dienu
nozare,
ir
tāda
Lauksaimniecība
gada ražu
un
visa
streikojot,
var
sabojāt
novest visus pūliņus līdz nullei. (Starpsauciens.)
zivarbūt,
nestreiko, bet,
lai
Jā, zināms,
varbūt, bet ļoti
nāmos gadījumos, — ne _ tikai
daudzos gadījumos — bus vainīgs _ nevis darba
devējs, negribu ari teikt, ka darba ņemejs, bet citi
apstākli. Tāpēc man liekas, ka ievedot_ darba laika
normēšanu lauksaimniecība, pirmām kārtam nevaram teikt, ka šo likumu būtu izsaukušas kaut kādas
dzīves prasības un otrkārt, mes neko nepanāksim.
Loti bieži atsaucas uz to, kāpēc tad rūpniecība varot
pastāvēt darba laika normēšana. Kapec ta varot
būt ari citās valstīs, kā to norādīja referents un kāds
runātājs. Bez tam daudzās valstīs tas tiekot patlaban izstrādāts. Tomēr reizē ar to referents izsacīja kādu ļoti lielu patiesību un ļoti vērtīgus vārdus,
sacīdams, ka lauksaimniecībā gan lieta esot drusku
'
savādāka, jo tur panākumi atkarājoties vairāk no
ražotāja
labas
laika un citiem apstākļiem, nekā no
gribas. Ar to referents izsacīja to, ko es vēlreiz gribu pastrīpot, ka lauksaimniecībā panākumi atkarājas
vairāk no laika un daudziem citiem klimatiskiem,
saimnieciskiem u. t. t. apstākļiem, nekā no saimnieka
vai strādnieka labas gribas. Tā ir viena starpība, kas
lielā mērā atšķir
laukstrādniekus no rūpniecības
strādniekiem un citām saimniecības nozarēm, kas nodarbina algotu darba spēku. Bez šaubām, pilsētās
apstākļi ir pavisam citādi. Pilsētās strādnieki ir nodarbināti slēgtās telpās pie zināmas apgaismošanas
u. t. t., kas uz laukiem nav iespējams. Uz laukiem
strādnieks lielāko daļu no darba, it sevišķi vasarā,
strādā zem klajas debess, daudz vairāk padots gaisa
un laika apstākļiem. Bieži vien pret viņa gribu tas
ir atrauts no darba, un vairākas stundas no vietas
nevar nodoties darbam. Tādēļ lauksaimniecībā nevar piemērot to mērauklu, ko rūpniecībā un citur.
Tāpat, zīmējoties uz citām valstīm, ka tur tas ir ievests, bet piemums nav, jāsaka, ka ne visu to, kas
iespējams citas valstīs un ir tur jau ievests, var ievest ari pie mums. Motivi tam ir dažādi. Vispirmām kārtām jāsaka, ka tanīs valstīs, kurās darba
laika likums ir ievests, mēs redzam, ķa pēdējā laikā
to gandrīz pavisam neievēro, ignorē, kā tas. notiek
Igaunija un citur, kur šis likums ievests tikai izmēģināšanai, vai ari darba stundas viscaur tiek pavairotas. Jus redzat, ka paaugstina darba stundas ne tikai lauksaimniecības strādniekiem, bet vispār strādniekiem, vai tas nu būtu laiuksaimniecībā, rūpniecība vai citur. Tas ir viens. Otrs, mums ir jāņem vērā
vel tas, ka mušu zeme atšķiras daudzējādā zinā no
daudzām citam Vakareiropas valstīm, kurās šis likums jau pastāv. Vispirms jau atšķiras klimatiskā
ziņā. Tad talak, ka jau zināt, mes pašlaik izvedam
agrārreformu, radam jaunsaimniecības un tai pašā
!a'ka veidojam ari savu jauno valsti. Mēs nestāvam
uz tik augsta kulturela stāvokļa, kā tas ir vecās bagātas kulturelās valstīs Vakareironā; mēs nevaram
tik plašos apmēros nodarbināt mūsu lauksaimniecībā
mašinas, ka tas notiek citas valstīs. Man tika reiz
teikts no kāda sociāldemokrātu kunga — vai tas nu
bija sociālas likumdošanas komisijā, vai agrarpolitikas komisija, to es neatceros — vai tad nu mēs nevarot ievest ilggadīgās kultivētas ganības. Būtu jau
skaisti, ja mes_ varētu ievest labas zāļainas ganības,
kur lopus varētu piesiet vai ari ganības iežogot,
vai
aprakt eravi apkārt un tādā kārtā nebūtu vajadzīgi
°*ani. Viss tas i> loti skaisti, bet pamēģinājāt ari jūs
kāds to izdarit. Ari jums daudziem tagad ir piešķirti

nozarēm, kur būtu atļauta streikošana.
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muižu centri. Mēģinājāt šis labierīcības ievest, mēģinājāt ievest šīs zāļainās ganības, ejat mums pa
priekšu, rādāt mums to priekšzīmi, tad ari mēs to
mēģināsim darīt. Es esmu pārliecināts, ka pašlaik
tas būs ļoti neizdevīgi un it sevišķi neizdevīgi jaunsaimniekiem, kuriem jālien purvos un mežos un ari
jums, kuri esiet saņēmuši treknākos un labākos iestrādātos gabalus. Jaunsaimnieku neiestrādātā zeme
prasīs stipru darba spēku, lielākus kultivēšanas un
uzlabošanas darbus. Tā tad tas pie mums nebūs tik
viegli izvedams, kā tas ir citās valstīs. Ja ārzemēs
var vienu govi uzturēt uz vienu hektāru zemes, tad
mums lielākai daļai saimniecību ir vajadzīgs 5 reiz
vairāk zemes, jo mūsu zeme pie tagadējiem apstākļiem nedod to, ko varētu ražot pie citiem gaisa
apstākļiem un citiem ražošanas paņēmieniem. Ražas pacelšana lielā mērā sasniedzama ar mākslīgo
mēslu lietošanu un mākslīgie mēsli ir visienesīgākie
tur, kur ir piemērotas iepirkšanas cenas. Bet jr zināms, ka tad, kad iet runa par lauksaimniecībāvajadzīgo ražojumu ielaišanu bez muitas, kas nāktu
par labu lauksaimniekiem, jeb ari uzlikt attiecīgu izvedmuitu par labu lauksaimniekiem, tad jūs esat pret
to un sakāt, ka tas atkal nāk par labu lauksaimniekiem. Ja jūs padarīsat mūsujauksaimniecības ienesīgākas, tad mēs varēsim runāt par to, par ko runāja
Rozentāla kungs un tad ari mēs, zemnieku savienības deputāti, varēsim nākt ar priekšlikumu par laukstrādnieku darba normēšanu. Pašreiz par to nevar
būt runa, jo nav vajadzīgie apstākļi, lai to ievestu.
Bez tam, kungi, neaizmirstat vienu ļoti svarīgu lietu.
Neaizmirstat ari to, ka mūsu zeme pēc visiem lieliem
kariem ir tik izpostīta, ka runāt par kādu ierobežošanu, pēc manas dziļas pārliecības, var to tikai Latvijas ienaidnieki un nevis tie, kam rūp Latvija, kuri
grib redzēt Latvijas drīzu
uzzelšanu un Latvijas
drīzu nostiprināšanos. Tagad mēs zinām, ka jaunsaimnieks, kas iziet uz zemes, neskatās vis uz sauli ,
bet strādā, cik darbs viņam prasa tagadējos apstākļos un laikam viņš gan neievēros šādu likumu un
laikam būs ari spiests to neievērot, jo tas priekš viņa
nav iespējams. Pirms mums nav vēl Latvija atjausaimnieciski,
nota, pirms Latvija nav nostiprināta
mēs nevaram runāt par vienu otru ierobežojumu uz
darba laiku un par kādām citām lietām. To mēs va.rēsim runāt tad, kad izpostītā Latvija būs pilnīgi atjaunota. Jūs ar to likumu, kas tagad mums priekša,
gribiet sasniegt laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanu,
bet ar to vis nepanāksiet laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanu, joblindažās. purvos un ciņos lauksaimnieks
nav spējīgs atalgot tā darba spēku, kā jūs to tagad
iedomājaties. Tagad jūs gribiet rakstīt likumu, kuru
saimnieki nespēs pildīt, jo viņi nespēs tik daudz ražot,
lai varētu atmaksāt laukstrādniekiem pēc jūsu tagadējā projekta un caur to viss panākums no jūsu likuma būs tas, ka to nevarēs pildīt un jūs caur tāda
likuma izdošanu mazināsiet savu autoritāti. Viens
no svarīgākiem motiviem mūsu izpostītā Latvijā ir,
kur mums tik daudz darba roku vajadzīgs, turēties
nie vecā lozunga — darbu, darbu un atkal darbu.
Pašlaik te runāt par ierobežojumiem nav iespējams.
Tāpēc man liekas, ka pilnīgi pareizi agrarkomisija ir
apsvērusi tos motivus, daudz plašāki, nekā to varbūt darījusi sociālās likumdošanas komisijā, jo likums nav izsaukts no mūsu dzīves apstākļiem, nav
piemērots lauksaimniecībai mūsu tagadējos apstākļos un tāpēc tas būtu pilnīgi noraidāms. Ka tas
nav izsaukts patiesi no tagadējiem mūsu dzīves apstākļiem, par to mēs runāsim, kad. varbūt, pāriesim
ņie atsevišķiem pantiem. Ir viegli pateikt, ka var
ievest 8. 9 vai 10 darba stundas mājsaimniecībā, lopkopībā u. t. t. Es esmu pārliecināts, ka tie. kas tā
runā, nav redzējuši lauku dzīvi un to nemaz nepazīst.
Varbūt, ka daži no tiem ir bijuši par laukstrādnie-
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kiem, bet tad tie ir pieskaitāmi pie tas kategorijas,
kuri saka — jo lauksaimniekam sliktāk, jo man ir
labāk, jo lielāku algu saņemšu un mazāk padarīšu,
jo man labāk, es būšu uzvarējis. Ja tā tas ir, tad var
šādas runas saprast. Pie tagadējām samērā lielam
laukstrādnieku algām, pie mazām ražām, vājiem lopiem un tā tad ari vājiem ienākumiem, to, ko kāds
izteica sociālās likumdošanas komisija, ka vajadzētu
ievest dubultkomplektu strādnieku, tas nav iespējams. To nekādā ziņā panākt nevar, piemēram lopkopībā strādnieki nav nodarbināti cauru dienu, stundu no stundas, kā tas ir citur. Jajūs salīdziniet to
ar fabrikas strādnieku, ar tā pienākumiem, ar ta 8
stundu darba dienu, kuru viņš pie mašinas pavada,
varbūt tā kā viņam nav pat laika iesmēķēt papirosu,
tad tur nekāda salīdzinājuma nevar but. Ņemsim lopkopību, — no rīta izlaiž govi un pec tam vai nu kaut
ko palasīs vai pasēdēs, vai padarīs kādu citu darbu,
varbūt saimniecībā vai nu nomazgās kādu bļodiņu,
vai pieies pie kāda podiņa un apmaisīs putru un tad
pēc kādām stundām izslauks govi un pec tam atkal
kādas stundas tas būs brīvs, vai nu nedarīs neko, vai
ari darīs kādu darbu,kas nenogurdina un kas nav par
smagu. Mājas darbi taču paši par sevi nav smagi,
nav tādi. kas prasa lielu darbu._ Pec kādam stundām
tas atkal aizies uz kūti, paēdinās, padzirdīs, paslauks
un tā tas turpināsies no rīta līdzvakaram arlieliem
atpūtas brīžiem, kurus nav iespējams likuma aprēķināt.
Ja jūs ar likumu piespiedīsiet tik sīki aprēķināt, cik pavadīts tieši pie darba un cik_ atpūta, tad
neveicināsat ne lauksaimniecību, ne strādnieku stāvokli uzlabosiet, bet pulksteņmeistaru, kuriem bus
daudz darba, jo tad katram puisim, katrai meitai vajadzēs vienmēr pulksteni cilāt, tā tad ātri to nodeldēs
un bieži vajadzēs labot. Tādēļ tie priekšlikumi, kas
no sociāldemokrātu red/es stāvokļa būtu labi pilsētai, pie laukstrādniekiem nav pielietojami. Tas radīs
tikai lielus sarežģījumus. Ja pastāvīgi saimniekiem
un kalpiem būs jāskatās pēc katrām 5 minūtēm pulkstenī, cikos viņš sāk un cikos viņš beidz, tad netiks
galā. Ja būs jāzin. kad piesēdās pie ratiņa, kad piegāja pie putras grāpja pamaisīt putru un kad sēdas
pie galda un strādāja savu rokas darbu, tad to nevar
prasīt no strādniekiem. Man jāsaka, ka ne strādniekam, ne saimniekam tas nebūs pa spēkam. _ Tapec
mājsaimniecībā un lopkopībā, man jāsaka, ka darba
devējam un kā tādam, kas pats strādajis,_ tas nav
iespējams. Pieņemt to jūs variet, ja jus dabūsiet pietiekošu balsu vairākumu un pāriesiet uz pantu lasīšanu, bet es jums jau tagad pasaku, ka tauta nepaklausīs likumdevējiem un nepildīs likumu, jo viņa
izpildīšana absolūti izslēgta. Tāpat ir dažas citas
lietas. Te ir teikts, ka par darba laiku skaitās vispār
tas laiks, kurā strādnieki atrodas darba devēja rīcība.
Kā lai izšķir, kad viņš ir darba devēja rīcība un kad
nav.
Ja piemēram aizsūta strādnieku uz dzirnavām — es pats biju mājās — aizbrauc puisis uz dzirnavām bet izrādās, ka tūlīt nevar dabūt malt.un ja?..?'ida līdz vakaram. Viņš tur nosēd visu dienu runādams a1- pazinām. Kā lai es konstatēju, cik ilgi viņš
bijis manā rīcībā.
Jeb atkal ?— aizbrauc puisis uz
dzirnavām un kad beidzot melders saka, ka tagad
var laist rudzus dzirnavās, puisis atbild, ka viņa
laiks pagājis un viņam jābrauc atpakaļ. Otrs piemērs — izbrauc ar mēslu vezumu, bet laiks pagājis un nenobraucot līdz galam jābrauc atpakaļ. To
nevapielaist un tas nav izoildāms. Tānat par nakts
atnūtam. Kungi, vai tagad laukstrādnieki var sūdzēties ka vim'em būtu nenietiekoša nakts atpūta. Sevišķi ziemā viņiem ir vairāk n^kā grib. un vairāk
nekā cilvēkiem vajadzīgs, vairāk nekā jums kuram
katlam un daudziem citiem. Kā biia vecos laikos,
kad pulksten divpadsmitos naktī cēlās un gāja pie
linu darba, kad rudeņos līdz brokastīm vajadzēja būt
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rijai izkultai un no jauna piesertai?! Caur tādu darbu daudz bezzemnieku — kalpu ir tikuši par saimniekiem. Nu to vairs nevajaga, un to ari nedara, jo
cilvēka darbu daudzās vietās izpilda mašinas. Bet
tas vēl nebūtu nekas. Es neesmu pret atputu,_ es
piekrītu, ka atpūtā būtu tāda, ka viņair paredzēta,
bet jūs sakāt: nepārtraukta nakts atpūta 8 stundas.
Piemēram ziemā pie mums ir ta, kad ieiet vakara
gulēt, kad jums ir kāda noteikta vajadzība, jums jāiet uz kūti jeb uz staļļi, jeb citur kaut kur, tad strādnieks nerunā nevienu vārdupretim un aiziet. Ja viņš
ir bijis piespiests tur uzturēties ilgāki, tad saimniekam nebūs nekādu iebildumu, kad strādnieks no rīta
ilgāki pagulēs. Tad atkal tāds gadījums. Varbūt
saimniekam ir kāda meita, tā kādreiz grib aizbraukt
kaut kur ciemos. Parbraucot, _ varbūt, veļu vakara,
viņa pasaka puisim: lūdzu, izjūdz man zirgu, es neprotu; bet kad viņš to darīs, tad bus darba inspektors klāt, jo puisim tiek pārtraukta nakts atpūta, vienalga, vai to ir uzdevis saimnieks, vai kāds cits, saimnieka vārdā. Tā tad ir_ tomēr gadījumi, kurvar nonākt pie asām attiecībām starp darba devējiem un
strādniekiem. Tāpēc šis likums ari no šī redzes stāvokļa ir nepieņemams. Tad te ir teikts, ka tiem strādniekiem, kas ir nodarbināti pie lopkopības, ka tiem ir
jāstrādā ari tad, kad ir atpūtas dienas.svetku dienas,
ka ari tad ir jāiet pie jopiem: bet jus ar to gribat
izvest, ka i tas siens būtu vesels, i ta alta būtu paēdusi. Tomēr ir noteikts, ka divas svētdienas tam
strādniekam ir brīvas. Es pilnīgi piekrītu, ka netikai divi svētdienām ir jābūt brīvam, bet veselam
četrām, bet tas ir izvedams tad. kad viena saimniecībā ir 5—6 puiši, 5—6 meitas. Tad tas viegli iespējams, tad varbūt tikai vienai meitai ir jāpaliek mājās, kamēr citas iet atvaļinājumā. Bet ņemsim mušu
jaunsaimniecības, ari mazākos no vecsaimniekiem.
Nav tik daudz strādnieku, unjūs ziniet ari, ka strādnieku nav, jo mums patiesība ir laukstrādnieku trūkums un pie labākās gribas _tos_ nevar dabūt. Pjenemsim. ka vienā saimniecība būtu ari vairāk strādnieku, sacīsim 1 meita un 1 puisis. tad_ tas iznāk ta,
ka 2 reizes mēnesī 2 svētdienās viņi bus nodarbināti
no rīta līdz vakaram, ja viņš gribēs izpildīt likumu un
otras 2 svētdienas no paša rīta līdz vakaram viņš
nedrīkst nodarboties. Praksē mums taču ir pavisam otrādi. Ja meita kādu svētdienu grib iziet un ja
viņa ir viena — ja ir vairākas, tad lieta ir vel vienkāršāka — tad viņa vienkārši aprunājas ar saimnieci, vai tā iztraukšot Ja tā pasaka- es līdz pusdienai
neizbraukšu, bet pēc pusdienas, tad ir labi un meita
priekšpusdienu var iziet. Var atkal citādi, kad no
rīta viņa ir izslaukusi lopus, pabarojusi tos, tad pec
8, 10 viņa var aiziet pie saviem radiem, draugiem, un
vakarā agrāk atnākt mājās. Tā viņa var izlietot
katru svētdienu. Ja nav citu, kas varētu izpildīt, tad
tomēr kopīgi ar savu darba devēju var iztikt tā. ka
nepieciešamie darbi tiek padarīti. Bet ja jus gribiet
patHķt. ka 2 dienas mēnesī absolūti neko nedrīkst
darīt, lai būtu kādi apstākli, tad tas ir _ neiespējami.
Nevar teikt, ka ja viens cilvēks ir nostrādājis 2 svētdienas, tad 3. un 4. viņam nav brīv strādāt Jūs esiet
paredzējuši bargus sodus par likuma pārkāpšanu.
tāpēc
vien
parādība
Tā
ir
nenormāla
un
pieņemams.
Tad
šis
likums
absolūti
nav
tālāk nar to. ka nav brīv nodarbināt bērnus līdz
9 gadiem. Man liekas ka nevar celt iebildumus par
bērniem uz laukiem. Par toneviens nevar sūdzēties.
Varētu iau sūdzēties par pilsētām, kur bērni tiek nodarbināti fabrikās.un rūpniecības iestādēs. ka _ vini
tur smok Cik esmu lasīiis un bieži ienāk ari sūdzības ka bērni fabrikās tiek nodarbināti grūtos darba
apstākļos, varbūt netīrā saspiestā *?aisā u. t. t. Uz
laukiem tas tā nav. Ko dara bērni uz laukiem? Vienam
saimniekam mājā ir bites. Viņš saka; klausies, pui-
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vai ari iedod visīt, padzīvo pa dārzu, ogas ēzdams,
bij
veca
kā
tas
kapeikas,
30
20,
ņam
kad
labs,
tik
nu
esi
saka:
laikā
un
paskrej
tad
laukā,
barā
tās bites nāk lielā

Bērns dzīvo
pie manis un pasaki to (jautrība).
Vai atkal
pa dārzu, ēd ogas un dabu par to algu
lauku.
labības
uz
jāsargā pīles, kas ar varu laužas
esi
tik,
tik
un
dabūsi
kam
pasaka:
puika,
Pagadās
«
tik labs un pielūko tos putnus, ja viņi iet labība, tad
triec tos atpakaļ". Atkal viņš dabu algu. Vai tas ir
smags darbs? Tāds 8—9 gadus vecs zēns var itin
labi vienam jaunsaimniekam, it sevišķi tad,.ja turpat
dzīvo ari viņa māte, paganīt vienu cūku, vai divus sivēnus, vai pusotras govs. Par to nu viņšatkal saņems
algu. Tagad māte būs nelaimīga, ja bērnus nedrīkstēs nodarbināt, tie skraidīs apkārt un darīs palaidnības. Tāds 8—9 gadi vecs bērns tiešam var nopelnīt ne tik vien naudu, bet ari graudu, pietiekošu
uzturu ziemai sev un pat mātei, pie tam ļoti veselīgos
apstākļos, bez kādām grūtībām, bez kādam stundām,
bez visa kā. Ja jūs ievedīsiet to, ko gribiet ievest,
tad iznāks, ka nevienam bērnam nevarēs ļaut vairs
strādāt, ja viņam par to tiks samaksāts, jo līdz ko
viņam tiks samaksāts, viņš piederēs pie algota darba
spēka. Tas pats ar ganos iešanu. Ganos iet gandrīz
tikai 14 gadus veci un jaunāki, bet te teikts, ka tādus
nevar nodarbināt vairāk par 63 stundām jūlija un
augustā un vairāk par 56 stundām septembrī un
maijā, kas iznāk 7—8 stundas diena. Es gribu jums
jautāt, vai šinī gadījuma var pietikt tikai ar 8 stundām, vai mūsu kustoņi iet ganos tikai 8 stundas. Ne,
viņi iet vairāk un viņiem jāiet vairāk, jo mums nav
tādu zāļainu ganību — cerēsim, ka kādreiz mums
tādas būs — kurās ganoties lopi īsa laika būtu paēduši. Izņēmuma gadījumos, ka piemēram negaisa
u. t. t. kustoņus vai nu nelaiž lauka, vai iedzen krūmos, vai kādā šķūnī, bet pa lielākai daļai gan viņi ir
ganos vairāk par 8 stundām. Šis darbs pa krūmiem
un pļavām ir viens no visveselīgakiem, visjautrakiern
Ja jus
darbiem, kuru bērni labprāt mēdz izpildīt.
pieņemsiet šos skaitļus, kas te minēti, tad vairs nebūs
iespējams iztikt ar vienu ganu, tad vajadzēs divi ganus. Jau tagad saimnieki saka, ka lopkopība, ja viņa
nav nostādīta sevišķi labi. nevar sevi attaisnot, ievērojot vēl to, ka jāmaksā augstas algas meitām un ganiem. Ja nu tagad jūs ganu skaitu gribēsiet dubultot,
tad es nezinu, kur jūs mūs novedīsiet. Tad jums bus
jānormēari darba algas un jāpasaka, ka ganiem alga
divreiz samazināma, jo maksāt to pašu algu un turēt
2 ganus nav nevienam iespējams. Man liekas, ka jūs
taču negribēsat tranu algu pazemināt un katrā ziņā
gribēsat, lai tās algas paliek. Tāpēc tas nekādā ziņā nebūtu pieņemams. Tad tālāk jūs paši teicāt, ka gada
strādniekam ir tiesība dabūt 14 dienas gadā brīvas un
viņš to var izlietot 2 reizes gadā. Es gribētu zināt,
kāpēc taisni 2 reizes un ne 3 vai 4 reizes. Kas jums
to ir rakstījis priekšā? Loti bieži iznāk tā, ka strād-

niekam ir jāaizbrauc uz divām vai 3 dienām un tādā
kārtā viņš izlietos 5 līdz 6 reizēs savu atvaļinājumu.

Tā tas ir jau ari praksē ievests. Kāpēc tad jūs gribat
piešķirt 7 dienas uz reizi, ja viņš var izlietot vairākas reizes savu atvaļinājumu. Tāpēc man jāsaka,
ka šis likums visā visumā nav piemērots mūsu apstākļiem un tāpēc mēs, zemnieku savienība, balsosim pret šo likumu, kurš nav no dzīves izsaukts,
kurš nav vajadzīgs, kurš nāk par ļaunu ne tikai lauksaimniekiem, bet ari vairāk vai mazāk par sliktu
pašiem laukstrādniekiem. Gadījumā, ja pāreja uz lasīšanu pa pantiem tiktu pieņemta, tad ienesīsim attiecīgus pārlabojumus un cik vien iespējams mēģināsim panākt, lai neierobežotu tos strādniekus,
kas grib strādāt, kas stāv par Latviju un atrod Latvijas nākamību darbā un atkal darbā.
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priekšā stāv, pieņemtu, tad jaunsaimnieki nekāda
sabiedriskā dzīvē piedalīties nevarētu. Tas kalps,
tas gan varētu, tas būs svētdienas brīvs, bet jaunsaimnieks nevarēs. Varētu teikt, ka kļūdas vārētu
vienādi vai otrādi labot, tadeļ es pie sīkumiem neapstāšos, bet konstatēšu tikai to, ka šis likums nav vajadzīgs mūsu apstākļos, jo pie mums ir, sevišķi šinī
momentā, ārkārtīgs laukstrādnieku trūkums. To
jūs variet konstatēt ar katru statistiku. Talak katram
ir zināms, ka tur, kur strādnieku trūkums, turnevar
būt runa par strādnieku izmantošanu. Brīva konkurence ir ļoti liels un nopietns faktors, kurš dod
mūsu laukstrādniekam visu to, ko viņam var dot
mūsu zemkopis sava tagadēja stāvokli. Otrs motivs, kādēļ šis likums nav vajadzīgs, ir tas, ka mums
ir ieviesušās lauksaimniecība zināmas tradicijas, kuras ari līdz zināmam mēram nodrošina laukstrādnieku stāvokli. Tās pastāvošas tradicijas nav saiir bijuši. Paredzami tie ari šo pavasari, jo no dažam stītas ne ar mēnešiem, ne ar šādam vai tādam norpusēm, lai demonstrētu šī likuma pretiniekiem likuma mām, kuras likumā nevaram paredzēt, bet ir saistīvajadzību, ir tikušas laukstrādniekiem ieteiktas pratas ar pašiem darbiem, kuri tiek lauksaimniecība
vienā vai otrā laikā veikti. Un šīs tradicijas ir ari
sības, kuras iet pat tālāk, nekā tas ir likuma paredzēts. Tas notiek, protams, tamdēļ, lai varētu teikt, tas labākais mūsu laukstrādnieku dzīves apstākļu noka tad, kad būs šis likums,tad nebūs šīs pārspīlētas drošinātājs. Nevar teikt, ka viņas būtu tiešam tādas, kas padarītu laukstrādnieku darba apstākļus par
prasības, tad viss būs labi. Pārpratumi starp laukspriežot
pec
ari
neciešamiem, un ja vienā rajona tas tradicijas lauksaimniekiem un laukstrādniekiem,
parādība,
panedabīga
strādniekam nepatīk, viņš var viegli pariet uz citu
ir
mākslīga
viņu mazā skaita,
rādība, un šis otrais motivs ari, nezin, vai ir vieta. rajonu, kura tradicijas bus viņam piemērotas. Šīs
Vēl tika pievests komisijā motivs, ka bez šī likuma tradicijas ir piemērotas ne tikai dažādiem lauku darbiem, bet ari katra rajona_ īpatnējiem apstākļiem un
nevarēšot pavairot laukstrādnieku skaitu un nevarēšot pilsētu strādniekus dabūt projām uz laukiem. nevar teikt, ka apstākļi būtu vienādi ka Latgale, ta
Es domāju, ka pietiks norādīt uz to zemju praksi, kur Kurzemē, Vidzemē un Zemgale. Viņi ir katra rajona .
šis likums ir pieņemts un no tas var spriest, ka šim savādi. Un ar šīm tradīcijām darbs tiek regulēts. Es
likumam uz laukstrādnieku skaita pavairošanu un vēl gribu aizrādīt uz to, ka nekur visa pasaule sopilsētu strādnieku «iešanu uz laukiem" nav nekāda ciālā likumdošana uz laukiem nav gājusi pa to ceļu,
iespaida. Laukstrādnieku trūkums ir novērojams pie pa kādu grib iet pie mums. Ja mes sekojam sociālai
mums tādēļ, ka darbs uz laukiein nepatīkams un likumdošanai uz laukiem citas zemes, tad mes regrūtāks varbūt ne tikdaudz tai ziņā, kā tur lielāks dzam, ka pirmais likums, kas nodrošina laukstrādenerģijas vairums jāpatērē, bet tai ziņa, ka jāstrādā niekus, ir likums, kas apdrošina tos nelaimes gadījumos (sauciens pa kreisi). Mes atzīstam, ka mes palietū, jābrien kūtī, un tas atbaida strādniekus no laupa
principielie
gaidām neesam ari prieks šī likuma sagatavoti. Ka
kreisi: „Aha"). Tie
kiem (saucieni
motivi, kas tiek izbīdīti, nav pietiekoši, lai šo likumu tas patiešām tā ir, es_ jums to mēģināšu demonstrēt
pieņemtu. Neielaižoties likuma sīkumos,_ es gribētu tūlīt, ja tas jūs interese, ari ar citu zemju praksi. Kad
aizrādīt tikai uz svarīgākajām negatīvam pusēm, tika laukstrādnieku apdrošināšanas likums ievests,
kuras noteikti sekos šī likuma pieņemšanai. Pirmā piemēram, Vācijā,_ kuru jus citādi bieži ņemiet par
piemēru? Vispārējā strādnieku apdrošināšana Va-.
ir formālisms, kas .neizbēgami radīsies. Formālismam vajadzēs rasties, jo būs darba laiks jākontrolē cijā ievesta 1884. gadā. Laukstradnieku_ apdrošināšana nelaimes gadījumos tur, kur viņi stradapiekuļpēa»pulksteņa, un tie pulksteņi taisni ir dažādi: vieniem tas būs ātrāks, otriem tas ies lēnāk un te nu mašinām, 1886. gadā un tikai 1902. gada Vācija iedomu starpības būs neizbēgamas. Bet ko darīs mazvesta laukstrādnieku apdrošināšana pilnīgos apmēsaimniecības, kur nav pulksteņa, kādas pie mums ir
ros. Ja mēs nerēķināsimies ar 1902. gadu, bet rē(starpsaucieni)? Grūtības radīsies no šī formālisma ķināsimies ar 1886. gadu, kad apdrošināšana tika atlielas, un tām drīz sekos savstarpēji strīdi daudz tiecināta tikai uz tā saucamiem «Betriebsunfālle",
tad tomēr tanī laikā Vācijā no lauksaimniecības pārlielākā apmērā nekā tagad. Pie šī likuma pieņemšanas konfliktu būs vēl daudz vairāk nekā tagad. tika vairs tikai 40% no iedzīvotājiem. Bet mums
Vēl viens negatīvais faktors ir tīri psicholoģiskais tagad uz laukiem nodarbināti un ar lauksaimniecību
moments. Šāda likuma pieņemšanai sekotu zināma
saistīti 80*?; iedzīvotāju: Pēc tādas statistikas jus
nedrošība, kura būtu sajūtama ne tikai uz laukiem, i-edziet, kāda starpība toreiz bija, ņemot to pašu nobet pat citās pilsoņu šķirās, jo nav apšaubāms tas, ka darbošanos Vācijā un kāda ir pie mums._ Toreiz,
mūsu sociālā likumdošanā mēs jau esam gā- kad Vācijā ieveda laukstrādnieku apdrošināšanu nejuši diezgan tālu un
ir
novērojama
tenlaimes gaījumos, viņa bija savā vairuma jau rūpnienerēķinoties
ar
saimcības zeme un ne lauksaimniecības zeme. Ta tad
dence, ka
pavisam
nieciskiem apstākļiem, gribam iet arvien tālāk ari par to ka apdrošināšananelaimes gadījumos pļe
mums ievedama, spriežot pēc tautsaimniecības vēun tālāk. Ja zināma nedrošība šai ziņā var rasties, tad ar to mēs nevaram nerēķināties, jo psichostures, stipri jāšaubās. Bet darba laika normēšana
loģiskie momenti spēlē visās tautās lielu lomu un es nāk pēc dabiskās sociālās likumdošanas attīstības:
nedomāju, ka augstā namā būs vēlēšanās satricināt pēc apdrošināšanas likuma nelaimes gadījumos,
mūsu zemkopju darba prieku un darba enerģiju. Šis pēc apdrošināšanas slimības gadījumos un pēc
likums tomēr līdz zināmam mēram to var panākt. Es apdrošināšanas vecuma gadījumā. Ta tad tikai
laika likumam.
nerunāšu tālāk par tiem ļaunumiem un neaizrādīšu pēc tiem vajaga nākt darba
uz tām negatīvām pusēm, kuras šo likumu padara
Jūs to cīņu, cik tālu jūs viņu vediet un vedīsiet par
par pilnīgi nepieņemamu no jaunsaimnieku viedokļa laukstrādnieku tiesībām, esiet iesākuši no nepareiza
gala. Viņu vajadzēja iesākt citādi, tad par ierosināun jaunsaimniekus izslēdz no katras sabiedriskas
dzīves, jo ja šo likumu tādā veidā, kā viņš mums jumu varētu ari nopietnāk runāt nekā tagad. Likumi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arv. Kalniņam.
V- Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
*-)*}''cienītie deputātu kungi! Likuma ierosinātāji ka galvenos motivus šī likuma vajadzībai pieved divus.
Kā pirmo to, ka vispārējā darba laika likumā esot
paredzēts un pat ar zemnieku savienības balsīm pieņemts, ka šāds likums eso^t vajadzīgs. Otrkārt, ka
notiekot tagad šur tur dažādi konflikti, kurus šis likums novērsīšot. Pirmais motivs, neskatoties uz to,
kas par viņu būtu balsojis, pēc manām domām, nav
vietā, jo ne attiecīgās debatēs, ne ari likumā nav
teikts, kad tas ir jāizved. Saprast šādu nenoteiktu
uzdevumu var tikai tā, ka tas ir jāizved tad, kad tas
būs vajadzīgs un kad to prasīs mūsu saimnieciskie
apstākļi. Tā tad šī juridiskā prasība ir pavisam nevietā pieminēta. Tālāk nāk konfliktu lr_ tiešam pareizi, ka vienā otrā gadījumā ari agrāk tādi konflikti
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kā te jau tika atzīmēts, jāizdod tad, kad pēc tiem ir
noteikta dzīves prasība, jo pretējā gadījumā viņus
ignorē un caur to ari pati likumdevēja iestāde sevi
nostāda neveiklā stāvoklī, jo viņas izdotie likumi paliek «uz papira", kā tas ir noticis ar attiecīgo likumu,
piemēram, Igaunijā un pēc tās informācijas, kāda

man ir no Čechoslovakijas lauksaimniekiem, ari Čechoslovakijā. Igaunijā tas ir pilnīgi tā, bet Čechoslovakija varēja iet pēc savas saimnieciskās attīstības tālāk nekā mēs un Igaunija. Dzīves prasības
pēc šī likuma pie mums tiešām nav.

No tautsaim-

niecības vēstures viedokļa prasība pēc šāda likuma
ari nav attaisnojama. Tamdēļ es ari atļaujos še paziņot centra frakciju apvienības vārdā, ka mēs šo likumu atbalstīt nevaram un izsakāmies pret to. Beidzot vēl, pēc šī paziņojuma, atļaušos griezties ar mazu lūgumu pie vienas no frakcijām, pie zemnieku savienības, lai viņa gādā tomēr par to, lai tās laikrakstā
«Brīvā Zemē" neatkārtotos dienu no dienas tā nepareizība, kuru viņa ievieto, it kā centrs un centra grupas forsētu šī likuma izdošanu, bet lai labāki «Brīvā
Zeme" nodrukā to, ka visās Meierovica deklarācijās
laukstrādnieku darba laika likums bija apsolīts kā
tāds, kas ir jāizved un tagadējās valdības deklarācijā
ir solīts tikai status quo, ko savā laikā centram
pārmeta kā lielu grēku, bet kurš tāds nemaz nav.
Šo nepatiesību es gan lūgtu izlabot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
-,,'~lssapulce! Mūsu pilsoniskām partijām ir viena nelaime. (Sauciens pa kreisi: «Vairāk!") Katrā lietā,
kur mūsu likumdevēja iestāde taisās spert kādu jaunu
soli, kas nav bijis pie mums Latvijā, viņas kratās
nost. (A. Klīve no vietas: «Piemēram slimo kasēm

atņemt to 1% nost!") Jūs pat to neesat spējīgi izViņas iebāž galvu spalvās, neliekas ne zinis
un kārpās ar rokām un kājām pretim. Te uzstājās
Alberinga kungs ar garu runu. Ja viņš izteiktos par
to, ka vajadzētu izvest uz laukiem 10 vai 11 darba
stundu laiku, tas nav. Alberinga kungs kategoriski
uzstājas pret katru likumu, kas varētu nodrošināt
darīt.
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tājumā gribēja, lai paliktu viss pa vecam. Tad Kalniņa kungs motivēja vēl ar to, ka likumu nevajagot
tāpēc, ka pastāvot tradicijas. Latgale esot tradīcijas, Zemgalē citas tradicijas un Kurzeme atkal ci-

tas. Tradicijas regulējot laukstrādnieku aizsardzību.
Cilvēki rīkojoties pēc tradīcijām un lai neienestu to
psicholoģijā kaut ko jaunu, tad mums nekādus likumus nevajagot. Man liekas, ka tādu tradiciju_ patiepedejos
sībā nav. Mēs pat nevaram atrast mušu
gados, kur viens gads sakristu ar otru laukstrādnieku jautājumā. Laukstrādnieku apstākļi pastāvīgi
mainās un tradicijas ir sen salauztas. Jāievēro mums
vēl sekošā parādība: jo vairāk laukstrādnieku aizplūst uz pilsētām, jo uz laukiem darba apstākļi uzlabojas. Gadus 30 atpakaļ uz laukiem darba algas
bija daudz zemākas nekā 1914. gada, t. i. pirmskara
gados. Tāpat darba laiks laukstrādniekiem agrāk
bija daudz garāks. Viņi cēlās augša pat Vs2 naktī un
vakarā gāja gulēt stipri vēlu, ta ka pat nebija nodrošinātas tās bailīgās 8 stundas nakts miera. Pa šiem
30 gadiem apstākli Tr mainījušies. Jo vairāk ir nākušas klāt laukstrādniecība mašinas, jo vairāk ir
progresējusi pati lauksaimniecība, jo vairāk ari laukstrādnieku stāvoklis ir uzlabojies un pie_ tam bez
likuma, bet savā ziņā stichiski. Ta tad runāt par tradīcijām nenākas un to mes ari nedomājam (starpsauciens no Arv. Kalniņa). Nu, tad jums vispārīgi
likums nav vajadzīgs, ja dzīve pati haotiski attīstās.
Likums ir tikai priekš tam, lai normētu dzīvi zināma
virzienā. Mēs- negribam, ka dzīve attīstītos zināma
mērā haotiski, mēs gribam ienest zināmu normēšanu.
Ar to likumu, kas tiek izstrādāts un celts priekša,
nekas vairāk netiek darīts, ka tikai konstatēts tas,
kas tagad pastāv, un ja būtu kāda regresivaka saimniecība, lai tā būtu piespiesta nostāties uz tāda stāvokļa, kāds ir pašlaik un kādu paredz likums. Ta ka
man liekas, sakarā ar pēdējo laikuattīstibu, laukstrādnieku aizplūšanu uz pilsētām, pēdējos 30 gados
stiprā mērā ir uzlabojušās un pārgrozījušas lauku

_

sociālās attiecības. Tālāk runātāji no pilsoniskam

frakcijām neapstājās un neatbildēja uz jautājumu ka
novērst to stāvokli, kas pašlaik ir uz laukiem, kur
visi cenšas bēgt projām uz pilsētu. Vai tad tiešam
tur nekas nav darāms, vai likumdevējai iestādei nav
sperami nekādi soļi, lai tā vai citādi panāktu to, lai
uz laukiem būtu strādnieki, lai nebūtu pilsētās bezdarbnieki? Kaut kas taču ir jādara un tāpēc jāpiekrīt
tam, ka darba cilvēka stāvoklis jāuzlabo. Vispirms
izspriedīsim to principieli un tad runāsim tālāk par to,
kādas normas ievest, no kāda likuma sākt u. t. t. Bet
ja nākat jūs no zemnieku savienības un tāpat no demokrātiskā centra un paziņojat, ka esat pret katru likumu, kāds tas lai ari nebūtu, ka jūs ne par vienu
likumu nebalsosiet, tad man gan jāsaka, ka pilsoniskās partijas ir pārāk bailīgas no jauninājumiem.
Mana frakcija balsos par pāreju uz pantu lasīšanu.
Pie tam gan es turu par vajadzīgu aizrādīt, ka par
likumu tādā veidā, kādā tas tika pieņemts agrarpolitikas komisijā, kura to attiecināja tikai uz tām
lauksaimniecībām, kur ir ne mazāk kā 8 gada strādnieki, par tādu mēs nebalsosim. (Nik. Kalniņš no
vietas: «Tāda priekšlikuma nemaz nav, projektu taču
noraidīja!") Jā, nu galu galā pēc tam tas tika noraidīts, bet es paredzu, ka tāds priekšlikums tiks ienests.
Ja šis priekšlikums tiks iesniegts un pieņemts, tad
likums visumā gan nebūs mums pieņemams.

laukstrādniekus. Pati zemnieku savienība (Fr. Cielens no vietas: «Lielā zemnieku savienība!") taču nav
stāvējusi uz tāda viedokļa. Te jau vairākkārt tika
. uzsvērts, ka platformās, kur zemnieku savienības
ministri ir bijuši priekšgalā, ir atzīts, ka šā vai citādi
laukstrādnieku stāvoklis tiks normēts; bet te nāk
Alberinga kungs un uzstājās kategoriski pretim un
motivē to tā, ka pat savā ziņā diezgan panesīgajam
Valmieras Radziņam bija jāuztraucas un jākliedz
Alberinga kungam pretim, kad tas runāja. Ja no tāda
redzes stāvokļa pieiet pie tā likuma un tā viņu saprot, tad nav ko runāt. Tāpat ari centra frakcijas uzstājas pret šolikumu un uzstājās vispār ari pret tādu
likumu, kas attiektos uz lauku darba ļaudīm sakropļošanas gadījumos. Kalniņa kungs te paskaidro, ka
šis jautājums vēl neesot nobriedis. Ko tas nozīmē?
Vai vēl par maz ir sakropļotu? Es domāju, ka tas
ir, atvainojat par izteicienu, smieklīgi. Tas jautājums,
man liekas, jau desmitkārtīgi ir nobriedis. Sen pie
tā jau vajadzēja ķerties. Bet ja nāk un no visa demokrātiskā bloka paziņo, ka viņi visā visumā būs pret
šo likumu, tad es to varu izskaidrot vienīgi ar to,
ka viņam ir nolīgums ar kreisiem sociāldemokrātiem, ka visam jāpaliek pa vecam. Reiz tāds nolīgums ir parakstīts, tad jūs to ari izpildāt. Lai kas
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
sociālās likumdošanas jautājumos nenāktu, jūs visu
*ļ %rl"2
Trasunam.
gribiet paturēt pa vecam un visam esiet pretim.
™
(Sauciens no vietas: «Nolīguma nav.") Bet tas taču,V*T Fr, Trasuns (ārpus partijām): Kungi, es gribētu
ir nolīgums pret kreisiem sociālistiem, kuru Kalniņa ' sākt ar to, ar ko Lindiņa kungs nobeidza. Lindiņa
kungs pateica. Jūs, Trasuna kungs, tāpēc bijiet spiekungs domā. ka principieli darba laiku normē likums.
sti izstāties laukā no viņiem, tāpēc ka viņi katrā jau- Viņš nedomā, ka darba laiku normē ekonomiskie ap-
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stākļi. Es domāju, Lindiņa kungs, ka tā ir liela kļūda.
Ja gribēsim normēt darba laiku tikai ar likumu vien,
tad ne ar darbu, ne ar ražošanu nekur netiksim. Dzīves prakse ir pierādījusi, ka darba laiku normē ekonomiskie apstākļi. Jo turīgāka ir tauta, jo augstāk viņa
stāv kulturelā ziņā, jo vieglāks ir darbs, jo īsāks ir
darba laiks; jo zemāki stāv tauta ekonomiskā un
kulturelā ziņā, jo darba laiks ir garāks. Likums nāk
tikai tad palīgā, kad darbs ir pieņēmis nevēlamas
formas, kad darba devēji, paši būdami ekonomiski
spēcīgi, izsūc darba spēku. Tad gan, tā sakot, darba
laiku vajag normēt. Tā tad, Lindiņa kungs, pēc manām domām, jūsu uzskats, ka tikai likums normē
darba laiku, tas nav pareizs. Šai ziņā mēs nevaram
iet revolūcijas, bet gan evolūcijas ceļu. Iepriekš vajaga pacelt ražošanas spējas, vajaga pacelt
kultūru, vajaga pacelt mūsu ekonomisko dzīvi
ķerties
pie
un
tikai
tad
mēs
varēsim
tam, kungi,
darba
laika
normēšanas. Bez
kas nzūnējās uz darba laiku, tad šeit man gan
par nožēlošanu vajadzēs runāt pretim kreisajam
spārnam. Es viņam nevarēšu izpatikt, kad es viņam
atgādināšu vienu lietu. Ņemsim, tā sakot, Krieviju
un ņemsim lieliniekus. Nedomājat, kungi, ka es jūs
gribu pielīdzināt lieliniekiem, jūs ari neesat lielinieki,
to es nedomāju un ari nedaru. Bet, kungi, es ņemu
tikai vienu piemēru un lūdzu, pasakāt man, kas vēl
vairāk skandināja par darba laika normēšanu, neka
to darīja lielinieki. Mēs taču zinām, ka viņi skandināja, ka ne tikai 11 un 12 stundas ir pārāk daudz, bet
pat 8 stundas ir par daudz un ka tikai 6 stundas vajaga strādāt. Es jums varu pievest vienu piemēru
no piedzīvojumiem Latgalē. Kad iesākās lieliniecisms, tad lielinieki sāka sludināt visiem zemniekiem,
ka viņi līdz šim esot grūti strādājuši, bet ka nu esot
pienācis tas laiks, kad strādāt vairs nevajadzēšot,
vai ari strādāt tikai pusi no tā, ko līdz šim ir strādājuši, ka visiem bērniem skolas būšot par brīvu, visiem būšot maize, apģērbs, bērnus mācīšot par velti
un tomēr strādāšot tikai pusi no tā darba, ko agrāk
strādājuši. Tad pie manis pienāca viena sieviņa un
prasīja: «Sakāt, mācītāja kungs, kā tas var but. Lai
gan es esmu vienkāršs nemācīts cilvēks, bet es domāju tomēr, ja neviens no mums nestrādās, vai ari
strādās tikai pusi no tā laika, ko esam strādājuši, no
kurienes tad nāks tā maize?" Tiešām kungi, pa^ no Krieprasāt jūs vien, kuram gribat, kas ienāk
vijas, kur nu ir tās 6 vai 8 stundu darba dienas. Kur
ir tie streiki? Krievijā nedrīkst būt vairs ne darba
laiks normēts ar 8 stundām, ne streiki. (Sauciens
pa kreisi: «Streiko, cik gribļ") Jā, kungi, streiko
gan, bet tādā gadījumā viņi tūliņ nonāk Butirka, un
jūtās vēl laimīgi, ja tas ar Butirku nobeidzās (starpsaucieni), ja netiek zem lodes. (Sauciens pa kreisi:
«Mūs tik viegli nevar iebaidīt!") Redziet, šī griba
8 vai 6 stundas strādāt nav atkarīga tikai no mušu
gribas. Vai jūs domājiet, ka pilsoniskās grupas, neteikšu neko par demokrātisko centru tin centra apvienotām frakcijām, bet vai jūs domājiet, ka mušu
galējam labam spārnam ir kaut kas pret 8 vai 6 stundām. Vai jūs domājiet, kungi, ka mums pašiem nebūtu patīkami, ja mēs varētu strādāt tikai 2 vai 4
stundas un vēlāk izvēlēties to nodarbošanos, vai literatūru palasīties, vai nodarboties ar muziķu vai
ko citu. Bet apstākļi piespiež mūs ilgāki strādāt un
mēs nevaram šeit ar savu gribu vien rēķināties.
Mums vajaga rēķināties ar dzīves apstākļiem, mums
vajaga rēķināties ar to, lai mums būtu ar ko ģērbties,
būtu ko ēst, būtu ar ko sevi uzturēt, uzturēt armiju
un uzturēt visu valsti. Še ir, kungi, jums arguments,
par ko jūs nevariet tikt pāri. Jūs variet izdot likumu, ka mēs drīkstam strādāt tik 4 stundas, bet ja
dzīve pate prasīs, ka mums vajaga strādāt 11 vai
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12 stundas, tad mums būs šīs 12 stundas jāstrādā.
Lindiņa kungs runāja vēl par to, kaesot laukstrādnieki jāaizsargā un jāapdrošina. Jā, kungi, ja jus
to vēl neesat pilsētās izdarījuši, tad ne tapec, ka
jums nav tās labās gribas, vai ka centrā nav labas
gribas, bet tāpēc, ka nav iespējams to darīt, tāpēc,
ka tā ķeša ir pārāk tukša un tāpēc nav iespējams neko vairāk izdarīt. Bet nu, kungi, apskatīsim to_ lietu
objektivi, mierīgi un nopietni, vai patiesi ir iespējams
normēt darba laiku uz laukiem. Lai lieta būtu skaidrāka, salīdzināsim pilsētas dzīvi ar lauku dzīvi. Pilsētas dzīve ir pavisam citādāka nekā uz laukiem.
Pilsētā ir daudz vieglāki darba laiku normēt, nekā uz
laukiem. Ir pilsētā pirmkārt daudz vieglāk iespējams
normēt darba laiku piemēram fabrikā, ir iespējams
normēt darba laiku tirdzniecībā, ir iespējams normēt
darba laiku ari amatniecībā. Es nerunāšu par to un
nedisputēšu, cik tas ir labi, cik tas ir slikti, bet es
saku, ka ir iespējamība. Pirmkārt ir iespējamība tāpēc, ka pilsētā cilvēks strādā zināmos apstākļos,
strādā apakš jumta, pie viena darba. Pilsētā viņš
var aprēķināt, cik darba spēka viņam ir vajadzīgs,
lai ražotu zināmu priekšmetu, cik tā priekšmeta ražošana viņam ir izmaksājusi pašam un cik viņam
vajaga par ražoto priekšmetu saņemt. Kungi, uz
laukiem

tas

nav

nemaz

iespējams,

tur

ir

pavisam cita dzīve un apstākļi.
Uz laukiem
strādnieks ir atkarīgs ne tikai no savas labās
gribas, ne tikai no darba spējas, viņš ir atkarīgs "ari
no klimatiskiem apstākļiem. Taču, kungi, mums visiem ir ļoti labi zināms, kādi pie mums ir klimatiskie
apstākļi, cik ilgi mūsu laukstrādnieks ir spiests strādāt. Mums uz laukiem darbs ir apriļa mēnesī, maija
mēnesī, jūnijā, jūlijā, augustā — un beigta lieta, 4
mēneši var strādāt, kur pilsētnieki var strādāt cauru
gadu. Bez tam uz laukiem strādnieks, vai nu tas
būs saimnieks vai kalps, ir atkarīgs ari no atmosfēras. Kungi, mēs ļoti labi zinām ,ka dažreiz uznāk
lietus ne tikai veselām dienām, bet dažreiz veselām
nedēļām un tie cilvēki ir traucēti pie viņu darba. Šo
to viņi pie sevis mājā dara,bet to īsto darbu, ko laucinieks uzskata par īsto darbu, viņš nav spējīgs darīt.
Bez tam, kungi, uz laukiem cilvēks ir atkarīgs, kā
jau es teicu, ne tikai no darba spējas vien, bet viņš
ir atkarīgs ari no zemes auglības, no dažādām nejaušībām, piemēram, uznāk vai nu saulainas dienas,
kas viņam visu izdedzina, vai ari dienas, kas viņam
visu sapūdē uz lauka, vai ari uznāk krusa u. t. t.
Ta tad darba devējam, pat kultureli attīstītam, nav
iespējams visu paredzēt, aprēķināt, cik viņam pašam
ražošana izmaksā. Tā tad, kungi, te ir pavisam citi
apstākļi nekā pilsētā. Un ja mēs pilsētā, viscaur
ņemot, nespējam visu darba laiku normēt ar likumu
vien, mēs tikai zināmu darba ļaužu šķiru darba laiku
spējam normēt, tad uz laukiem lieta ir nesamērīgi
grūtāka. Bez tam, mani kungi, pārejot no vispārējiem principiem uz konkrētākām lietām pie šī likuma,
lieta izrādās vēl citāda. Es ņemšu un salīdzināšu
Latgali ar Kurzemi un Vidzemi. Ja mēs ņemsim
^ pateikt pie kā tur taisnību saLatgali, tad grūti bus
kot, grib to darba laiku normēt Tur ir kalpi un saimnieki, bet, kungi, mēs zinām ļoti labi, ka tur starpība
starp kalpu un saimnieku, starp strādnieku un darba
devēju gandrīz pazūd. Saimnieks un kalps uzceļas
viena un tanī paša stunda, viņi iet un strādā vienu un
to pašu darbu, vienā un tai pašā laikā viņi ēd vienu
un to pašu barību un ed no vienas un tās pašas bļodas. Mes zinām, ka Lajgalē zemnieks uzceļas ar
saules lekšanu un iet gulēt vasaras laikā ne tikai ar
saules noiešanu, bet viņš iet dažreiz ar tumsu gulēt.
Un gala_ iznākums ir tāds, ka viņi nespēj apaut un
labi apģērbt savus bērnus. Ja nu mēs gribēsim darba
laiku normēt caur likumu tad vajadzēs uzstādīt jau^
tājumu, kas tad viņus apgādās
ar barību un svārkiem.
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Varbūt, to darīs valsts? Bet no kurienes valstij nāks
tie līdzekli, lai viņa varētu visus apģērbt un uzturēt.
Bet es pateikšu, ka priekš Latgales šis likums nav
tik bailīgs. Ja runa būtu tikai par Latgali, tad Latgalei šis likums nav tik bailīgs. Pat dažos gadījumos,
es pateikšu, ka varbūt būtu ļoti labi šo Hkumu pieņemt: Es došu jums ari pierādījumu, kāpēc Latgalei
šis likums nav tik bailīgs. Latgale pa lielākai, daļai
visas saimnieka ģimenes iztiek ar saviem speķiem.
Tādu, kuriem ir algots spēks, ir ļoti maz un, ka jau
teicu, algotais spēks Latgaleto grūtumu tik smagi
nejūt, kā Kurzemē un Vidzeme jeb citādi Sakot, darba
laika grūtības jūt kopā vienādi ar darba devēju —
saimnieku. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ja ari šis
likums tiks pieņemts, kas noteic 8 stundu darba laiku,
tad tomēr tā dzīve, kā viņa bija līdz šim Latgale,
tāpat pastāvēs ari uz priekšu; ka viņi strādāja, ta
viņi strādās ari uz priekšu,_ ka darba devējs, ta tas
darba spēks. Bet kas zīmējas uz Kurzemi un Vidzemi, tad es varu pateikt, ka priekš Latgales šis likums, ja viņu ņem no Latgales redzes stāvokļa, būtu
pat vēlams un labs, jo, kungi, ari tagad jau notiek
tāda parādība, ka veseliem bariem no Kurzemes un.
Vidzemes ir izbraukuši uz Latgali aģenti, kas vervē
algoto darba spēku priekš Kurzemes un Vidzemes
saimniecībām. Kas zīmējos uz Kurzemes un Vidzemes saimniecībām, tad jāsaka, ka tur apstākļi ir
pavisam citādi nekā Latgale, un var pateikt, ka tie
apstākli priekš algotā speķa ir dažreiz smagāki, neka
to varētu pielaist. Pirmkārt, tas kalps Kurzemeun
Vidzemē, ir, tā sakot, pavisam citas šķiras cilvēks
nekā saimnieks. Kad Latgale saimnieks un kalps
darbu strādā vienā stundā, iziet uz darbu viena
stundā, un kadtie nosēstas pie alus glazēs, tad pāris
dienas tie nosēd abi kopa neko nedarot, i tas saimnieks, i kalps, bet Kurzemē un Vidzeme ir citādi.
Daudz gadījumos, kad saimnieks atpūšas, kalpam jāstrādā. Tur kalps ne tikai neēd no vienas bļodas ar
saimnieku, bet viņš netiek ari viena istaba. Kad
viņš ienāk istabā, tad nevis kā _ līdzīgs, bet dažreiz,
kā pie kāda kunga, pret kuru jānoņem cepure. Apstākļi ir tādi, ka dažreiz algots darba spēks vai kalps,
kas sabojājis nevis caur nolaidību, bet caur nejaušību kādu rīku, viņam tūliņ tiek norēķināts tas no
algas. Dažreiz, kad viņšir saaukstējies, saslimis,
tad ari šīs dienas tiek norēķinātas no algas. Še tie
^
apstākli tā tad ir citādi. Un ja mes gribētu iziet tikai no latgaliešu redzes stāvokļa un sevišķi vel tagad, kad darba speķi tur tiek vervēti priekš Kurzemes un Vidzemes saimniecībām, tad mums latgaliešiem vajadzētu pateikt: jo īsāks bus darba laiks, jo
labāki būs latgaliešiem. Bet še ir viena parādība un
gadījums, par kuru varbūt dažiem Kurzemes un Vidzemes deputātiem būs nepatīkami klausīties mušu
vārdus, kad mēs pateiksim: kad gāja runa par latgaliešu apgādāšanu ar zemi, par agrāro reformu u.
t t, tad nebija, kungi, tādu, kuri būtu iestājušies par
to, ka latgalieši būtu apgādajamUar zemi, lai viņiem
pašiem pietiktu darba savas mājas, ka viņi no savas
zemītes varētu pārtikt. Tad viņiem nebija labu vardu, bet šogad, kad vajadzīgi Latgales kalpi, patiesi
izskatās, it kā Latgale tiktu turēta priekš ta, lai Vidzemei un Kurzemei būtu kalpi. Bet šis lietas pa daļai ir pagājušas un par viņām tālāk nerunāsim. Atgriežoties atpakaļ pie likuma, es sacīšu, ja iziet tikai
no Latgales sīksaimnieku, mazsaimnicku un bezzemnieku redzes stāvokļa, tad vajadzētu pateikt: jo stingrāks ir likums, jo mazāks ir darba laiks, jo labāki
tas priekš Latgales. Bet, kungi, es pateikšu, ka mes
latgalieši nebūtu latvieši, ja mēs skatītos uz mušu visas valsts un tautas būšanu, mūsu valsts ekonomisko
dzīvi tikai no privāto interešuredzes stāvokļa. Mums
vajaga ņemt valsts dzīvi visā visumātā, ka viņa ir.
Mums vajaga ņemt un apsvērt, vai mušu tauta patieL
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šām spēs to panest, ja mes izdosim likumu tādu,
kāds viņš še ir mūsu priekšā. Kungi, es to neņemos
apgalvot, jo to vajaga pārbaudīt prakse bet es šau^
bos, vai mūsu tauta, vai mušu valsts spēs panest so
tikai vienu
likuma
likumu. Ņemsim piemēram no šī
pašu pantu. Likuma 4. pants nosaka, ka laukstrādnieka normālais darba laiks nedeļair 6 darba dienas.
Loti pareizi. Mazākais vienai atpūtas dienai uz laukiem vajaga būt. Par nožēlošanu Kurzeme un Vidzemē lieta ir nostādīta tā, ka kalpam, strādniekam
nedod atpūtu pat svētdienas laika, ka viņu spiež
pie darba pat svētdiena. Bet nu talak nak nosacījums, cik stundu vajaga strādāt strādniekam uz laukiem. Maijā, jūnijā, jūlija augusta un septenobrī, ka
^
likums nosaka, vajaga strādāt
66 stundas nedēļa, t. i.
caurmērā 11 stundas diena, februārī, marta, aprilī
un oktobrī — 48 stundas nedēļa, ta tad caurmēra 8
stundas dienā. Tad novembrī un decembri — 42
stundas nedēļā, caurmērā 7_ stundas diena. Ludzu,
kungi, pasakāt, ko jūs ar šādu pantu ienēsāt lauksaimnieka dzīvē. Vispirmām kārtām ,ja jus ņemsiet saimnieku analfabētu, kas neprot ne rakstīt, ne
rēķināt, vai jūs gribēsiet dot viņam grāmatvedi, kas
viņam šīs stundas izrēķinātu.
Bet kas viņam atmaksās grāmatvedi, kas izrēķinās visas stundas, kad
ir bijušas lietainas dienas, kad ir bijušas dienas, kad
viņš uz lauka nevarēja strādāt u. t. t Bet, kungi,
nerunāsim par analfabētiem. Un ja jūs domājat, ka
Kurzemē un Vidzemē ir ļoti izglītoti saimnieki, tad
lūdzu pateikt, kā ari viņi ar visām šīm stundām tiks
galā. Un ja viņi rēķinās gan, zīmuli paņēmuši rokā,
tad tur būs tomēr mūžīgi strīdi starp darba devēju
un darba spēku. Jūs ienesīsat tautā, gribēdami atvieglināt strādniekus, tādus strīdus, tādu ienaidu,
kādu mūsu tauta vēl līdz šim nepazīst Citādi, kungi,
ari nevar būt. Būs taču dienas, kur būs grūti noteikt,
vai tās bijušas lietainas dienas, vai nē, vai tas bija
tāds darbs, kuru varētu pierēķināt pie patiesiem darbiem. Te nu atkal gala panākums, tā sakot, būs tas,
ka vai būs mūžīgi procesi (Latgalē pie tādas lietas
vēl nav pieraduši, bet šeit Kurzemē un Vidzemē ir
šinī ziņā daudz tālāk gājuši uz priekšu) un nu būs
sūdzības, mūžīgi procesi, mūžīga plēšanās starp darba devēju, saimnieku, un strādnieku un darbs neies
uz priekšu. Tad būs mūžīgs ienaids un mūžīga izmantošana vai nu no vienas vai no otras puses. No
vienas puses strādnieks gribēs izmantot saimnieku
un iztulkos likumu tā, ka dabūs vairāk, nekā tas pēc
likuma viņam pienākas, no otras puses saimnieks
gribēs strādnieku izmantot un tulkos likumu sev par
labu un dabūs to, kas viņam nepienākas. Tāpēc
ievērojot visu to, ko es īsumā esmu izteicis, no vienas
puses, ka ja mēs ņemtu šo likumu tikai no latgaliešu
redzes stāvokļa, tad mums gandrīz vajadzētu vēl
stingrāku likumu apsveikt, bet ja mēs ņemam visas
tautas intereses vērā, ja mēs ņemam grūto lauksaimniecības stavokli vērā, kādu mēs pārdzīvojam pašlaik, sevišķi šogad u_ . t. t., tad mums vajadzētu balsot
pret šo likumu, tāpēc es varu pateikt, ka mazākais
latgaliešiem jāatturas no šī likuma un nezin vai atradīsies kāds no latgaliešiem, kurš varēs ar drošu
sirdi balsot par tādu likumu, kāds viņš ir mūsu
priekša. Mazākais par sevi varu teikt, ka es no balsošanas par šo likumu atturēšos.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Briedim. Nav zāle. Vārds Nikolajam Kalniņam.
**? <# n
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Cienījamie de- **f
putatu kungi! Te tika celtidivējādas dabas iebildumi
f*
pretšo likumu par laukstrādnieku darba laiku. Vieni
uzstājas no_ tīri formelā viedokļa un citi pēc būtības
centas pieradīt, ka šis likums ir nevajadzīgs, nelaikā
nācis un pat kaitigs lauksaimniekiem. Pat tik tālu
lieta nogāja. Vispirms pie formeliem iebildumiem.
Te demokrātiskais centrs teica, ka, lūk, jūs esiet ar
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laukstrādnieku darba laika likumu sākuši sociāla
likumdošanā no otra gala, ka vajadzējis no cita gala
sākt, iesākt ar likumu par laukstrādnieku apdrošināšanu. Ja pie tā ari centrs sacītu, ka viņš par tādu
priekšlikumu balsotu, tad es saprastu, ka patiešam
varētu runāt par tādam lietam un ir ari piemēri citas
zemēs, kur papriekšu nākuši likumi par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, pret vecuma nespēku, slimības gadījumiem u. t. t. un pec tam ir runāts par darba laiku. Varētu ari ta darīt, bet ja
centrs pie tā paša piebilst, ka ari šis apdrošināšanas
likums priekš viņiem nesagatavots jeb varbūt viņi
paši nesagatavoti šim likumam, tad velti te pievest
tādus iebildumus. Man tas atgādina to Krilova mazo
pasaciņu, kur nosēdušies vairāki muzikanti, dažādas
sugas zvēri, bet muziķa neiet. Tad sākuši pārsēsties no cita gala. Kalniņa kungs no demokrātiska
centra tāpat saka, ka vajadzētu no cita gala sākt.
Bet ja ari mēs sāktu no cita gala, muziķa tāpat neietu un demokrātiskais centrs būtu tik un ta pretim
^
pret šādu sociālo likumu
šādai likumdošanai, būtu
attiecībā uz lauku strādniekiem, jo centrs atzīst, ka
pašlaik tālāk vairs nevar iet, jo tad radīšoties satricinājumi saimnieciska dzīve un nebūšot vairs nekādas drošības. Šis formelais iebildums bija pavisam
nevietā.
Pēc būtības runajj)t, saka, ka likums neesot jzsaukts no dzīves apstākļiem. Kādiem tad vajadzētu
būt tiem dzīves apstākļiem, lai izsauktu šādu vai
tādu likumu, vai uz laukiem vajadzētu but tādiem
apstākļiem, kā pirms _ 10 gadiem vai agrāk, kad celtos no rītiem laukstrādnieki pusdivos rīta, vai ziema
celtos apmēram tādā pat laika un ietu uz riju linus
kulstīt, vai tikai tad ir iespējams runāt, ka darba
laiku uz laukiem ir iespējams ļerobežot. Man liekas,
ja tas stāvoklis būtu pašreiz tāds bijis, ka uzlaukiem
būtu saimniekiem bijis iespējams tik ilgi strādniekus
izkalpināt, tad zemnieku savienība vismazāk būtu
par to, ka var runāt par darba laika normēšanu.' Ja
apstākli būtu tādi, ka ir strādnieki, kūpi ļaujas sevi
tā nostrādināt, tad — kapec runāt par kādu iespējamību darba laiku normēt. Acīm redzot, ja runa
par apstākļiem kādēļ likums ir vajadzīgs, tad tas ir
saprotams tā, ka mušu dzīve ir tik tālu attīstījusies,
ka mēs vispāri varam runāt par darba laika normēšanu, ka pie mums lauksaimniecība nav tik primitīvā stāvoklī, kādā tā bija gadus 10 atpakaļ, bet ka
mūsu lauksaimniecība ir ieviesušas zināmas intensīvas saimniecības metodes un ka tapec ir iespējams
darba laiku normēt Ja no šāda viedokļa pieiet šim
jautājumam, tad ir jāsaka., ka mušu lauksaimniecība
tālu stāv progresa ceļa, tālu ir uz priekšu gājusi un
nav mums vecās miera laika lauksaimniecības sistēmas, nav grauda sistēmas visā visuma, visa spilgtumā, kā tas bij agrāk. Mūsu lauksaimniecība ir pratusi pāriet uz intensīvākiem lauksaimniecības veidiem, ir pārgājusi uz lopkopību, nodibinājusi veselu
rindu kopmoderniecību un ir vel citi jauni paņēmieni,
citi zemes apstrādāšanas veidi; kur agrāk neviens
nedomāja lietot mākslīgus meslus,, kur apmierinājās
ar līdumu dedzināšanu, jeb ar stutešanu, ka to dažas
vietās sauca, tur tagad lauksaimnieki saka, ka tādas
metodes nav iespējamas mušu apstākļos, ka tad nevarēs mūsu iekšējie ražojumi konkurēt ar citu valstu
ražojumiem un ka tāpēc zeme ir attiecīgi jāapstrādā un jāmēslo. Pie tādas gudrības ir mušu lauksaimnieki nākuši, spiesti no pašas dzīves_ vajadzības. Varētu sacīt, ka ja mūsu lauku apstākļos tas samēra
īsais darba laiks, — es viņu par īsu nenosaukšu, tas
9 stundas, kas projektā ir_ paredzētas, ir pardaudz,—
tad varētu runāt par kādam citam normam._ Bet
galu galā taču Alberinga kungs komisijas sēde pats
nāca — un tas ir ari ieprotokolēts un atzina, protams
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tad, kad mēs runājām par 8 stundām, atzina, ka laukstrādnieki vasarā ilgāk par 10—11 stundām nestrādājot, un ziemā stradajot_ vel daudz mazāk, ta ka
caurmērā, ja atskaita atpūtu nost unāri šinī projekta
atskaitīta atpūta, tad caurmēra vairāk par 8 stundām
droši vien nestrādājot. Šis projekts neparedz vairāk,
viņš pat pielaiž ilgāku darba laiku vasara zināmos
mēnešos — 11 stundas, kamēr Alberinga kungs atrada, ka strādājot faktiski kādas _ 10 stundas. Brieža
kungs nāca ar vēl pārliecinošākiem datiem. Viņš
nāca ar faktiem, kur kāds Jelgavas apriņķa lauksaimnieks vedis dienas grāmatu, kura sīki .esot atzīmējis
un es atļaušos paziņot tos datus, kuri esot tādi, ka
gadā nostrādātas kopsumā (A. Briedis_ no vietas:
«No oriģināla, varbūt!"). Es ceru, ka Jūsu oriģināls
uz mata saskan ar manu izvilkumu no protokola un
pēc tā iznāk kopsumā nostrādātas 2722 stundas, tanī
lauksaimniecībā, kur vestas grāmatas un kur nav bijis* ierobežots ar kādu darba laika likumu, bet darbība gājusi savu gaitu un tikai atzīmēts tas, kas patiesībā ir. Tā tad kopsumā 2722 stundas gada, tas
iznāk caurmērā 9 stundas 13 minūtes. _ (A. Briedis
no vietas: «15 minūtes!") Es nevaru ta uz reizi izrēķināt uz minūtēm, es citēju pēc protokola. Pieņemsim, ka 9 stundas 15 minūtes. Ta tad galu gala tas
ir faktiski jau realizēts kārtīga saimniecība, ko paredz šis likums. Tās 13 vai 15 minūtes, kuras viņš
strādā ilgāk, tās, ja Šis likums patiešam būtu izvests
dzīvē, pie labām attiecībām netiks rēķinātas un to
pulksteni tā nedeldēs, kā Alberinga kungsše uz katedra vairāk reizes cilāja un vilka āra. Ta, man liekas, laukstrādnieks necilās to pulksteni un tās 13 vai
12 minūtes uzies arvienu virsū. Faktiski apstākļi
mūsu dzīvē ir tādi, ka tur, kur saimniekošana ir in^ netensīva, ka tur faktiski godīgais saimnieks ilgāk
strādā par to darba laiku, kurš paredzēts šinīlikuma.
Un tāpēc šis likums nebūt nav nepiemērots mušu
saimnieciskai dzīvei. Bet ja nu tā, tad, man liekas,
ir dīvaina un nesaprotama tā ārkārtīgi sīvāpretošanās šim likumam, kurš patiesībā mušu dzīve neienes
nekādas radikālas pārgrozības. Ja tomēr pretojas,
ja tomēr saka: mums nekāda likuma nevajaga, tad
laikam tamdēļ, ka dažiem lauksaimniekiem ir zināma
interese, lai šī likuma nebūtu, ju tad, neraugoties uz
to, ka iespējams ierīkot vidusmēra saimniecību —
es nemaz neņemu izcilus saimniecību, es nedomāju,
ka Brieža kungā pievestā saimniecība ir tik priekšzīmīga — tomēr ir lauksaimnieki, kuri neskatoties uz
to, ka ir iespējams saimniecību ierīkot tā, ka laukstrādnieki būtu zināmā mērā nodrošināti ar atpūtu
ar daudzmaz cilvēcīgiem darba apstākļiem, starp
lauksaimniekiem ir ari tādi, kuri grib izmantot laukstrādnieku tamdēļ, ka, lūk, vēl tā likuma nav, var
vēl* piespiest kādu stundu ilgāki strādāt, un ja var
piespiest kādu stundu ilgāki strādāt, tad, protams,
tas nāk saimniekam par labu. Tāpēc man jāsaka, ka
šis likums ir tāds, kurš mūsu dzīvei pilnīgi piemērots
un tos kūtros, kuri savas saimniecības negrib nostādīt labāki, kuru interesēs nav sekmēt savas saimniecības uzplaukšanu, kuri nevēlas, kamēr vien iespējams, pielietot citas saimniekošanas metodes, šis likums piespiedīs uzlabot savas saimniecības. Mēs
neesam aizmirsuši vēl neviens laikus, kad saimniekoja pēc tēvu tēvu paradumiem. Tad saimniecībā
iestājās liela krize: Krievijas labība konkurēja mūsu
labību ārā un apstākļi piespieda mūsu lauksaimniekus
pāriet uz citiem lauksaimniecības veidiem. Viņi pārgāja uz lopkopību, bet ne no labas gribas viņi to darīja. Tāpat ari tagad. Ja likums būs tāds, kurš zināmā mērā aizstāvēs lauksaimnieku intereses, tad lauksaimnieki būs spiesti piemēroties šim likumam un
viņu saimniecības nepaliks sliktākas, bet gan uzlabosies. Nav jābīstas, ka darba ražīgums caur to kriti-
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sies, ja darba laiks tiek normēts. Visa pasaule ir pierādīts, ka darba laiku normējot darba ražīgums gan
paceļas, tāpēc ka strādnieks, kurš ir atpūties, dzīvo
labākos saimnieciskos apstākļos, tas tajā laika, kad
dara darbu, var vairāk pastrādāt. Bet ja viņu spiež
strādāt bez kaut kādas darba normas, vai viņš to
spēj, vai viņš ir galīgi noguris vai ne, ja ar to nerēķinās, tad laukstrādnieks ir spiests katru brītiņu, kad
saimnieka acs viņu neredz, ka, neka, varbūt, atliekt
muguru, uzvilkt savupīpi, vai citu ko darīt, lai kaut
kādi atpūstos} jo atpūta viņam netiek dota. Bet ja
atpūta tiks dota, tad bez šaubām viņa darba ražīgums pacelsies un viņš strādās intensīvāki. Mums
apstākli uz.laukiem nav tik idiliski, ka to attēloja Alberiņa kungs, kurš mums radīja, ka galu gala laukstrādniekiem tikpat kā neka nav ko darīt, ka viss
viņu darbs ir tikai parotaļašanas: viņš pieiet pie
ugunskura, pastaigā, piesēstas pie galda, palasa grāmatu u. t. t. Vārdu sakot, laukstrādnieks pec Alberinga kunga izteicieniem dzīvo tik labos apstākļos,
ka var lasīt dzejas un pamaisīt putras katliņu un
priekš visa tā viņam ir laiks. Ja tas patiešam ta būtu, tad man liekas gan Rīga nebūtu tāds bezdarbnieku
pieplūdums un lauksaimniekiem nebūtu jāsūrojas par
to, ka uz laukiem strādnieki "negribot dzīvot, negribot
turp iet, bet gan ka viņi beg pec iepejas prom no laukiem. Ne tādēļ viņi bēgno laukiem projām, bet gan
tādēļ, ka tur darba apstākļi ir daudz sliktāki, ka tur
darbs pirmkārt ir grūtāks un otrkārt, ka darba laiks
nav ne ar ko normēts. Pareizi aizrādīja Arveds Kalniņš, ka uz laukiem darba apstākļi ir sliktāki, ka tur
līst lietus un tomēr jāstrādā slapja laika, ka tur jābradā kūtī pa vircu. Tas patiešam ta ir un ja nu šajos sliktos darba apstākļos lauksaimnieki negrib near
ko kompensēt strādniekiem tad strādnieki ari beg.
^
izdarīt ar to, ka
Šo kompensāciju būtu iespējams
normētu darba laiku, ka viņiem pie tas saulītes, kas
spīd un pie tā labā gaisa uz laukiem, pieliktu vel klāt
labāku dzīvokli, dotu labākas telpas, kur dzīvot, normētu vēl darba laiku, tad man liekas laukstrādnieki
nebēgtu uz pilsētām. Man liekas, ka tad strādnieki
no pilsētas mūriem, no fabrikas putekļainam telpām
labprāt ietu ārā uz laukiem un tur paciestu pat lietainas dienas, jo viņi zinās, ka viņu darba spēks tur

nav padots bez kādiem ierobežojumiem saimnieka
patvaļai. Viņi zinās, ka ari viņiem ir savas tiesības,
viņi zinās, ko no viņiem var prasīt un zinas ari, kas
ir viņu pienākums, kas viņiem jādara. Ja nu viss tas
nelīdz, ja nevar pierādīt, ka šis likums nācis nevieta,
ka tas nav piemērots mūsu apstākļiem, tad nak Alberinga kungs un saka, ka šis likums padara sliktākus laukstrādnieku darba apstākļus. Laukstrādnieki
paši negribot šo likumu. Es vel neesmu dzirdējis,
ka laukstrādnieki to negribētu. Tie _ 120.000 laukstrādnieki, kuri Latvija ir nodarbināti lauku saimniecībās, gan vēl nekur atklātībā nav pacēluši balsis
par to, ka nevajadzētu normēt viņu darba laiku, bet
no daudzām vietām ir ienākuši raksti un pieprasījumi
ievest darba laika normēšanu. Acīm redzot likums
par darba laika normēšanu neruna pretim laukstrādnieku interesēm. Te aizrāda, ka likumā ir viensotrs
trūkums — es gan neesmu dzirdējis, ka būtu uzradīts
kāds trūkums — to es neuzskatu par trūkumu, ka
strādniekam jādod nakts atpūtai 8 stundas. Es ne, redzu, ka no tā strādniekiem celtos kāds ļaunums.
Nav jābaidās no tā, ka tad nevarēs neviens pat ara
iziet. Varbūt Alberinga kungs domā, ka viņam tādā
gadījumā nebūs brīv pat atstāt savu istabu. Viņš
acīm redzot bažījās par to, ka tā skābā putra, _ ko
strādniekam dod, spiedīs viņu naktī bieži iziet ara.
Šāds viņa iebildums nekrīt svarā, jo to nesauc par
atpūtu. Ja 8 stundas strādniekam ir dotas nakts atpūtai, tad tās ir viņa rīcība. Ta Ir viņa darīšana, vai
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viņš guļ, vai pastaigājas, vai iziet ara — par darbu
to neviens nesauc. Tā tad te Alberinga kungam ka
saimniekam nevajadzēs stavet klāt un vilkt pulksteni
no kabatas ārā, bažījoties, vai tikai strādnieks nesacīs, pēc tam kad viņš ir izgājis ara, ka viņš ir nostrādājies. To neviens darba laika neieskaitīs un nevar
ļpcļro-ļ-ļ-ļ*

Nav ari vairs uz laukiem to patriarchalo attiecīkā
to mums komisijā Skalbes kungs kādreiz idibu,
liski centās iztēlot. Tur _ vairs nesēž saimnieks ar
kalpu pie viena galda, neēd no vienas bļodas, tur tas
vairs tā nenotiek. '(Sauciens pa labi: „Sež gan!")
Nesēž vairs, vismaz Kurzeme un Vidzeme tas vairs
tā nenotiek. Ja tas notiek, tad varbūt tikai jaunsaimniecībās, bet jaunsaimniecības algots darba spēks netiek izlietots tādos apmēros, ka būtu varbūt jaunsaimniekiem bažas par to, ka viņi nevarēs savas
saimniecības ierīkot. Jaunsaimnieki strada paši ar
saviem spēkiem, ar saviem ģimenes locekļiem apstrādā savus zemes gaba linus. Tas jaunsaimnieks, kam
nav ģimene, nav ģimenes darba rokas, tas ari vel
jaunsaimniecību nav nodibinājis un ari nenodibinās.
Jaunsaimnieki, kuri ir nodibinājuši saimniecības, tie
tās nodibinājuši paši ar savu darba speķu un tikai sevišķos gadījumos stingrākā darba laika, vasara, varbūt, pieņem uz īsāku laiku viena otra cilvēka izpalīdzēšanu. Bet tas nebūt nekavēs jausaimniekam iekārtot pašam savu dzīvi, ja ari darba laiks tiks normēts. Tā kā ari jaunsaimnieku dēļ šeit tas bažas nebija vajadzīgs izsacīt.
Domā, ka šis likums ievedīšot kādu formālismu.
jau
reiz tās patriarchalās attiecības lauku dzīve
Ja
vairs nepastāv, ja zināms formālisms jau ieviesies,
ja tagad vairs kalps ar saimnieku nesēž pie viena
galda un neguļ vairs vienā istabā, bet katram ir savs
gals, kur viņš uzturas, tad jau šisformālās attiecības
ir ieviesušās un likums vairs šeit neko jaunu neienesīs. Ja ir kādi saimnieki, kuri labprāt_ nemīl noslēgt
formālus darba līgumus, tad ne tamdēļ, ka viņi paļautos uz savu goda vārdu, vai ari uz strādnieku goda
vārdu, bet gan tāpēc, ka viņu interesēs ir labāk, ja
tā līguma nepavisam nebūtu. Ne viens vien laukstrādnieks ir griezies šeit Rīgā pie savām organizācijām jeb apstaigājis advokātus, sūdzēdamies, ka viņam
saimnieks nav izmaksājis nokalpoto algu. Ja nu viņam uzprasa, kā viņš pierādīs, ka viņam alga pienākas, tad nekā nav ar ko pierādīt. Darba līguma nav,
nav ari zināms, cik pienākas. Patiešām, ja saimnieki
neslēdz formālus līgumus, tad tikai tāpēc, lai izdevīgā gadījumā varētu ko nebūt ietaupīt uz strādnieka
'rēķina. Sevišķi tiem strādniekiem, kuri izgājuši no
pilsētas uz laukiem uz sesonas darbiem, pēc tam, kad
saimnieks viņus apkrāpis un nav izmaksājis, kas viņiem pienākas, piedzīt tiesas ceļā savas prasības nepavisam nav iespējams. Dzīvodams Rīgā viņš nevar
par tiem pāris tūkstošiem iet sūdzēties uz vietējo
miertiesnesi, kur saimnieks dzīvo un te viņš patiesi
tiek nostādīts tādā stāvoklī, ka viņam nav iespējams
tiesāties un viņam savas tiesības aizstāvēt ir pārāk
dārgi, ņemot kādu palīgu, bet pašam tērēt laiku, lai
mērotu tālo ceļa gabalu, ir pārāk neizdevīgi un pārāk
daudz laika priekš tam vajaga, lai varētu piedzīt un
pat labākā gadījumā, lai varētu pierādīt Formālisms
lauku apstākļu dzīvē ir jau tagad un šeit likums jaunu
klāt neko nevar ienest, bet šis likums gan dod zināmas tiesības strādniekam un viņš zin, ko var prasīt.
Nebūt nevajadzēs visur strādniekam staigāt ar pulksteni un tikai skatīties pulkstenī. Ja būs labas attiecības saimniekam ar kalpu, tad šis attiecības neizjauks šis likums un nevajadzēs skatīties ne pulkstenī,
ne citur, bet saimnieks ar savu kalpu it labi pratīs sadzīvot un nemaz tās stundas tā nerēķinās, bet. tur,
kur nebūs saimnieks labs, kur viņš gribēs izmantot
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savu strādnieku, tur strādnieks varēs parādīt, lūk,
man ir likums, tas paredz to un to, tas nosaka manas
tiesības un saimniekam nav tiesības no manis ko vairāk prasīt. Likums tikai aizsargā strādnieku tur, kur no
viņa prasa vairāk, nekā mūsu saimnieciskā dzīve var
prasīt un tikai tur, kur strādnieku grib izmantot. Ja
zemnieku savienība pretojās tagad šim likumam, tad
viņa aizmirsusi savu agrāko labo pamācību, pāris
gadus atpakaļ un laikam to dara tāpēc, ka mantkārību
viņa ir padarījusi par savu elka dievu. Tagadējos
apstākļos no 1920. līdz 1924. gadam apstākļi nav tā
pasliktinājušies, ka nevarētu vairs runāt par darba
laika likumu. To, ko zemnieku savienība agrāk atzina, to viņa vairs negrib ne mutē ņemt, un tāpēc par
darba laika normēšanu nedrīksot vairs ne runāt. Kas
runājot par darba laika normēšanu, tas esot valsts
ienaidnieks. Patiešām, ja vajaga aizstāvēt savu maku intereses, tad katrs, kurš to aizskar, ir valsts ienaidnieks. Kas ir darīts priekš laukstrādnieka mūsu
demokrātiskā republikā? Pagaidām it nekas. Gan
ir ievesta darba laika normēšana rūpniecības strādniekiem, ir darba laiks normēts valsts ierēdņiem, ir
paaugstinātas valsts ierēdņiem zināmā mērā algas,
ievedot 13. mēnesi, lauksaimnieki saņem miljonus un
vēlreiz miljonus dažādu pabalstu, gan priekš ugunsdrošām būvēm, gan priekš citādām lauku vajadzībām.
Zemes banka un Latvijas banka priekš tiem strādā.
Budžeti tiek atvēlēti ārkārtīgi lieli. Dažām strādnieku grupām un ierēdņiem ir paredzēta apdrošināšana,
bet laukstrādniekam, tam nav absolūti neko devusi
mūsu jaunā valsts iekārta un tad, kad pirmo reiz mēs
tagad oficiāli runājam par to, ka vajaga ko dot ari
laukstrādniekiem, tad mēs dzirdam no zemnieku savienības puses, ka tā varot runāt tikai valsts ienaidnieki. Es domāju, ja laukstrādniekus grib nostādīt
tādā pabērnu stāvoklī, ka viņiem nekas nepienākas
no valsts, ka viņi no valsts nevar neko prasīt, lai likums tiem ko dotu un to nevar prasīt tāpēc, ka demokrātiskais centrs vēl nav pietiekoši sagatavots
priekš tam, tad patiešām jāsaka, ja jūs gribiet radīt
valsts ienaidniekus, tad jūs to dariet caur to, ka jūs
nedodiet nekādu nodrošināšanu, nekādu likumīgu aizsardzību laukstrādniekiem. Tad jūs patiešām tur radiet auglīgu zemi mūsu valsts ienaidnieku propagandai. Bet tie, kuri to nevēlās, kuri grib, lai mūsu demokrātiskā iekārtā varētu visi dzīvot, tie noteikti
prasa, lai priekš laukstrādniekiem tiktu kas darīts.
Pirmais solis, pirmais izmēģināšanas akmens ir šis
laukstrādnieku darba laika likums. Te nevar runāt
par to, ka vajaga nākt vēl ar citiem likumiem, citi likumi ari ir vajadzīgi, bet tagad runāsim par to likumu, kurš ir mūsu priekšā, t i. par laukstrādnieku
darba laika likumu. (Saucieni: «Pareizi, pareizi!").
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.
Trasuns (Latgales darba partija) : Godātie
^.
"f># deputātu kungi! Kā liekās, vairākums ir nodrošināts
šī likuma noraidīšanai un tamdēļ, varbūt, labais
spārns nodevies tādai mierīgai atdusai un diezin cik
lielas pūles neizrāda pie debatēm. Ja tastā, tad es
gribētu pastrīpot, ka galīgi nepareizi nostājas uz tāda viedokļa grupas, kas grib šo lietu pašos pamatos
noraidīt. Sevišķi es gribētu griezties pie tiem, kas
mazāk iziet pie visas savas politikas nospraušanas no
šķiru viedokļa, bet vairāk skatās no valsts viedokļa.
Ja jau mums būtu tāda iekārta, ka zeme piederētu
tiem, kas viņu lieto, tad mums nebūtu vajadzīgs runāt
par to likumprojektu, kas šodien stāv uz dienas kārtības, tad nevajadzētu darba laiku normēt uz laukiem
un katrs mazais zemes rūķis pats zinātu, kad viņam
jāstrādā un kad viņam jāiet atpūtā. Bet tā nav. Mū-
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kusi uz laukiem zemes gabali, kas nevar tikt apsaimniekoti no tiem, kam viņi pieder, bet tiek algots darba spēks, lai varētu zemi apsaimniekot. Uz laukiem
tāds pat apsaimniekošanas veids palicis kā pilsētā. Nu
ceļas jautājums, vai tad mēs par tiem lauku cilvēkiem nemaz nedrīkstam domāt, bet atliek runāt tikai
par to, kas notiek pilsētā. Es gribu griezties taisni
pie tiem,_ kas visvairāk reflektē uz lauku cilvēkiem,
vai tie būtu strādnieki vai saimnieki, ka šinī ziņā, neizejot no saimnieciskā viedokļa, no plašāka viedokļa
skatoties, ja mes gribam lai lauki atplauktu, jāgādā
par sociālam labierīcībām, par vispārējām labierīcībām. Tikai tad mēs izbeigsim to parādību, ka no
laukiem visi plūst šeit kopā un rodas bezdarbnieku
kadrs, budžeta kartība atvēlē miljonus, bet uz laukiem nav darba spēka. Ja mēs šeit pasakām: šeit
ir 8 stundu darba laiks, visādas citas labierīcības, kā
slimo kases, u. t t., vai tad mēs atradīsim cilvēku,
kas paliks uz laukiem un kas pie tagadējiem apstākļiem uz laukiem gribētu iet par strādnieku. Šinī ziņā
jāsaka, ka tālredzīgākie saimnieki jau tagad ar saviem strādniekiem ir citādi rīkojušies. Protams tie,
kas neizprot stavokli, kas neizprot attīstības gaitu,
turas pie viena: jo vairāk strādnieku nodarbinās, jo
vairāk ar to sasniegs. Faktiski tas netiek sasniegts.
Apspriežot šo likumu, ir jāapskata vispār šis jautājums. Varbūt, ka, no sakuma tas stipri vien griezīs
pašam saimniekam, kuram būs jāpiemērojas apstākļiem un kuršpie ta nebūs pieradis un tāpēc no sākuma viņam bus grūti, bet, kungi, mēs nedrīkstam to
principā noraidīt. Es vēl saprastu, ka pret viņu uzstājas ja šis likums būtu pilnīgs absurds. Tad va^ runa par to,
rētu but
ka šis likums jānoraida. Bet ko
'
šis likums saka? Šis likums fiksē tikai to, kas tagad
jau_ faktiski pastav. _ Līdz šim uz laukiem nevīžoja
strādāt, bet ja sakas ta šmakolkas dzeršana, tad
darbs puisim neveicās. Viena otrā gadījumā, kur notiek pārliecīga darba speķa izmantošana, šis likums
no ta atturēs. Kungi, mums jāgādā par to, lai ari lauku strādnieks kādreiz tiktu pie gaismas un bez šaubām, ja viņš pie gaismas tiks, tad viņš to necietīs.
Pilsētu strādnieku mumsir stipri mazāk nekā laukstrādnieku, bet tie ir labāk apgādāti, labāki nodrošināti, kamēr priekš laukstrādniekiem nekas netiek darīts, netiek darīts tāpēc, ka viņi paši neprot sevi aizstāvēt. Bet, kungi, neaizmirsīsim, ka laukstrādnieki
ir tad] paši cilvēki ka pilsētas strādnieki, ka ari viņi
var kādreiz nākt un mums pasacīt: «ko jūs esat priekš
mums darījuši? Vai mēs esam kādi likteņa pabērni, .
ka par mums nemaz netiek gādāts? Tāpēc reiz ir
jāizved šis strādnieku apdrošināšanas jautājums
valsts masštaba, ir reiz jānormē darba apstākļi. Ja
liktu priekša kaut ko šinī likumā grozīt, varbūt 8 stundu vieta ievest 10 vai 11 stundas, tad to vēl varētu
saprast; bet teikt, ka vispār šis likums nav vajadzīgs,
ir pilnīgi nevietā. Ta nevar skatīties vismaz likumdevēja iestāde un tāpēc no šī viedokļa nekādā ziņā
nevar pieiet, lai attaisnotu likuma noraidīšanu. Likums visā visumā ir uzbūvēts uz ļoti reāliem pamatiem. Protams sākumā viņam nebūs tās nozīmes,
kāda būtu vajadzīga, bet ievērojot to, ka pie mums
ari lauku dzīve ieiet kapitālistiskās . sliedēs un kapitālistiskā attīstība ari tur paplašinājās, ka varbūt viena
otra mazsaimniecība izputēs un atkal gadīsies lielākas saimniecības un algota darba spēka būs vēl vairāk kā tagad, tad šī normēšana uz laukiem ir jātaisa.
Tagad ir pilnīgi nenormāls stāvoklis. Es gribētu
teikt, ka ari pašai zemnieku savienībai tā lieta savā
laikā nāks par labu, vajaga tikai praktiski apsvērt,
kas mūsu apstākļos ir iespējams un kas ne un nevis
atmest ar roku un pateikt, ka tā lieta pati par sevi ies,
kāda viņa ir. Man gribētos apstāties pie tā jautāju19
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t. t. izņēma no vispārējā likuma un jus redzat tagad,
ka ir bijusi patiesi taisnība tiem, kas toreiz pretojas
par šo nosacījumu par laukstrādnieku uzņemšanu
vispārējā likumā, jo tagad tie paši, kas_ toreiz to gribēja uzņemt, piekrīt tam, ka šeit nebūtu vajadzīgas
vairs 8 stundas, bet 9 stundas. Jus redzat, cik lielu
starpību ir atzinušas tas pašas partijas. Ja viņas nebūtu atzinušas, ka tas ir vajadzīgs, tad būtu balsojušas pret to, jo tas taču ir pret viņu doktrinu. Tagad
\ iņi prasa nevis 8, bet 9 stundas. Toreiz viņi teica,
ka vispārējā likumā vajagot uzņemt 8 stundu darba
dienu, bet tagad viņi grozījuši savus ieskatus, kas
taču tik norāda uz to, ka šis jautājums ir sarežģītāks,
un
nekā toreiz viņi to mums^gribēja apgalvot
norada
ne tik vien uz to, bet norāda ari uz to, ka tiem apgalvojumiem nevar ticēt, ko toreiz tie vīri teica, kas domāja, ka tas ir iespējams. Tagad viņi paši atzinuši,
ka tas nav iespējams un tāpēc ari tagad mes nevaram
pilnīgi palaisties uz tiem apgalvojumiem, ko iesniegusi
kresā puse. Mums grib iestāstīt, ka tas ir tik vienkārši, ka darba laiku var regulēt. Bet, kungi, toreiz
jūs mums stāstījāt, ka 8 stundas ir ļoti vienkārši ievest, bet tagad apmierinājāties ar 9 stundām. Toreiz
kungi, jūs nosaucāt par melnsimtniekiem, galējiem
melnsimtniekiem tos, kas teica, ka tas nav iespējams.
Tagad jūs esat maziņi palikuši un paši atzīstat, ka ja
mēs varētu tās 9 stundas dabūt, tad mēs būtu laimīgi.
Tas taču pierāda, ka jūs nepazīstat mūsu dzīvi un
mūsu apstākļus, jo jūs taču reiz esat apgalvojuši tādas
lietas, kas pie mums nav iespējamas. Ja jūs domājat,
ka 2 vai 3 gadi atpakaļ tas bija iespējams un tagad
vairs nav iespējams, tad to taču, man liekas, nevienam cilvēkam ar veselu prātu jūs nevarēsat iegalvot,
jo tagad mūsu saimnieciskie apstākļi ari uz zemēm
ir daudz labāki tikuši. Tā tad tā lieta slēpjas
patiesībā daudz dziļāki. Ne tik vien šis jautājums
kā tāds ir sarežģīts, bet ir ari citi iemesli vienai otrai
partijai, kas šo likumu grib izvest cauri. Tie nemaz
nav, lai izpalīdzētu laukstrādniekiem kā tādiem. Tas
nav tas galvenais iemesls šai lietā. Tie, kas aizstāv,
ari neslēpj to, ka viņi grib tikai vienu šķiru ar šo
likumu nostādīt labākos apstākļos. Es domāju, ka
likumdevējai iestādei, nav jāskatās uz vienu šķiru
vien. Likumdevēju iestādei jāskatās uz visu tautu
no valstiska viedokļa un jāprasa, lai likums ir taisnīgs.
Izejot no šī viedokļa, mēs neprasīsim, vai viņš nāk par
labu saimniekiem, vai tikai par labu kalpiem, bet mēs
prasīsim, vai viņš ir no valstiskā viedokļa taisnīgs i
vienam, i otram, jo šie pilsoņi ir vajadzīgi mūsu valstij kā viens, tā otrs, viņiem ir vienāds jūgs jānes kā
saimniekam, tā kalpam, viņiem ir jāgādā par mūsu
valsts pamatu uzturēšanu. Ja ņemsim lietu tā, ka
tikai vienu šķiru te esam izcēluši it kā zemāku pret
otru un viņu pacelsim pāri par pirmo, tad tas ir pilnīgi netaisni. Jūs to ari negribiet, lai būtu viena privileģēta šķira. Es domāju, ka mums tagad ir citādi
PriekšsēdētājsFr.
Vesmanis:
Vārds
Reinhardam.
G.
apstākļi
neka senak ka esam vienlīdzīgi pilsoņi, mums
(kristīgā
Reinhards
nacionālā savienība):
-ļ^.
nav
tādu
likumu kā^ agrāk, kas izdoti priekš vienas
\ < ^Augstais nams! Satversmes Sapulcē, kad apsprieda
šķiras — muižniecības un nav tādu likumu .kas izdoti
likumu par vispārējo darba laiku, tie paši, kas aizstāv
tagad mūsu priekšā esošo likumprojektu, jau toreiz priekš vergiem kā senāk. Mums priekš visiem ir viegribēja izvest laukstrādnieku darba laika regulēšanu nādi likumi. Jūs gribiet radīt likumu, kas būs tikai
kopā ar vispārējo darba laika likumu. Jūs atminēsat, vienai šķirai. Un tāpēc šis likums ir netaisnīgs un
reiz tas netaisnīgs, tad pret viņu ir jāuzstājas. Jūs
kungi, ka toreiz taisni ap šo jautājumu izcēlās visteiksiet, ja, kamdēļ tas tā, vai to var pierādīt, ka viņš
asākās debates un visā tanī laikā, kas, kā jau zināt,
netaisnīgs. Jus vairāk neko neprasiet, kā jūs teiciet,
turpinājās apmēram gadu, viskarstākās cīņas grozījums vajaga darba laiku regulēt. Darba laiks ir tikai
jās taisni ap darba laika normēšanu laukstrādniekiem.
maza daļiņa vispāri no darba jautājuma, no peļņas
Toreiz viena puse apgalvoja, ka tā ievietojama tanī
pašā likumā un visu var laist pāri par vienu šņori. jautājuma, maza daļiņano ražošanas jautājuma. Bet
Kas nu izrādās tagad? Toreiz Satversmes Sapulcē par nelaimi mušu kreisās partijas domā, ka tas galvenais ir darba laiks.
Toreiz, kad runāja par darba
izdevās grozīt lietu tā, ka likumu pieņēma tikai pillaika normēšanu Satversmes Sapulcē, es norādīju, ka
sētām, tikai rūpniecības iestādēm. Laukstrādniekus
un vēl dažus, dzelzceļniekus, slimnīcu darbiniekus u. darba laika normēšanai kā tādai vien nav lielas noraa, ko uzsvēra viens Latgales priekšstāvis. Man ļoti
žēl, ka pārējās Latgales lielākās grupas cieš klusu
un ari kā redzams, taisās noraidīt šo likumu._ Cik dīr
valni tas izklausās, kur savā laikā šis jautājums no
visām politiskām grupām tika pārrunāts, un kad gāja
vēlēšanas, tad visiem bija skaidrs un gaišs, ka mēs
stāvam par darba laika regulēšanu uz laukiem. Tagad ar vieglu roku bez kādiem motiviem viņi apgriežas uz otru pusi. Kungi, te nav nekādas konsekvences un tāda izturēšanās ne ar ko nav attaisnojama.
Latgales kristīgie to pašu savā laikā ir teikuši un atkārtojuši. Man gribētos teikt, ka tā ir tīri kristīga
parādība, jo viņiem šis kristīgums vienmēr ir bijis
tikai izkārtne un vairāk nekas. Šim jautājumam, pieejot no Latgales viedokļa, es gribētu teikt, ir sava nozīme. Acīm redzot, latgalieši netiks pie tās zemes,
pie kādas pēc taisnības viņiem bija jātiek. Zemes
reforma nav vienlīdzīgi izvesta pa visu Latviju un ļoti
liels kadrs latgaliešu paliek bez zemes. Es gribētu
griesties pie jums, ko jūs gribiet darīt ar tiem latgaliešiem. Kur viņi tagad aizplūst? Viņi aizplūst uz
Kurzemi un Vidzemi. Man ir ienākušas jau vairākas
sūdzības, ka tie laukstrādnieki, kas nāk no Latgales,
kas neizprot vietējos apstākļus, kas ir tumšāki pēc
izglītības, ka tie tiekot izmantoti tādā kārtā, kas nav
attaisnojama. Taisni tāpēc šo lietu vajaga ievadīt
normālās sliedēs, lai būtu likums, uz kura viņi varētu
atsaukties, ka viņiem ir noteiktas tādas un tādas tiesības. Ja mēs par viņiem negādāsim, tad tā pasaciņa
par linu kulstītājiem, kas pie latgaliešiem ļoti labi pazīstama, turpināsies pa vecam. Man liekas, taisni latgalieši nedrīkst pret to uzstāties. Gribu vēl tikai pastrīpot to, ka mēs nevaram attiecināt šo likumu uz
tādām saimniecībām, kurām nav nekā ko nodrošināt,
nav nekā ko normēt, t. i. uz tādām saimniecībām,
kurām nav kapitālistisks raksturs. Es gribu teikt, ka
lielāko daļu no Latgales saimniecībām nevar padot
šim likumam, jo tur zemnieki apsaimnieko savas
saimniecības paši saviem spēkiem un ja pieņem kādu
palīgu darba sesonā, tad nekāda normēšana nevar
būt, cilvēki izlīgst paši savā starpā, tādā gadījumā
viņi šo lietu noregulē paši. Bet likumu var attiecināt
uz lielākām saimniecībām, kas nodarbina lielāku, algotu darba spēku. Tāpēc mēs ari skatāmies tā, ka uz
tām saimniecībām, kuras nodarbina mazāk par 2
strādniekiem, likums nebūtu attiecināms un vajadzīgā
vietā nāksim ar attiecīgu priekšlikumu. Var būt
runa ari par to, ko darīt ar mazgadējiem, vai taisīt tādus aprobežojumus, lai šo jautājumu vairāk nesarežģītu u. t. t Tie visi ir tādi jautājumi, kurus praktiski
varam atrisināt. Nostāties visā visumā par to, ka
likums nebūtu derīgs un būtu atmetams, nebūtu ne ar
ko attaisnojami. Tāpēc Latgales darba partija balsos par pāreju uz pantu lasīšanu un pie attiecīgiem
pantiem iesniegs savus pārlabojumus.

i
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zīmes. Mēs redzam Vakareiropā. ka tur saimnieciskie apstākļi ir sarežģījušies un tāpēc šī darba laika
normēšana sabrūk, viņa vairs nepastāv. Jūs redziet,
ka Vakareiropā šis elks, šīs 8 darba stundas, ir sabrucis un to ir atzinušas ne tikai pilsoniskās partijas vien,
bet taisni sociālistiskām partijām vajadzēja atzīties,
ka viņas nespēj uzturēt savu prasījumu par 8 stundu
darba dienu tur, kur viņas paņēmušas valsts vadību
savās rokās. Taisni tur viņas iet pāri par 8 stundām
(starpsaucieni). Tāpēc, ja nu tur tā ir, ja nu tur, kur
ir pavisam citi, daudz vairāk attīstīti saimnieciski apstākļi — un taisni, kas attiecas uz zemkopību, tad
jūs nekur nevienā valstī neatradīsiet 8 stundu darba
laiku, — kur ir 8 stundas bijušas, tur tās ir revidētas
uz 9, 10 u. t. t. Tā tad nekur tāds projekts nav ievests. Likums gan ir izdots, bet dzīvē izvests nav.
(Sauciens pa kreisi: «Visā pasaulē?")
Un tas ir
{āpēc, ka dzīvē viņu nav varējuši izvest. Un ja nu
nav varējuši izvest dzīvē tur, kur lauksaimnieciskie
apstākļi ir daudz pilnīgāki, daudz labvēlīgāki, kā tad
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šanas likumā. Tāpēc ir ievests efektīvais darbs un
šis efektīvais darbs prasa pavisam ko citu. Efektīvais
darbs prasa, ja pāriesim uz mūsu lauksaimniecību, kad
ir lietus, ja nestrādā, tad to laiku aprēķina, kuru viņš
sava saimnieka rīcībā pavada, bet nedala uz zināmu
koeficientu, tāpat kā dara uz dzelzceļiem un ja tas
pārsniedz 3, 4 vai 5 stundas, kā katrā vietā, tad to
nemaz neskaita par darba laiku, bet par atpūtas laiku.
Tas ir pavisam kas cits, nekā šeit. Še mēs tikai prasām 9 stundas tādā sarežģīta dzīvē kā lauksaimnie-

cībā, bet neregulējam nekādus pienākumus, kas darba
ņēmējam būtu pret darba devēju. Mēs taisni sarežģījām darba devēja un darba ņēmēja labās attiecības,
kuras bijušas, bet diemžēl sabrukušas.' Šo mazumiņu
no labām attiecībām mēs viņiem ar šo likumu ņemam
galīgi. Tā tad tas likums mūsu valstij nenāk par labu
tāpēc, ka te ir ievērota tikai viena puse, tikai tās
tiesības strādniekam,bet viņa pienākumi un ari darba .

devēja — saimnieka tiesības nav ievērotas. Kamēr
tas nav, tikmēr likums ir netaisns un tikmēr viņu nedrīkstam pieņemt. Ja mēs šinī likumā ievestu to pašu,
mēs varam iedomāties izvest to te, kur lauksaimniekas paredzēts likumā par mūsu dzelzceļu darbiniecība tik stipri ir cietusi no kara un vēl nav atpūtusies. Mums tepat kaimiņos, Igaunijā — mēs nevaram kiem, tad mēs varētu to pieņemt un tad viņš būtu
teikt, ka viņa bij tik izpostīta saimnieciskā ziņa ka taisnīgs; bet ja mēs to mēģinātu darīt pie šī likuma,
tad viņš paliks vēl daudz sarežģītāks, nekā viņš taLatvija — tur tāds likums bij izdots, viņš nav ari vel
tagad atcelts (Sauciens pa kreisi: « Viņš pastāv") — gad ir. Tam jūs visi piekritīsat. Ja jūs vēlāk iepazlvarbūt, pastāv tikai uz papīra, bet dzīvē tas ir atcelts; saties ar dzelzceļu darbinieku darba laika likumu, tad
tāpat Polijā viņš ir pilnīgi dzīvē likvidēts. (Sauciens jūs redzēsat, ka viņš patiesībā ir sarežģīts ne tāpēc,
.ka tur ir daudzas iestādes, kas to var vieglāki izdarīt,
pa kreisi: «Nu, nu?") Jūs domājiet,ka pastāv? Aizbet tad varēs kaut kādu tur uzņemt; bet ja mēs te
brauciet un jūs redzēsiet, vai pastāv. Mēs komisijā
Vienā
dzirdējām, ka viņš pastāv tikai uz papīra.
daļā tādu likumu radītu, tad es domāju, ka viņš būs ļoti
varbūt, bet visur gan viņš nepastāv. (Sauciens pa sarežģīts. Varbūt viņu var atrisināt un tas būtu ļoti
vēlams, bet man teica un to apgalvo no otras puses,
kreisi: «Paldies ari par to!")
Bet viņš taču nav
tāds likums, kā te pie mums. Ari tur sociālisti nav ka šo likumu nevar izvest dzīvē tāpēc, ka pašreiz
spējuši to izvest. Tā tad vismaz skaidrs ir tas, ka nav tādu apstākļu, jo nav to pulksteņu, nav tās grāmatvedības u. t. t Ko tas pierāda? Tas pierāda to,
šis jautājums ir daudz sarežģītāks, nekā to mēģina
nostādīt šī likuma aizstāvētāji, tikai vajaga to pieņemt ka ceļas jautājums, vai mums tas likums tagad ir vaun tad viss būs labi. Ja viņš būtu domāts tā, ka tas jadzīgs, vai nē. To, ka šis likums būtu tagad vajanoregulētu attiecības un ienestu kādu vienību, tad dzīgs, neviens no likuma aizstāvjiem nav pierādījis
viņš būtu pieņemams, bet viņš nav priekš tam; viņš un ari nav pārliecinājis. Ja uz kādiem sīkumiem es
ir lai veicinātu šķiru, kas pēc programas ir vajadzīgs, gribētu aizrādīt, tad man būtu jāgriežas pret Kalniņa
lai sarīdītu vienu šķiru pret otru, jo viņš rada tādas kungu, kurš apgalvo, ka mūsu saimniecības ir stipri
grūtības, ka citādi nemaz nevarēs būt. Ar lieliem intensīvas, lai gan Kalniņa kungs pats ir lielsaimnieks.
pārpratumiem, lieliem strīdiem un naidiem, kurš katrs Viņam vajadzētu gan to zināt, es nedomāju, ka viņa
pastāvēs uz savām tiesībām. Ja būtu abām pusēm saimniecība ir tik intensīva, bet es varētu teikt tikai
to, ka lielākā daļa mūsu saimniecību ir ļoti maz intenkādas tiesības dotas, tad būtu labi. Bet nav runāts
par abām pusēm; te ir runa tikai par tiesībām no sīvas. Tie kungi, kas apgalvo, ka mūsu lauksaimniecīvienas puses, bet par pienākumiem no tās pašas puses bas ir stipri vien intensīvas, man liekas, ka tie ir maz
nav runa. Mums ir projektā kāds cits darba laika redzējuši citu zemju saimniecības. Tāpēc salīdzināt
likums, t i. likums par darba laiku uz dzelzceļiem un mūsu saimniecības ar tādām, kādas ir ārzemēs un nosaukt mūsu saimniecības par intensīvām nevar; kas
tur šis jautājums ir atrisināts pavisam ]io citiem printo dara, tas pierāda, ka viņš šo jautājumu nepazīst,
cipiem izejot. Šis no valdības izstrādātais likumpronevar salīdzināt mūsu lauksaimniecības ar kaimiņu
jekts, kas tiek pašreiz apspriests sociālās likumdošavalstu lauksaimniecībām. Mēs taču nevaram nemaz
nas komisijā, ir sastādīts pēc Vācijas dzelzceļu likusalīdzināt ar Prūsiju, nevaram salīdzināt ar Austriju,
sociāldemokrāmiem. To ir sastādījusi, ja nemaldos,
tiskā Vācijas valdība. Tur ir runa ne tikai par darba Beļģiju vai Dāniju. Ari ar Igauniju mēs nevaram salīdzināt tāpēc ka Igaunija nav izpostīta, bet mes esam
laiku, bet ari par pienākumiem, un proti, nevis direķti
izpostīti. Nevar salīdzināt ari mūsu klimatadeļ. Ta
tur ir teikts: tev tas un tas jāstrādā, tāds un tāds
kas ir pie mums, nav taču tāda Igaulauksaimniecība,
kvalificēts.
jāstrādā,
bet
tur
laiks
ir
sadalīts
un
darbs
nijā. Aizbrauciet uz Igauniju un jūs redzēsiet, ka tur
Tur ir dabs, ko sauc par efektivo darba laiku. Tur
prasa 8 stundas efektivā darba laika un tur uzspiež lauksaimniecība ir pavisam citādā stāvoklī. (A. Vecto pirkstu virsū uz vārīgās vietas, kur piespiež 8 kalns no vietas: «Jūs to neesiet redzējuši!") Es to
stundas dot darbu. Ja mēs to likumu apskatam, tad ir pazīstu. Tāpēc ar tādu salīdzināšanu mēs nekur nepavisam kas cits. Mūsu dzelzceļu darbs un Vācijas varam iet. Bez tam ne tikai es pirmīt, bet* ^ ari refelauku darbs — un visā pasaulē tā ir — prasa efektivo renti-pierādīja, ka kaimiņiem šī lietā nav gājusi. Lai
apgalvo no kreisās puses diezin cik, bet tomēr viņa
darba laiku, tāpēc ka apstākļi paši to prasa un dzelzceļu dzīve to prasa. Šī dzīve nav tāda kā darbnicu, nav gājusi. Tā tad ir skaidrs, ka nevar likt mums
priekšā vienu likumu un teikt, lai mēs viņu pieņemam,
tirgotavu vai kantoru dzīve. Viņa ir tikpat sarežģīta
kur
mums ir pierādījumi un piedzīvojumi pašiem te
vai
laukstrādnieku
sarežģītāks,
jautājums
ir,
kas
ir
un
dzīve, vai dzelzceļnieku dzīve. Abi viņi ir vienādi mūsu augstā namā bijuši, ka ieteikšana nav bijusi pareiza. Tāpēc lai neļaunojas man kreisais sparus, ka
sarežģīti. Kur šo sarežģīto jautājumu mēģinājuši ates viņam neticu ari šoreiz, ja viņš domā, ka tā lieta ir
risināt taisnīgi, tur ķērušies ari pie pienākumu noteik19»
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tik vienkārša. Jūs Satversmes S_apulces laika apgalvojāt tikpat svēti, ka tas ir iespējams un tagad paši
ņemiet atpakaļ to, ko jūs toreiz apgalvojat. Tapec
uz jums nevar palaisties. To pašu, ko es tagad teicu,
to jūs toreiz vispārējās debatēs neesiet atspēkojuši
un pierādījuši, bet ar to jūs esiet pieradījuši tikai, ka
man ir bijusi taisnība, ko es toreiz runāju. Teica, ka
priekš laukstrādniekiem nekas netiek_ darīts. Ir ļoti
bēdīgi, ka tās partijas, kas taisni būvējas uz_ laukstrādniekiem, kas grib ņemt viņus savā pavada, nav
gādājušas par to, lai laukstrādniekiem nodibinātu slimo
kases, gādātu labākus dzīvokļus u. t. t. Kur ir tie
likumprojekti, kādēļ tie nav iesniegti? Bet jus pieķeraties pie šī likuma, kas vismazāk to garantē. Ko
līdzēs īsais darba laiks, ja laukstrādniekam slimības
gadījumos nebūs palīdzības un man jāatzīstas, ka šai
ziņā laukstrādniekiem ir ļoti grūts stāvoklis, ari dzīvokļu ziņā, to es pilnīgi atzīstu, bet ar to jus neatrisiniet ari algas jautājumu. To jus variet iestāstīt tikai
tiem, kuri šinīs saimnieciski-socialos jautājumos nav
dziļāk iedziļinājušies, ka ar darba laika normēšanu
tiek normētas ari algas. Tas ir vecs arguments, kuru
pieved arvien darba laika saīsināšanas aizstāvji, ka ar
to varot normēt darba algu. Tā ir liela kļūdīšanās un
ar to jūs variet lielam pūlim tikai iekaisīt smiltis acis,
ka tad būs liela alga. Nē, tā lieta tā nav. Taisni pretēji. Jo vairāk jūs saspiedīsiet da_rba_ laiku, jo vairāk
kritīs algas, jo mazāk ražos, jo dārgāki bus produkti
un jo lielāka būs nelaime. Bet tā nu ir mušu doktrina,
tā nu mums reiz jāteic un tam lielam pūlim ta jāsprediķo, mēs citādi nevaram — ar to viss izskaidrojas.

18. martā.
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teicu ari Jums cūkas paganīt. Tam ganiņam vienalga,
vai viņš 6 vai 8 stundas gana, viņš uz to neskatās, bet
gan skatās uz to, ko saimniece viņam ielikusi tai kule
vai cibā. Ja ielikusi sviestu un pienu, ja devusi labākas pastaliņas un labāku mētelīti, tad viņš tas ganu
stundas staigā pa lauku svilpodams, putnu perēkļus
meklēdams. Un tas ganiņš nemaz nejutās noguris.
Tā tad runāt par ganu puiku izmantošanu, par viņu
nogurdināšanu nav nekāda iemesla. Talak, kas attiecas uz laukstrādniekiem, uz tiem kalpiem, kas cilā
arklu, tad viņi nemaz nav tik stipri noguruši ka tie,
kas stāv pie Martensa cepļa, kas velk_ dzelzi caur
valcēm. Ja ari arājs iet aiz vissmagākā arkla, kuru
velk 4 zirgi, tad tomēr viņam ir atpūta vagas gala,
tāpat atpūta ir zirgus nojūdzot un sajūdzot. Ta tad
fiziski viņš nav pārpūlējies. Mūsu lauku darba apstākļos, pie mūsu tagadējā Latvijas lauksaimniecības
stāvokļa nevar būt runa par kaut kādu sevišķu cilvēka spēka ekspJoatēšanu un pārlieku nogurdināšanu.
Tā tad no šī redzes stāvokļa šis likums nebūtu vajadzīgs, bet es gribu apstāties pie viena apstākļa, kurš
tomēr Latvijā dod zināmu pamatu šim likumam. Tas
apstāklis ir mūsu agrārreforma. Jau iepriekšējais
runātājs no latgaliešiem aizrādīja, ka agrārreforma
nav izvesta vienlīdzīgi un taisnīgi. Ari man no šī
augstā katedra jāpastrīpo, ka patiešām mūsu agrārreforma nav tikusi vienādi piemērota visa valsti.
^ neatšķiras
Mūsu valsts savās provincēs, savās daļas
_
bij
iedomājušies
vaikā
to
tik stipri viena no otras,
rākums deputātu Satversmes Sapulce, kad pieņēma
agrāro likumu. Visi latgalieši savā laika uzstājas un
prasīja, ka nevar likumu izvest dzīvē vienpusīgi, nevar ignorēt Latgales provinces apstākļus un samazi-

Loģikas tur tomēr iekšā nav. Uz šī likumprojekta
sīkumiem negribu ielaisties. Ari man jāteic, ka tas,
kas ir iekšā šinī likumā, patiešām nav nekas jauns. nāt tur zemes normas. Bet kā labais spārns, ta ari
Nav nekāda pārspīlēta prasība, bet tas gars, kas šinī kreisais spārns stāvēja pie savas pārliecības. Es nedomāju, ka kreisais spārns visā sava vairuma būtu
likumā vispārīgi ir iekšā, tas sarīdīšanas, naida celšanas gars padara šo likumu mums nepieņemamu. tādās pat domās, kā zemnieku savienība, bet es domāju, ka kreisā spārnā ir tādļ cilvēku kuru intereses
Tādēļ mēs nevaram pabalstīt šo likumu.
sakrīt ar labā spārna interesēm un tapec tas netais* **& Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kempam.
nais likums tika pieņemts. Gan bij daudz runāts par
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Godājamie taisnības principu un par daudz jaukam lietam,_ bet
deputātu kungi! Runājot par darba laika likuma ietas nemaz nebija zīmēts uz Latgali. Un kad nacas
vešanu uz laukiem man jāpastrīpo,,ka ir liela starpība nobalsot par vienu otru pantu, ko latgalieši jika
starp strādnieka darbu rūpniecībā un darbu lauksaimpriekšā, tad tie izkrita cauri. Un tur kreisais spārns
niecībā. Rūpniecībā, kur strādā ar mašinām, kur cilpēc manas dziļās pārliecības ir visvairāk vainīgs._ Ka
vēks paliek gandrīz mašīnai līdzīgs, 8 vai pat mazāk jau teicu, laukstrādnieku jautājums, sevišķi kas zīmēstundas darba patiešām nogurdina cityēku_ un boja jas uz Latgali, pēc manām domām, ir agrārās reforveselību. Tur viņa veselība ir jāaizstāv, jaaizsargji mas sekas un man no šī viedokļa, no Latgales viear likumu.
Kas zīmējas uz darbu lauksaimniecība, dokļa uz šo jautājumu jāskatās. Nesen mums izdatad tur ne mazākā mērā nevar pielietot to mēru, kuru
līta grāmata, izdota no centrālās statistiskās pārvalSevišķi mūsu Latlietojam pie darba rūpniecībā.
des un tanī grāmatā bija atzīmēts iedzīvotāju skaits,
vijas apstākļos lauksaimniecībā strādā vēl ar primikāds
gada laikā pieaug Latvijā, pie kam redzams, ka
Baltijas labāk nostādītas
tīviem līdzekļiem; ļoti reti
saimniecībās ir ievestas komplicētas mašinas, kur cilvēks patiešām vairākas stundas ir saistīts un spiests
strādāt līdz ar šīm mašīnām. Kas zīmējas uz Latgali,
vai tur strādā saimnieki paši, vai viņu nodarbinātie
kalpi, ne viņu, ne kalpu darbs nav tāds, kas pārāk bo-

jātu veselību, kas strādniekus fiziski tā izsmeltu, ka
viņus vajadzētu aizstāvēt ar likumu. Kad Markss
būvēja savu sociālisma programu, pie kuras mūsu

sociāldemokrāti gandrīz burtiski pieturas, tad viņš
kā pilsētnieks nepazina lauku apstākļus un domāja ka
^
ari tur mazgadējie un pieaugušie jāsargā no pārpūlēšanās un lika pēc sava ieskata darba laika stundas.
Ņemsim šo lauku darbu. Likumprojektā teikts, ka
bērnus resp. ganus līdz 14 gadiem nedrīkst nodarbināt vairāk par 6 .vai cik tur stundām dienā. Kasnu
šādam bērnam vai pusbērnam jādara? Es domāju,
kungi, katrs no jums, kas ir ganījis cūkas, zin, ka šis
(J. Rūdzis no vietas: «Vai Jus
darbs nav smags.
esiet cūkas ganījuši?") Ja, Rudža kungs, esmu gan
cūkas ganījis, un ja Jūs to neesat darījuši, tad es ie-

Latgalē šis skaitlis pieaug stiprāk nekā pārējās Latvijas daļās. Cik atceros no galvas, tad Latgalē katru
gadu pieaug apmēram 8000—9000 cilvēku klāt, Vidzemē tanī laikā pieaug tūkstots un daži simti cilvēku
un Kurzemē tikai drusciņ vairāk vai mazāk. Iznāk
tā, ka Latgale katru gadu vairojas par vienu veselu
pagastu, bet Vidzeme vairojas tikai par vienu lielāku
sādžu. Tanī laikā, kad Latgalē zemes pietrūkst, Baltijā nav, kas to zemi apstrādā, kalpus jāieved no Latgales.
Ja mēs paskatāmies, kas notiks tālāk, tad
redzēsim, ka notiks tas, ka latgalieši plūst uz Baltiju.
Tagad visa Latgale pilna ar aģentiem no lauksaimnieku centrālas biedrības, ekonomiskās sabiedrības,
no visādiem «Latlaukiem" un «Latiem", kā viņas tur
saucas tās dažādās biedrības. No viņām plūst aģenti
un meklē strādniekus priekš Baltijas. Tagad,nu Baltijas saimnieki iedomājas, ka ir Latgale un tur var
ko paņemt, bet kad Latgalei vajaga ko dot, tad šie
Baltijas saimniekipar to aizmirst. (A. Veckalns no
vietas: «Visvairāk Kemps aizmirst latgaliešus!")
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Veekalna kungs, Jūs iestājāties par latgaliešiem tad karam Ir sasniegti bez darba laika normēšanas uz
laukiem, jo pirms kara tikai Itālija pastāvēja likums,
tikai, kad Jūs vēlēšanu laikā krustu metiet un krītat
ceļos pie katoļu baznīcas, lai gan Jūs pavisam Dievu kurš normēja lauku darbu, kurš bija izdots 1907. gada
neatzlstiet Sevišķi faš jāsaka par kreisā spārna priekš strādniekiem, kas nodarbināti rīsa plantācijas
priekšstāvjiem, no kuriem es cerēju, ka viņi iestāsies pie rīsa ražošanas. Tur tika noteikta darba diena
10 stundu gara, jo tur darba apstākļi bija tik nelabpar nabadzīgo Latgali. Bet viņi ļoti un ļoti maz par
ka nācās strādāt, brienot pa ūdeni līdz ceļiem.
vēlīgi,
viņu iestājušies. Tā tad apstākļi ir tādi, ka Latgales
Eksperimenti ar darba laika normēšanu uzjaukiem
strādnieki un strādnieces plūst uz Baltiju, un tas tāpēc » ka šeit ir daudz zemes un maz cilvēku, bet tur Ir Cēlušies pēc kara. Tanī laika, kad daudzvertības jr
pārvērtētas, kad daudz kas no jauna bij jākārto, ķēLatgalē maz zēmeš un daudz cilvēku. Tauta pati izrās ari pie laukstrādnieku darba laika normēšanas.
līdzina to robu » ko mēs ar savu greizo un šķībo likumdošanu esam darījuši agrārreformā. (N. Kalniņš no Uz to pamudināja noteikumi, kādi bija Versaļasmiera
vietas: «Kas tad aizstāv Latgales bezzemnieku?") līguma, ja nemaldos, 427. panta, kur ir paredzēts, ka
Tikai ne Jūs, Kalniņa kungs. (N. Kalniņš no Vietas: tām valstīm, kur darba laiks nav normēts, tas jānor«Taču mēs! Mēs stāvam par darba laika likumu!") mē: tikai bij nesaprašana, vai tas attiecas tikai uz
Bet es runāju par zemi. Tā tad Latgales strādnieki tirdzniecību un rūpniecību, jeb tas jāattiecina ari uz
citām darba nozarēm un ari uz lauksaimniecību. Tad
plūst uz Baltiju. Mēs šeit bieži dzirdam, mums to atgādina katrā sapulcē, gandrīz katrā avīžu numura, ka starptautiskais birojs griezās pie visam Tautu Savienībā uzņemtām valstīm ar jautājumu, ka tas skatās
latgalieši ir tumši, neapgaismoti. Ja mūsu ļaužu māuz; laukstrādnieku darba laika normēšanu. Un no visas plūst Uz Baltiju, mēs katrā ziņā gribam, lai Balsām valstīm tikai divas valstisatzina, ka darba laiks
tijā viņiem būtu izdevīgi darba apstākļi, laitos nepirms
uz laukiem būtu normējams: tas bija Itālija, kur tāds
Vel
izmantotu tā, kā viņus izmanto līdzšim.
likums ir izvests, ja ari ne pilnīgi, un Spānija. Tanī
Baltijas
ekonodibinājās
pie
Latgalē
kara, kad
mums
pašā gadā sanāca Žeņeva_ darba konference. Tur
nomiskā un visādu lauksaimniecisku organizaciju vei^
tika projektēts likt šo jautājumu uz dienas kartības,
baltieši
un
kali un aģentūrās, pa visu Latgali brauca
bet no 36 valstīm, kur bija klāt 91 delegāts, 73 izteilūdza, lai mēs sūtam strādniekus uz šejieni, jo ka zicās pret un tikai 18 izteicās par to, ka šis jautājums
nāms, tai laikā mūsu strādnieki vairāk gāja uz Kriebūtu
šinī konferencē apspriežams. Tā tad šis jautābiju
kas
mušu
tumšākos
viju. Un es
viens no tiem,
jums tika nobīdīts. Še mēs redzam, ka tur, kur starptautas brāļus pūlējās sūtīt uz šejieni, lai tie šeit apgaismojas (sauciens pa kreisi). Tā tas bija līdz 1917. tautiskā apjomā kārto laukstrādnieku lietas, ka tur
tādu likumu neatzīst. Bet ir bijušas 'dažas valstis, segadam. Tā tad pirms 1917. gada mušu kalpi lielam
višķi dažas jaunās valstis, kuras ir gribējušas paspīmasām gāja uz Baltiju. Un kas nu notika? Tie strād'
pirnieki, kuri nāca uz Baltiju, kurus es pats uz to aģitēju, dēt ar tādiem jaukiem likumiem. Ka viena no
pec sadrīz
kura
Čechoslovakija,
jus
minama
mām
būtu
atpakaļ
un
teica:
padomu
tie drīz nāca
«Sliktu
mums esiet devuši, mūs tur pilnīgi_ izsūc, lai nu tur vas dzimšanas radīja likumu par darba laiku un paredzēja to ari priekš laukstrādniekiem. Tas butuapmeari būtu 200 zelta rubļi algas, labs ēdiens u. t t, bet
tāpat bijis, ja mūsu Satversmes Sapulce, kad
latgalieša,
ram
saņēmām
kā
pie
patiesībā mēs
mazāk,
_
vienkārša zemnieka.'Latgalietis maksāja kalpam mēs apspriedām -likumu, kas_ normē pilsētas strādnieku darba laiku tirdzniecība un rūpniecība, ka tad
100 rubļus, deva tikai vienu pāri pastalu, bet kas nogrūtāki
ari
mēs būtu pieņēmuši sociāldemokrātu priekšlikumu
pelnīts, tas tika viss dots. Baltija turpretim
un ieveduši sevišķus darba noteikumus arilaukstradnācās ar peļņas saņemšanu. Salūzis arklis — izrēķina, pazudusi siksna — izrēķina, saplīsusi pastala, niekiem. Mēs toreiz esam bijuši apdomīgāki. Čechovai zāģim kāds zobs nolūzis — visu izrēķina. (A. slovakija to ir izdarījusi un jāsaka, ka _ šis eksperiVeckalns no vietas: «Vai Latgalē pastalas visu mūžu ments viņiem ir dārgi maksājis. Nepagāja ne 2 gadi,
kad valdība, sociālās apgadībasministrs redzeja,_ ka
iet?") Galu galā, kad kalps saņem to, kas viņam pieviņš
nākas, tad izrādās, ka
saņem daudz mazāk near darba laika normēšanu iet pārak bēdīgi. Sanāca
kopā visi tie, kas pārzin lauksaimniecības lietas, kas
kā Latgalē. Es domāju, ka Baltijas saimnieki ari tagad nav mainījuši savu dabu, sevišķi tagad pec kara, šos apstākļus kārto un atzina, ka darba laika normēkur viņi jūtas izpostīti un sūdzas, ka valsts ļoti maz šana ir radījusi daudzas nevēlamas parādības. Saviņiem palīdzot, maz dodot kreditu un _ pabalstu. nāca vēlāk kopā tikpat darba devēji, ka ari strādnieki
Man liekas, ka Baltijas saimnieki tagad ir vel skopāki
un atzina, ka šis likums ir nesis tikai ļaunumu. Šos
eksploatet
palikuši un mēģinās Latgales strādnieku
atzinumus var lasīt Tautu Savienības darba biroja
kā darba, tā norēķina ziņā. Man liekas, ka šis likums izdotos materiālos. Un kad mans biedrs no sociāpar darba laiku, lai gan viņš nav Latvijai piemērots, lās likumdošanas komisijas te atsaucas uz to, ka nelai gan viņš slikts pēc savas izbūves, bet mušu slikesot nekas noteikts, tad man jjtsaka,_ ka tur ir pilnīgi
tos apstākļos, pie mūsu netaisnas_ agrārās reformas noteikts. Šī kompetentā iestāde, kāds ir starptausekām viņš ir vajadzīgs. Lai jus, baltieši, drusku
tiskais darba birojs, pasaules priekša nenāk ar nepārmācītos cilvēkus cienīt, lai jums būtu lielāks respekts
baudītiem datiem. Ja mans biedrs referents būtu papret to Latgales strādnieku, kas jau lielam masām interesējies tanīs materiālos, ko iesniedza lauksaimaizgājuši pie jums strādāt, kas cilā jūsu mašinas un niecības centrālā biedrība, ari tad viņš varētu vienu
dod jums lielu ražu. Tā tad, lai gan mana bloka
otru faktu noteiktāki celt priekša, neka viņš to tapriekšstāvji nav izteikušies, unes zinu, ka viņigrib gad darīja. Bet to viņš nebija atradis par vajadzīgu,
balsot pret šo likumu, es tomēr balsošu par pāreju lai gan uzstājās kā referents, kuram jāoperē ar dauz pantu lasīšanu.
tiem, kuriem vajadzēja but objektivi ņemtiem. KāVārds
Briedim.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
di tad nu bij tie panākumi Čechoslovakija, normējot
darba laiku? Vispirmām kārtam
laukstrādnieku
par
savienība): Augstais
, ļ )> A. Briedis (zemnieku
laiku ir
darba
demoralizēti.
Stundas vajadzēja skainarns!
likums
strādnieki
tika
laukstrādnieku
Ka
^^'
vai
to
stundu rēķināt, vai nebij
jāstrīdas,
tīt
un
nu
ir
vailiekas,
apspriešanā,
man
tur,
nonācis Saeimas
ilgi bij strādāts, rakamēr
saskaitīja,
cik
rēķināt un
nīga likuma aizstāvju mūsu dzīves neizprašana _ un
Ja
nu
ka ar darba laika
saka,
nesaskaņu.
dās
daudz
maza vērība, ko likuma ierosinātāji piegriezuši tiem
panākt
strādnieku
aizsargāšanu no
grib
jau
normēšanu
ir
izkur
ari
šādi
piedzīvojumiem,
eksperimenti
mēģināti. Visi saimnieciskie panākumi līdz pasaules pārpūlēšanās, tad jāteic, ka Čechoslovakija tika pa-
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nākts pavisam kaut kas pretējs. Strādnieki izgāja
uz to, lai varētu dabūt strādāt virsstundas; ar normālo laiku vilcinājās, lai tikai izdabūtu virsstundas.
Viņi nav apmierinājušies" ar to vien, ka dabūjuši strādāt virsstundas tanīs saimniecībās, kuras bijuši pastāvīgi nodarbināti, bet gājuši meklēt darbu citas
saimniecībās. Tā tad faktiski darba diena nu iznāca
daudz garāka, nekā tā bij pirms darba laika_ normēšanas. Tur redzama zināma iedzīvošanas kāre. Te
runāja par iedzīvošanās kāri no darba devēja puses,
bet izrādās, ka tā ir ne mazāka, varbūt, pat lielāka
pie strādniekiem, jo tie ir pūlējušies parto, lai varētu
strādāt virsstundas vairākās saimniecības. (Sauciens
pa kreisi.) Kārtīgs saimnieks, Veckalna kungs, uz

17. sēde 1924. g a d a 18. m a r t ā.
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sociālās likumdošanas komisija. Bet ari tam ir bijis

liels ļaunums. Tāpat kā Čechoslovakija ir konstatēts, ka pateicoties šim likumam ir raža palikusinenovākta, tā tas ir noticis ari Vācija. Nav novākta
laikā raža un pēc tiem materiāliem, kādus sniedz
starptautiskais darba birojs, ir_ redzams, ka vaina
ir šim likumam. Prūsija piemēram, kura ir mazāka
par mums, 2/, miljona pudu kartupeļu palikuši nenovākti un daudz pie vākšanas ir gājis zuduma. Vācijā šo jautājumu tuvāki apskatījis profesors Hanzens
un nācis pie slēdziena, ka tāda kalpošana dogmām
ved tikai tautu un zemi uz postu un tāda darba laika normēšana uz laukiem nav pielaižama. To atzinuši pēc tam tikpat strādnieki, ka darba devēji, un
Vācijā šis likums pastāv tikai uz papīra. Spānija ir
saimnietādām lietām nespekulē. Tas iekārto savu
vienīgā zeme, kur nav nākuši priekša nekādi sarežģīcību, lai viss noritētu saskaņā. Uz tādām anormallbām lauksaimnieki savu eksistenci nedibina. (M _. jumi pie darba laika normēšanas, bet tā ir zeme, kur
Rozentāla starpsauciens.) Nē, Rozentāla kungs, ta saulē nogatavojās daudz tas, ko mes siltumnīcas nevaram izaudzēt. Ari mūsu kaimiņi ir_ mēģinājuši ar
tās lietas nav . Jūs laukus vai nu maz pazīstat, vai
darba laika normēšanu. Igaunija ir sākusi ar to nopazīstat pēc savām iedomām. Darba alga esot padarboties diezgan agri un 1919. gada 13. oktobrī izpierakstīt
par
zināmu
ieguvumu
cēlusies. To varētu
strādniekiem, bet vajaga uz šo lietu skatīties no valsts devusi vienu likumu, pēc tam vairāk reiz pagarināviedokļa. Agrāk, kad darba laiks nebija normēts, jusi darba laiku, bet galu galāšis likums ar visiem
pagarinājumiem, kādi vairākkārt nākuši, palicis ti15% no lauksaimniecības ražojumiem izgāja uz strādkai uz papīra un dzīve iet savu gaitm JLietava ir
nieku algām. Pēc tam, kad tika ievests darba laika
ari likums par darba laiku. Tur caurmēra gada darlikums, šis procents pacēlās uz 40—50% %. Nu varētu teikt, ka algas labi pacēlušās. Tas jau skan ļoti ba diena ir 10 stundas un attiecināta tikai uz lielam
saimniecībām. Bet uz tādām kā mums, šo likumu
jauki, bet izrādās, ka no valsts viedokļa ņemot, lauknevarētu piemērot. Austrija, kura, ' kā Rozentāla
saimniecības cieš stipri deficītus. Es nedomāju, ka
mūsu zemē, pie mūsu apstākļiem tas būtu citādi un kungs sacīja, tuvinoties tādai iekārtai, ka tur pilsēko nozīmē mūsu zemē lauksaimniecību deficiti, to mēs tas strādniekiem varot tikt pielīdzināti laukstrādnieki,
gluži labi varam iedomāties un to gluži labi saprot nemaz ari neatrodas tādos apstākļos. Tā tur gluži
nav un man ir citas ziņas par Austriju. Austrijā laukari mūsu finansu ministra kungs, kurš nesen kāda
strādnieku darba likums ir izdots 1921. gadā un parelauksaimnieku sapulcē teica, ka mums ir tikai tas, ko
dzēta tur caurmēra gada darba diena 10 stundasun
laucinieki ar savām rokām sanes. Ja nu mes ar sapriekš tiem, kas ir pie lauku darbiem. Mājas
priekšā
tad
vašo
likumu,
tikai
viņu
vām rokām noliksim
darbi un lopkopība ir izslēgti. Pie tam teikts, ka dieram būt droši, ka viņi mums dos deficītus, un tad tiknas sākums un beigas ir no gaismas līdz gaismai. Tāpat finansu ministra kungam kā deputātiem, kā ari
du likumu pieņemt ir tikai tāda darba laika deklarēministrim un kuram katram, kuram rūp Latvijas labšana. Tādi ir tie piemēri, kurus mēs citur varam reklājība, nevajadzētu iziet uz to, lai mēs te tādu dādzēt un ja nu pēc tam vēl mums ir tieksme tādu ekspevanu lauksaimniekiem nonestu un no viņiem pretim
rimentu taisīt, no kura visi citi kratās vaļā, kurš dod
saņemtu deficitu. Nedomājat, ka mūsu apstākļi būtu
labāki nekā Čechoslovakija. Tas ir tāds piemērs, lauksaimniecībā deficitu, tad, kungi, mēs nopietni nekuru pie šī likuma pieņemšanas vajadzētu ņemt vēra. skatāmies uz tām lietām. Tāpat komisijā minēja, ka
Stāvoklis ir tāds, ka likums ir izdots. viņš ir likums, esot lauksaimnieki, kuru saimniecības atnesot gadā
bet kā nu viņu atcels. Nevar taču tā, ka ar vienu 200.000 peļņas. Tā ir pilnīga dzīves nepazīšana. Ja
īoku dod un ar otru ņem atpakaļ. Tāpēc nolēma, lai ar tādiem datiem grib operēt, tad saprotams mēs
likums kā tāds paliek, bet atļaut rīkoties brīvi pec daudz ko varam izrunāt, bet dzīvē tas tā nebūt nav.
Kalniņa kungs aizrādīja uz to, ka esot pievedis dasava ieskata, atstāt brīvas rokas slēgt līgumus. Tagad noticis tā, ka atļauts strādāt 15 stundas diena, tus, ka tagadējais darba laiks norādot, ka mēs jau tuvojamies tam, kas likumā ir paredzēts. Jā, es varu
kaut gan likumā ir rakstīts 8 stundas. Tie, kas Četeikt, ka aprēķini norāda, ka darba stundu skaits gachoslovakiju ir redzējuši nesen, pāris mēnešus atpadā ir 2722. Vācijas likums, kurš ari ir pēc stundu'
kaļ, tie saka, ka Čechoslovakija vēl tagad nav apmierināta. Tāpēc jāsaka, ķa tur likums neattiecas uz skaiti aprēķināts, nosaka 2900 stundas. Tā tad vaivisiem strādniekiem, tas attiecas tikai uz algādžiem, rāk kā pie mums. Šeit iznāk darba diena — 9 stundas 15 minūtes. Kalniņa kungs ir nesaprašanā, kāpienācējiem darbā un nevis uz tiem, kas ir_ ar saimpēc
darba
tad atkratīties no likuma, ja tikai uz 15 minūtēm
niecību saistīti. Tā kā mums tādu pienācēju
pa
kuru gāja ir tā starpība. Tā nebūtu liela bēda. Bet lieta ir tā,
ir maz un ja mēs ejam pa to pašu ceļ^
Čechoslovakija, tad mums ļoti maz būtu ko pavest ka ar stundu skaitīšanu, cik ilgi strādā, jau pats tas
zem šī likuma. Man šķiet, ka pie tādiem apstākļiem princips ir no svara un tas nu nāk tikai jums par labu.
tas mums atnesīs tādas pat nevēlamas parādības, jca Tagad mēs redzam, ka dzīve iet savā normālā gaitā
Čechoslovakija, kur tagad likums pa daļai ir anulēts uz priekšu. Var uzstādīt jautājumu, — jā, kur tad
ir tās prasības, kas prasa pēc šāda likuma? Tiešām
un strādnieki strādā, neskatoties uz likumu, 15 stundas dienā. Redzēja, tā lieta tomēr tā nevar iet un nav tādas — jo mēs redzam, ka darba laiks tiek pamazām normēts bez likuma. Jūs brīnāties par to,
likuma attiecināšanu uz mazākām saimniecībām uz"
kāpēc
postu.
Labāki
ar
darba
laika
likumu
«Bi īvā Zemē" ir par šo jautājumurakstīts. Jā,
tīru
skatīja kā
tur ir rakstīts un aprēķins skaidri rāda, ka pati dzīve
nav gājis ari Vācijā. Vācija ari ir izdevusi noteikuiet uz to, ka pati dzīve rod šinīs jautājumos izeju, tā
mus par darba laika normēšanu 1919. gada 24. janvāizdeva
ka
likumu
tad nekādas sevišķas prasības pēc tāda likuma nav.
pašus
noteikumus
rī. Bet drīz tos
un tur ari paredzēts darba laiks 2900 stundas gada, Prasa gan to jūsu sapulces, kuras jūs saelektrizējat,
tas iznāk 9 stundas un 40 minūtes dienā caurmēra. jūs esiet jau nodrukājuši pat šo likumu «Sociāldemokrāta" , jus sakiet tā un tā būs un tā vajaga strādāt.
Šis likums nav ne tuvu tik radikāls kā Čechoslovakiiā un ari ne tik radikāls kā tas, ko mums liek priekša
Jus vēl neesošo parādāt par esošu, tāpat kā jūs ejiet
f
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un māciet strādniekus prasīt tik lielas algas. Bet parunājaties ar nopietniem cilvēkiem — ir cita lieta runāt sapulcē elektrizētā gaisā un ir cita lieta runāt ar
cilvēkiem atsevišķi. Ar strādniekiem es esmu daudzreiz sarunājies un prātīgs strādnieks saka: tā izrunāties var, bet dzīvē tas nav izvedams. Ir, saprotams, viena daļa strādnieku, kuriem nekad nav labi.
Jūs brīnāties, ka nāk uz pilsētu. Patiesībā cilvēks
nekad nav apmierināts un meklē vairāk un labāk.
Pilsēta arvien ir bijusi vieta, kas pievelk. Tādi novērojumi bijuši jau sen. Ja te pilsētā ir izdevīgi stāties bezdarbnieku rindās un iegūt privileģētu stāvokli, kāds dažu labu reizi bezdarniekiem ir, tad_ saprotama lieta, ka uz pilsētu daudzi vieglu dienu tīkotāji cenšas. Vajaga pilsētā radīt apstākļus, kur bezdarbs netiktu kultivēts un pabalstīts, tad būs citādi.
Tad

par

šī likuma vajadzību. Laukstrādniekiem

viņš nav vajadzīgs, jo pie tagadējās konjuktūras ir
tā, ka strādnieks var izmeklēties sev darba devēju,
kādu viņš vēlas un lauksaimnieki ir tie, kas neskatās
dažu labu reizi, neved aprēķinus, lai aprēķinātu to,
vai stsādnieks atmaksājas. Viņš nemaz nezin, cik
vērtības strādnieks nesīs, bet saimnieks zin, ka viņam ir zeme, kura ir jāapstrādā, strādnieks jāalgo un
jāmaksā daudzreiz, cik tas prasa. Tiek labi samaksāts, varbūt tiešām vēl vairāk, neka varētu
maksāt, jo viņam to aprēķinu nav, cik vērtības ienes
strādnieks ar savu darbu. Ja tā maksa lielāka par
to attiecīgo daļu no tās vērtības, ko tas strādnieks
ienes, tad saimnieciskais līdzsvars zūd un tad nak deficits, ko dati par Čechoslovakiju tik reljefi rāda.
Darba normēšana ir vajadzīga tiem, kurus profesors
Hanzens nosauc par dogmas kalpiem un kam ir savs
aprēķins uzmesties par strādnieku aizstāvjiem un sacīt: «Mēs tik un tik labi gribam jūs nodrošināt". Tur
ir savi darba inspektori un tie ir no jūsu vidus Ari
ministrija, kura normē tās lietas, ir specializējusies
sociālo apstākļu nokārtošanā, tai ari vajaga darbu,
kā ari tiem darba inspektoriem. Tas ir tas ļaunums,
kurš ir vidū starp strādniekiem un darba devējiem,
kas rada sociāldemokrātiskai partijai pateicīgus klausītājus. Pašās beigās man gribētos atbildēt paris
1 vārdos Lindiņa kungam. Žēl, ka viņa nav iekša, bet
viņa frakcijas biedri ir. Viņš tā droši skatās nākotnē. Viņš saka: «Tiklīdz nāk ar kādu jauninājumu, ta
pilsoņi tūliņ nobīstas". Bet ar to Lindiņa jauninājumu ienešanu ari ir tā savādi. Viņš no šī katedra uzstājās pret tiem pārlabojumiem, kurus darba laika likumprojektā ienesa agrarpolitikas komisija. Tas viņam nepatīk un ir saprotams, ka viņam patīk sociālās likumdošanas komisijas projekts. Bet pie vispārējām debatēm agrarpolitikas komisijā viņš ir sacījis
tā — es lasu protokolu: «Lindiņš atrod, ka priekšā
celtais likums laukstrādniekiem neko nevar dot un atrod, ka tas būtu pārstrādājams, pie kam ari izsakās,
ka iepriekš būtu izdodami citi likumi, kuri uzlabotu

laukstrādnieku stāvokli un šis likums varētu but ka
pēdējais" . Tur Lindiņa kungs ari atzina, ka mums šis
likums ir nelaikā, ka mums daudz ir citu jautājumu,
kas jānokārto ātrāk. (Starpsauciens: «Viņš ir pārteicies!") Nezinu, vai viņš ir pārteicies. Nākoša komisijas sēdē Lindiņš if_ bijis klāt kad šis protokols
ir pieņemts. Ja viņš būtu pārteicies, tad to vajadzēja grozīt. Varbūt, ka viņš pirmīt ir pārteicies, bet ar
tādu pārskatīšanos, ar tādu parteikšanos pie likumu
izdošanas nevar pieiet. Kad iet runa par likumdošanu, tad vajaga būt skaidram prātam un skaidram skatam — tikai tā var likumus izdot. Man liekas, ka tie,
kas tagad grib šo likumu par darba laika normēšanu
pieņemt, ka viņiem tā skaidrā skata nav un tapec
mēs likumu nevaram pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentalam.

17. sēde 1924. gada .18. martā.
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M. Rozentals (sociāldemokrāts): Lai drīzāk ?
tiktu pie pārejas uz pantu lasīšanu, atļaušos tikai dažas īsas piezīmes pie iepriekšējiem runātajiem. Te
centās iztēlot to, kāda starpība ir starp pilsētas un
lauku strādniekiem. Man liekas, ka likumprojekts,
kurš mums šodien apspriežams nebūt necentīsies
^
rūpniecības vai
normēt lauku apstākļus pēc pilsētas
tirdzniecības darba apstākļiem. To skaidri pasaka 4.
punkts, kur ir mēģināts noteikt, ka tas darba laiks_ ir
jāiekārto. Satversmes Sapulce, kad mēs likām
priekšā vispārējā darba laika likuma ievest noteikumu, ka šis likums attiecas ari uz laukstrādniekiem,
tad tomēr pielikām klāt papildinājumu, ka laukstrad^
nieku darba laika iekārtu nosaka sevišķs likums.
Turpretim, mēs toreiz neprasījām, lai nosaka vienu
normu, piemēram, 8 stundas diena. un vairāk par to
nedrīkstētu strādāt. Jau toreiz mes aizrādījām, ka
darba dienas garumam ir jāmainās pec apstākļiem.
To pašu mēs cenšamies ievest šinī likumprojekta, kas
tagad ir apspriežams. Tā tadaizrādljumi, ka nebūtu ievēroti lauku īpatnējie apstākļi, ir pilnīgi nepamatoti. Alberingakungs aizrādīja, ka šis likumprojekts
kavēšot Latvijas atdzimšanu. Mēs no kara esot izpostīti, dzīvojot blindažās un likums esot pilnīgi nevietā. Nevarot prasīt no izpostītas zemes, lai normētu darba laiku, visiem esot jāstrādā, cik vien iespējams. Bet 1920. gadā mūsu zeme bija vairāk izpostīta kā tagad, bet toreiz «Brīva Zeme" un ari zemnieku savienības deputāti še Satversmes Sapulces namā varēja pielaist darba laika normēšanu lauksaimniecībā. Tā tad būtu jāuzstāda jautājums, vai toreiz
zemnieku savienība nesaprata, ko viņa dara, vai ari
tagad nesaprot, ko dara? Vai toreiz viņai bija sajēga par patiesiem zemes apstākļiem, vai ari tikai
tagad viņai tā sajēga ir radusies? Ja mēs salīdzinām viņas toreizējo izturēšanos un tagadējo, tad nav
skaidrības par to.
Tad par rožaino ganu dzīvi, kādu tēloja Kempa
un Alberinga kungi un vēl kādi no runātājiem. Ta
esot tāda, ka vairāk nekā neesot jto velēties. Par
nožēlošanu, man savā darbā ir nācies satikties ar
mātēm vai tēviem, kuri ir nodevuši no pilsētas pie
lauksaimniekiem darbā savus bērnus par ganiem, un
tie nu attēlo šo «rožaino" ganu dzīvi, kāda. viņu bērniem ir bijusi jāizcieš. Šie attēlojumi nebūt neliecina
par tik rožainiem apstākļiem. Nupat, šīs nedēļas sakumā, sociāldemokrātiskās frakcijas biroja ieradās
kāda Rīgā dzīvojoša sieviete, kura nodevusi pie kāda Bauskas apgabala saimnieka savu bērnu par ganu 2 gadi atpakaļ. Bērns izcietis tikai līdz Jāņiem.
Tad saimnieks ņēmis un sasitis bērnu tik tālu, ka tas
palicis vājprātīgs, kā to apliecina turienes pagasta
rakstvedis. Bērns nozudis. Uz Rīgu viņš nav atgriezies. Protams, saimnieks viņu padzinis un laikam viņš klīst apkārt vēl tagad. Tasir viens gadījums, kas labi raksturo lauksaimniecībā ganu apstākļus. Ir daudzi gadījumi, kur neizmaksā algu. Līgums
ir izbeidzies, ganam jāsaņem alga, bet pec tas jāiet
vēl otru gadu, kamēr viņu sadzen. Un ari tad, ne
katrreiz labprātīgi to dod — dažreiz pat jāiet tiesas
ceļi. Man liekas, likumā vajadzētu paredzēt, ka lauksaimniekiem nav tiesības uzlikt strādniekiem vēl liekus izdevumus ar prāvošanos. Viss tas, ko te tēloja, tāda idile ganiem vairs nepastāv. Varbūt, kādreiz viņa tāda ir bijusi, bet tagadējos Latvijas apstākļos viņas vairs nav, tāpēc par to nemaz nevajadzētu
runāt. Te vēl cēla iebildumus pret likumprojektu tā^
dēļ, ka tas ienesīšot lauku dzīvē formālismu. Būšot
pulksteņu taisītājiem darbs ar laika mērošanu Kas
tad varēšot izdarīt to pastāvīgo stundu skaitīšanu?
Ja jūs, kungi, tā sakāt, tad tā ir labākā liecība par to,
ka šis likums lauku dzīvē ir loti vajadzīgs, ka tagad
reiz ir pienācis brīdis, kad laukstrādnieku darba laiks
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Mums no Latvijas vēstures ir zināms, ka tanī laikmetā, kad strādnieki neprata ne rakstīt, ne rēķināt, tomēr bija iespējams viņiem atzīmēt dienas, kuras viņi
muižā darbā nogājuši. Bija ievestas _ birkas, kur iegrieza robu un tad pec robiņiem varēja saskaitīt, cik
dienas bija gājis, jo tik daudz robu bija iegriezts. Ta
tad pilnīgi analfabēti ari prata aprēķināt. Tad tagadējos laikos, kur jāskaita rubļi un lati, tur laikam bus
pārspīlēts Trasuna kunga apgalvojums, ka nepratišot
sarēķināt.
Tas, ko Reinharda kungs iebilda pret likumu, tas
ir viņa parastais apgalvojums. Viņš attiecība uz darba laika likumu to pašu teica jau agrāk, kad mums
vispārējais darba laika likums nāca apspriešana, un
teica, ka tas neesot iespējams. Viņš neticot sociāldemokrātiem, ka mēs varot aizstāvēt šo likumprojektu tādu un nenākot pie šī likumprojekta vel ar kādām blakus domām. Viņam nepatīk sevišķi tas, ka
mēs pūloties tik daudz aizstāvēt vienu šķiru.. Jums
taču tāpat jāatzīst, ka strādnieku šķira pilsētas un
uz laukiem ir zemākā šķira, un ja paceļ zemāko šķiru,
tad ari visas pārējās paceļas līdz šai vienai šķirai.
Tāpēc gan laikam par vienas šķiras pacelšanu šeit
nevar iet runa, ja mēs izdodam likumu par darba laiku.
Tālāk uzsvēra, ka nevajagot uzskatīt 8 stundu
darba dienu par elku, kuru cenšoties sociāldemokrāti
ievest, bet tagad jau sākot Vakareiropā no ta atkāpties. Jāatgādina Reinharda kungam, ka nupat notikušas balsošanas par 8 stundu darba dienu Beļģija
un Šveicē. Šveicē tika izvesta vispārēja tautas nobalsošana, kur piedalījās visa tauta, un taisni tur vairākums izsacījās par 8 stundu darba dienu, kaut gan
bija iekustināts jauttājums izšķirt caur tautas nobalsošanu, par 8 stundu darba dienas atcelšanu un darba laika pagarināšanu. Taisni tur ar balsotāju vairākumu ir šī 8 stundu darba diena atstata; un neaizmirstiet, ka Šveice ir zemniecības zeme, tur vairums ir zemnieku. Ari mūsu zemnieku savienība uz
to parasti atsaucas kā uz lauksaimniecības zemi. Tāpat Beļģijā nesen atpakaļ parlaments atraidīja priekšlikumu, pagarināt darba dienu. Reinharda kungs to
pašu atkārtoja, ko Kalniņa kungs teica, ka vajagot
sākt no apdrošināšanas, bet kad Satversmes Sapulce
apspriedām apdrošināšanas likumprojektu un kad sociāldemokrāti prasīja, lai to attiecina uz laukstrādniekiem, tad Reinharda kungs uzstājjīs pretim un pat negribēja par to apdrošināšanu tādā veida iestaties, kaijā viņa ir tagad attiecināta uz pilsētas strādniekiem,
jo viņš mēģināja šo likumprojektu sakropļot ar daudziem saviem pārlabojumiem. Brieža kungs mēģināja' labot sociālās likumdošanas komisijas referentu,
ka tas esot daudz ko nepareizu izteicis. Man jāsaka,
ka Brieža kunga atstāstījums par starptautisko likumstrādnieku stāvokļa uzlabošanu no otra gala, t i. ar
došanu ari nebij īsti pareizs. Patiesībā Spānija un
apdrošināšanas likumu. Strādnieku kustības vēsture Itālija vienīgās izteicās par darba laika normēšanu
pierāda, ka viņas pirmā prasība vienmēr ir bijusi
lauksaimniecībā starptautiskos apmērosvisas pārejās valstis pret. Bet tas nebūt nenozīmēja, ka vispār
darba laika normēšana, un tikai pēc tam strādnieku
apdrošināšana. Savā laikā Vācijas ķeizariskā valdīšīs valstis ir izteikušās pret darba laika normēšanu
ba, lai atvilktu strādniekus no sociāldemokrātiem, katrā atsevišķā valstī pēc viņas īpatnējiem apstākķērās pie apdrošināšanas likuma ievešanas. Apdroļiem. Es pirmiņ jau pieminēju Somiju un Norvēģiju,
šināšanas likums nāca strādniekiem par labu, tāpat ka tās ir izteikušās par šādu normēšanu un pat norari par labu sociāldemokrātiem, jo ar-to bija sasniegmu minējušas, kādu būtu iespējams izvest, bet tās
ta viena prasība, ko strādnieki vēlējās, bet ķeizauzstājās tikai pret starptautisko normēšanu. Tas,
riskā valdība bija maldīgos uzskatos, ka ar to viņ a ka noteikta darba laika ievešana laustrādniekiem vaatvilks strādniekus no sociāldemokrātiem. Tādā. garētu demoralizēt pašus laukstrādniekus, kā to minēja
dījumā tikai strādniekiem nevajadzēja cīnīties dēļ šī Brieža kungs, man liekas, nav motivēts. Tas tikai
likuma izdošanas. Es ļoti nožēloju, ka mūsu Latvijas
paceltu vēl laukstrādnieku kultūras līmeni un man
apstākļos strādniekiem vajaga cīnīties pēc apdrošināliekas, ka ari Brieža kungs varētu to tikai vēlēties un
šanas, ka mūsu pilsoņi vēl nav nākuši pie atziņas, ka priecāties, ka ir sperts viens solis tam pretim. Tas,
strādniekus vajaga apdrošināt,
ko Brieža kungs minēja, ka Vācijā ir palikusi raža no
Pie Trasuna kunga runas nebūtu daudz ko palaukiem nenovākta, man liekas, nenorāda uz to. ka
kavēties. Visjocīgākais viņa runā bija tas, ka starp
vainojama būtu darba laika normēšana. Mums vilauksaimniekiem esot analfabēti, neprotot rēķināt.
siem vēl atmiņā, ka 1920./21. gada rudenī parādījās

ir jānormē. Ar to jūs izrakstāt visbēdīgāko apliecību mūsu lauksaimniekiem, ka viņus citādi nekā nevar
piespiest atsacīties no strādnieku izmantošanas kā
tikai ar likumu. Jāaizrāda, ka dažās saimniecībās jau
zināma rīkošanās pēc pulksteņa bija ievesta. Katrā
muižā bij zvans un kad pulk ens bija %Ul2 vai 12, tad
zvanīja un katrs zināja, ka ir pienākusi pusdienas atpūta. Neviens nedomāja teikt, ka nu Rīgas pulksteņu taisītājiem uznāks krize, apgādājot ar pulksteņiem
visus kalpus. Tāpat zvanīja no rīta, darbam sākoties,
un vakarā, darbam beidzoties. Nekādi sarežģījumi no
tā necēlās. Ari tagad necelsies nekādi sarežģījumi.
Nekāda ļauna iespaida lauku dzīvē nebūs. (Sauciens
pa labi.) Lūdzu, balsojiet par pāreju uz pantu lasīšanu, tad likums būs tāds, ka tas atstās labāko iespaidu.
(Starpsauciens.) Es domāju, šim likumam būs tas
labais iespaids, kādu jūs vēlaties. Kalniņa kungs izteicās, ka celšoties lauku dzīvē vispārēja nedrošība.
Nesaprotu, kādēļ tā varētu celties. Dānijā un Polijā, kur ir ievesta darba laika normēšana laukstrādniekiem, kolektīvos līgumos ir nosacījums, ka laukstrādniekiem jānodrošina dzīvoklis ar pienācīgu apgaismošanu, lai vaļas brīžos viņi tur varētu kaut ko
palasīt. Poljjas Saeimas deputāts Kvapinskis, kurš
bija Latvijas arodbiedrību kongresā, izteicās, ka ar
darba laika normēšanas likuma ievešanu Polijā laukstrādnieku kulturelais līmenis pacēlies augstāk nekā
līdz tam tas bijis. Laukstrādnieki lasot daudz grāmatas un laikrakstus, protot savās sapulcēs apzinīgi uzstāties, protot savas sapulces vadīt, tāpat kā inteliģenti cilvēki. Man liekas, ka ja 3 un 4 gados Polijas
laukstrādnieki ir ieguvuši tādus panākumus, tad tā
ir vislabākā liecība par darba laika normēšanas likuma vajadzību. Mēs taču nevarēsim runāt mūsu
lauku dzīvē bar augstu kultūru, garīgu kultūru. Man
liekas, ka mums jāpieliek visas pūles, kā to jau savā
laikā «Brīvā Zeme" aizrādīja, ka vajagot pacelt kultūru, un tas ir iespējams tikai ar darba laika saīsināšanu, lai tādā kārtā dotu iespēju laukstrādniekiem
nodoties sabiedriskai dzīvei.
Tad par to nevēlamo iespaidu uz jaunsaimniekiem. Man liekas, pie mums ir tādas jaunsaimniecības, kuras pa lielākai daļai algota darba spēka nenodarbina, un tāpēc uz viņiem šis likums nevar tikt attiecināts. Bet ja nu ari būs jaunsaimniecības, kuras
nodarbinātu algotu darba spēku, un ja pateiks, ka uz
tādām likums neattiecas, tad jaunsaimniecības nostādīsim pavisam neciešamos apstākļos, jo tādā kārtā
jaunsaimniekiem būs daudz dārgāk jāsamaksā par
darba spēku. Tādā ceļā tikai panāks viņu izputināšanu. Tad vēl Kalniņa kungs runāja par strādnieku apdrošināšanu. Man liekas, par to šeit nemaz nevajadzēja runāt. Nevar taču runāt, ka vajaga iesākt lauk-
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laikrakstos ziņas, ka lai gan laika apstākļi bij daudz
labvēlīgāki nekā šī gada rudenī, tomēr Vidzemē palicis daudzās lauku mājās vēl uz lauka mieži nenovākti, zem sniega. Tā tad nevis darba laika normēšana šeit bij kavējusi ražu novākt. Tad Brieža kungs
vēl mēģināja labot manus izteicienus, it kā Austrijā
esot 10 stundu darba diena, nevis 9U stundas. Es
jau aizrādīju, ka Austrijā pastāv likums, bet tur pastāv ari vēl kolektīvs līgums uz likuma pamata. Tur
laukstrādnieku biedrības slēdz līgumus ar lauksaimnieku biedrībām un tur ir paredzētas 91/4 stundas
caurmērā gadā. Tādu līgumu tie ir noslēguši ari
1924J25. saimniecības gadā un uz to tad es ari atsaucos.
Tad vēl ir nepareizs Brieža kunga apgalvojums,
ka laukstrādnieki prasot to, ko mēs tiem diktējam
priekšā. Varu jums atgādināt vienu notikumu, kur
mēs abi satikāmies vienā sapulcē un kur Brieža kungs
mēģināja ar savu runu šo sapulci saelektrizēt. Kad
tas viņam neizdevās, tad viņš ?'sapulces dalībniekus
nosauca garāmgājējiem, ka tie neesot nekādi īsti
zemnieki, kas sapulcē sanākuši, tāpēc ka viņi Brieža
kungu negribēja uzklausīt, un Brieža kungam vajadzēja no tās sapulces taisīties laukā. Tā ir ar to
elektrizēš-mu. Ne vienmēr var kaut ko panākt, ja
tas runā sapulces ieskatiem pretim. Bet ja laukstrādnieku darba laika regulēšana ir viņu dabiskā
prasība un tur nevajaga iet uz sapulci viņus elektrizēt. Saukas laukstrādnieku biedrība iesūtījusi līdzīgu prasību sociāldemokrātiskai frakcijai, tā ari laikrakstos publicēta. Tur, Saukā, nav bijis ārā neviens
no sociāldemokrātu runātājiem. Tur neviens nav mēģinājis tos cilvēkus elektrizēt, bet viņi paši atraduši
par vajadzīgu sapulcēties un tur apspriedušies. Ne-
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vajaga runāt par dogmām. Tāpat var teikt par Brieža kungu, ka viņš aizstāv \ ienu dogmu, kura viņam
it kā nagla iesista galvā, ka laukstrādnieku darba
laika normēšana nāvi vajadzīga. Var prasīt, laj viņš
drusku atkāpjis no savas dogmas un pavirzās uz
mūsu pusi un palīdz laukstrādnieku darba laiku normēt.
Tad par darba inspektoriem. Ja lauksaimnieki
turēsies pie likumā noteiktām normām, tad nevajadzēs darba inspektoriem skatīties, vai netiek pārkāpts likums. Vienīgā izeja no līdzšinējā nenormāla
stāvokļa ir balsot par pāreju uz šī likuma lasīšanu
pa pantiem. Man liekas, ka šis likums ienesīs to_ vajadzīgo mieru lauksaimniecībā, kāda līdz Šim trūkst,
kur vasaras karstākā darba laikā aiz pārmērīgi gara
darba laika atstājas no darba visi strādnieki un saimniekam nākas pārtraukt darbu, kamēr sameklē jaunus. ,1a būs darba laika likums, tad tādi konflikti nenotiks. Tad nebūs tāda parādība, kā «Brīvā Zemē"
ziņo no Džūkstes, kur viens saimnieks ņemot nost
otram strādniekus.
Ja būs laukstrādnieku un lauksaimnieku biedrības, kuras noslēgs kolektīvu līgumu,
tad būs gādāts par mieru. Šis likums ir pirmais solis uz lauku dzīves nokārtošanu, un lauksaimniekiem
vajadzētu balsot par šo likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijam iesniegts priekšlikums:
„Liekam priekšā šodien sēdi slēgt pīkst. 'MO. "

Vajadzīgais skaits parakstu ir. Vai būtu kādi iebildumi pret priekšlikumu? Iebildumu nav? Pieņemts. Prezidijs liek priekšā nākamo sēdi noturēt
piektdien, 21. martā, pīkst. 5 pēc pusdienas. Iebildumu nav? Nākamā sēde 21. martā, pīkst 5 pec
pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.45 vakarā.)

J. Rancans
nība)
6.

*

IV. sesijas 18. sēde 1924. gada 21. martā.
(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)
Saturs:

1.

Atvaļinājumu

2.

Likumprojektu nodošana komisijām
Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu
dažu deputātu saukšanai pie tiesas atbildības . . .
Redakcijas komisijas ziņojums:
K. Skalbe, referents

3.
4.
5.

piešķiršana deputātiem
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595
595

Likums par laukstrādnieku darba laiku (vispārējo debatu noslēgums un 2. lasījums; nobalsojot visā visumā,
noraida):
V. Barkans, referents

595, 606, 608, 611, 614, 617,
619—621,

A. Briedis,

referents

623, 625, 627, 628

602, 606, 609, 611, 614, 617,
619—621, 623, 625, 627, 628

St. Jubuls (Latgales kristīgo zemn. savienība) 595
.1. Rūdzis (sociāldemokrāts)
596, 627
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) 599, 608, 610
A. Alberings (zemnieku savienība)
604, 606, 609,
615, 618. 619, 622, 623, 626
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts)

605, 610, 613, 616,
624, 628

. .1. Trasuns (Latgales darba partija)
M. Rozentals
(sociāldemokrāts) .

. 607, 612, 614
607, 611, 618,
620—623,

Fr. Trasuns (ārpus partijām)

.

.

.

627

613, 615. 617

Nākošā sēde

(Latgales kristīgo

zemnieku savie630
630

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Saeimas
sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; likums par laukstrādnieku darba
laiku; likums par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem; likums
par muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu; likums
par pārgrozījumiem preses likumā; likums par telpu
īri; papildinājumi likumā par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā; likums par kreditlikuma
(Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas 1903. g.
izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšanu; likums par pre-

ses lietu tiesāšanas kārtību; sodu likums par spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku,
lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu; pārgrozījumi likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm.
Saeimas priekšsēdētājs Fr. Vesmanis lūdzis atvaļinājumu no 29. marta līdz 29. aprilim, sakarā ar savu
braukšanu latviešu parlamentāriešu apvienības uzdevumā uz starptautiskās parlamentāriešu savienības
padomes sēdi. Prezidijs liek priekšā šo atvaļinājumu
piešķirt.
Iebildumu nav? Atvaļinājums Saeimas
priekšsēdētājam 110 29. marta līdz 29. aprilim skaitās
par piešķirtu.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par
disciplinārā reglamenta 73\ panta atcelšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu kara lietu
komisijai. Iebildumu nav? Projekts nodots kara lietu
komisijai.
Tālāk ministru prezidents piesūtījis II.
valsts papildu budžeta projektu 1923. 24. gadam. Pre-
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zidijs liek priekšā nodot budžeta komisijai. Iebildumu
nav? Nodots minētai komisijai.
Ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Anša Rudevica saukšanai pie tiesas
atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lūgumu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots deputātu
lietu izmeklēšanas komisijai. Tad tālāk ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu tā paša deputāta,
Anša Rudevica, saukšanai pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
nodot šo lūgumu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Nākošais dienas kārtības punkts ir redakcijas komisijas ziņojums. Es lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Referents K. Skalbe: Likumā par dažos likumos
minēto sumu pārrēķināšanu latos visgarām, kur stāv
«likumu krājums", vārdu «likumu krājums" rakstīt
ar lielo burtu. Tad I. daļā priekšpēdējā rindiņā pēc
vārda «uzlikto" jāliek",".
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vai būtu
kādi iebildumi pret šiem pārlabojumiem? Ja nav iebildumu, tad pārlabojumi uzskatāmi par pieņemtiem.
Nākošais dienas kārtības punkts ir liku m s
par
1a u s t r ā d n i c k u darba
1a i k u. Referenti Barkans, Briedis. Turpināsies vispārējas debates pie šī likumprojekta.
No pagājušās sēdes pie
vārda ir pieteicies vēl Jezups Rubulis. Vai Jezups
Rubulis vēlas izlietot savas vārda tiesības? Rubula
nav. Vairāk pie vārda neviens nav pieteicies. Vārds
Jubulim.
St. Jubuls (Latgales kristīgo zemnieku savienība) :
Augstā sapulce! No vairākiem runātājiem tika pie\ ēsti dažādi motivi par un pret laukstrādnieku darba
laika likumu. Daži no šī likuma aizstāvētājiem viņu
atspēko pat ar to, ka uz laukiem nevarot dabūt strādniekus, jo visi dodoties uz pilsētu, kur darba laiks noteikts un mazāk jāstrādā nekā uz laukiem. Tas gan
ir taisnība, ka uz laukiem vasaras mēnešos darba
laiks ir daudz garāks nekā pilsētās "fabrikās un citās
iestādēs, kur jāstrādā noteikti tikai astoņas vai sešas
stundas dienā. Bet ar šo nav vēl viss pateikts" strādnieks ne tamdēļ vien dodas no provinces uz pilsētu,
ka uz laukiem daudz jāstrādā un darba laiks nav noteikts, bet ari tamdēļ, ka fabrikās un citās iestādēs
pilsētās strādnieki tiek atalgoti daudz labāki nekā uz
laukiem. Strādnieku bēgšanā no laukiem uz pilsētām
lielā mērā vainīgi ari mēs paši, atvēlēdami ikgadus
vairākus miljonus pilsētu bezdarbniekiem, kuri tiek
izlietoti, kā tas ir redzams, ļoti neracionāli: bezdarbniekam tiek izmaksāta dienas alga par to, ka viņš vasaras laikā nostāv dažas stundas ar lāpstu rokā vienā
vai otrā pilsētās dārzā rušinādams zemi tikai tamdēļ,
lai būtu redzams, ka ari pilsētas bezdarbnieks «strādā". Bet zemnieks pa to laiku, kā saka, ar uguni
meklē strādnieku uz laukiem, lai varētu veikt lauku
darbus, novākt no tīrumiem labību. Fabrikās un citās
pilsētas iestādēs, kur darbs norisinās parasti zem
jumta vai ir citādas dabas, šis likums gan viegli izvedams dzīvē, bet tikai ne uz laukiem, lauksaimniecības
darbā, kur zemnieks strādā tad, kad viņš var un tik
ilgi, cik to prasa nepieciešamība; dažas dienas zemnieks ir spiests strādāt 16—18 stundas, bet citu dienu,
piemēram, lietus laikā ari 2 stundas neiznāk strādāt.
Un ari ne tikai dienā, bet ari naktī nereti pienākas izpildīt dažus neatliekamus darbus, kā aizvest labību uz
dzirnavām, kopt lopus un daudz citas darīšanas, kuras
visas šeit nav iespējams minēt Vajaga iedomāties,
kā lai saimnieks, kuram reti kad pat pulkstens ir mājās, ievedot šo likumu, izrēķinās darba stundas ar
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savu strādnieku, tur būtu vajadzīgs pat vai speciāls

rēķinvedis, kurš izlīdzinātu strādnieka darba virsstundas un iztrūkstošās,stundas; šī likuma izvešanai
dzīvē neizbēgami sekotu mūžīgs strīds un nesaprašanās starp saimnieku un strādnieku. Ņemot cauru
gadu, varbūt, lauku strādniekam darba laiks ari neiznāk garāks par 8—9 stundas diena, bet šīs normas
izvešana dzīvē tādā veidā, kā paredz šis likums, nav
iespējama un piemērota. Daži runātāji aizrādījuši,
ka šāds likums dažās valstīs jau pastāvot, bet netiekot izvests dzīvē un paliekot tikai uzpaplra. Tas
mums var noderēt par praktisku piemēru, ka darba
laika normēšanas likums uz laukiem dzīve nevar but
izvests, bet pieņemt likumu, lai viņš pastāvētu tikai
uz papīra, ir pilnīgi lieki. Liekas, ka daži šī likuma
aizstāvētāji pārāk maz pazīst zemniekadzīvi un darbu vai pat pavisam to nepazīst Varbūt, tikai gadījumā, braukdami uz vēlēšanu aģitācijām, no stacijas
līdz pagasta namam, ir redzējuši, kā zemnieks sēj vai
pļauj. No Latgales redzes stāvokļa mums, latgaliešiem, šis likums gan nebūtu bailīgs, ja latgaliešu zemnieki, turēdami mazas zemes platības, savu zemi, izņemot mazu procentu, ne tikai apstrādā bez algota
spēka, bet paši iet par kalpiem uz Vidzemi un Kurzemi. Bet, skatoties no visas valsts redzes stāvokļa,
šis likums dotu lauksaimniecībai lielu triecienu un
mūsu valsts, kuras pamats ir lauksaimniecība, no ta
smagi ciestu. Ievērojot visu izteikto, mūsu frakcija
par šo likumu balsot nevar.
Priekšsēdētāja
Rudzim.

biedrs

A.

Petrevics:

Vārds

J 'ŽĪ,\
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Cienījamie deputātu
kungi! Mūsu lauksaimniecības priekšā ir nostājušies
šim brīžam 3 galvenie problemi. Pirmkārt, lauksaimniecības krizes atrisināšana, otrkārt, hipotekariskie parādi un, treškārt, laukstrādnieku jautājums.
Laukstrādnieku jautājuma atrisināšana ir saistīta ļoti
lielā mērā ar patlaban apspriežamo laukstrādnieku
darba laika normēšanas likumu. Atgriežoties pie šī
laukstrādnieku jautājuma jāatzīmē, ka tas ir ļoti vecs
jautājums. Šis jautājums ir vecāks nekā pilsētas
strādnieku kustība. Laukstrādnieku jautājuma pirmsākumi ir meklējami tai laikmetā, kad lauksaimniecība
no naturālās saimniecības sāka pāriet -uz naudas saimniecību. Šai laikmetā tad ari meklējami laukstrādnieku jautājuma pirmsākumi. Latvijā tas atzīmējams
pēc 1860, gada reformām.
1860. gada reformas norobežo pagātni, norobežo naturālās saimniecības beigas lauksaimniecībā un iezvana jaunu laikmetu Latvijā, pāreju uz naudas saimniecību. Tomēr laukstrādnieku kustībai tālāk attīstoties rodas vienā laukstrādnieku kustības daļā sava ideoloģija.
Šī ideoloģija latviešu sabiedriskās kustības vēsturē ir pazīstama zem ideoloģijas, kura izpaužas «sava kaktiņa,
sava stūrīša zeines" meklēšanā. Šī ideoloģija galu
galā. Lavijas neatkarības laikmetā, pēc Latvijas neatkarīgas republikas proklamēšanas, pēc viņas nostiprināšanas, ir atraduši savu reālo iemiesojumu mūsu agrārās reformas likumā. Agrārās reformas likums ir
noslēdzis vienu šis* laukstrādnieku kustības ideoloģijas daļu, bet laukstrādnieku jautājums tomēr paliek,
jo paliek laukstrādnieki, algotais darba spēks. Lai
varētu atrisināt algotā darba spēka jautājumu, kā es
jau šeit iepriekš aizrādīju, kapitālistiskas iekārtas robežās ir nepieciešami daži likumi. Ja strādnieku kustība pilsētās ir attīstījusies galvenam kārtām pateicoties savām plašām organizācijām, savām cīņas spējām, ir spējusi cik necik iekārtoties un panākt kaut
kādus reālus uzlabojumus, tad laukstrādnieku kustība
to nav spējusi izdarīt, jo laukstrādnieki līdz šim ir bijuši izklaidēti. Bet tomēr laukstrādnieki ir atraduši
īpatnēju pretestības ceļu. Tas ir taisni tas, ko mūsu
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lauksaimnieki apzīmē par aizplūšanu no laukiem uz
pilsētām. Tas ir tas ceļš, kuru laukstrādnieki neapzinoties ir atraduši. Tomēr šī aizplūšana uz pilsētu
priekš mūsu lauksaimniecības eksistences, priekš mūsu lauksaimniecības normālās attīstības nes zināmus
šķēršļus, jo līdz ar laukstrādnieku aizplūšanu uz pilsētām rodas uz laukiem darba spēka trūkums un lauksaimniecība nevar vairs normāli attīstīties. Ja tuvāk
apstājamies pie cēloņiem, kuri noved pie laukstrādnieku aizplūšanas uz pilsētām, tad redzam, ka tie ir
vairāki. Pirmais cēlonis ir pārāk garais darba laiks,
otrais ir nenokārtotais laukstrādnieku kultureli-tiesiskais stāvoklis, trešais ir zemās darba algas un ceturtais ir nenokārtotais dzīvokļu jautājums. Visi šie
cēloņi ir sociālas dabas. Ja mēs šos cēloņus iznicināsim, ja nokārtosim likumdošanas ceļā cik necik šo
jautājumu, tad aizplūšana no laukiem uz pilsētām mitēsies. Viens no sāpīgākiem jautājumiem mūsu lauk- '
saimniecībā mūsu laikos būs paralizēts. Darba laika
normēšana, ko paredz nupat apspriežamais likumprojekts, ir pirmais solis uz priekšu, lai tos cēloņus, kas
izsaukuši šo nevēlamo parādību zināmā mērā paralizēta. Es nesaprotu, kāpēc pilsonisko partiju runātāji
uzstājas pret šo likumprojektu ar tādu sparu un pat
apzīmē viņu par neiespējamu. Laukstrādnieku aizpūšana no laukiem uz pilsētām ir ne tikai sāpīgs jautājums mūsu lauksaimniecībai vien, bet zināmā mērā
tas sajūtams visai mūsu tautai, jo līdz ar to tiek vājināta lauksaimniecība un līdz ar viņu visas valsts
saimniecība. Ja mūsu laikos, it sevišķi tagad, kur pilsoniskās partijas tik svinīgi deklarē, ka mēs esam
lauksaimniecības valsts un ka mūsu valsts nākotne
meklējama lauksaimniecībā un nevis rūpniecībā un ja
tiešām grib tos pamatus atstāt nesatricinātus, ja grib
savas domas jealizēt dzīvē, tad ari pilsoniskām partijām pirmām kārtām jāsper pirmais solis priekš tam,
lai lauksaimniecība varētu attīstīties ari uz priekšu.
Viens no tiem soļiem būtu nokārtot laukstrādnieku
jautājumu. Jāaizrāda, ka ari pateicoties tam, ka mūsu
zemei ir gājis pāri lielais pasaules karš, ļoti daudz
dzīvā spēkā ir gājis zudumā un mēs, normējot darba
laiku uz laukiem, tāpēc padarītu panesamākus apstākļus mūsu jaunaipaaudzei, kas uz laukiem strādā smago
darbu un mēs radītu ari priekš tiem noteikumus, ka
cik necik mūsu jaunā paaudze varētu uz laukiem attīstīties veselīgākos apstākļos. Tad viņa varētu savā
bērnībā nepagurt un attīstīties spēcīga. Tas ari jr
viens no tiem motiviem, kas spiež mūs aprobežot pārāk lielo izvārdzināšanu uz'laukiem, kas izpaužas lielā
un garā darba laikā. Tāpēc tie būtu tie galvenie motivi, pie kādiem ir jāapstājas tiem runātājiem un tam
partijām, kuras cenšas aizstāvēt laukstrādnieku darba
laika, noteikšanu uz laukiem. Turpretī, ja apskatām
runas, kuras tika noturētas_ pagājušā sēdē no pilsoņu
partiju runātājiem, tad mēs neredzam nevienu nopietnu motivu pret laukstrādnieku darba laika normēšanu, mēs pat nedzirdējām no pilsoņu partiju runātājiem, pat ne no zemnieku savienības puses, ka tie
būtu izteikušies, ka darba laika normēšana_ mazinātu
darba ražīgumu. Mazākais es to nedzirdēju ne Alberinga kunga runā, ne centra priekšstāvja Kalniņa
kunga runā, ne Brieža kunga runa. Betko tad tāda
gadījumā mums šie kungi pagājušā sēde pateica ?
Kādi bij tie motivi, kāda bija tā argumentācija, ar
kādu nāca pilsonisko partiju runātāji un tik noliedzoši
izteicās pret laukstrādnieku darba laika normēšanu.
Ja mēs apskatāmies un analizējam tās runas, tad pirmām kārtām jāapstājas pie Alberinga kunga runas.
Bet es pie tās negribu pārāk ilgi apstāties, jo kaut gan
šī runa bija gara, bet jaunu tā neko nesniedza, jo viņš
atrada ļoti daudz negatīvas parādības, bet atrada
vienu pozitivu parādību tai ziņā, ka ar darba laika
normēšanu attīstoties viena vesela industrijas nozare
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— un proti pulksteņu taisīšanas nozare. Nu zināms,
ar šādiem motiviem varēja runāt 60, 70 gadus atpakaļ,
tai laikā, kad mūsu rakstnieks Kaudzītes _ Matīss uzzīmēja slavenos runas vīrus sava nepārspējama darba
Latvijas li«Mērnieku laikos", bet 20. gada simtenī
kumdošanas iestādē ar tādu argumentāciju nevarētu
nākt. Man šķiet, ka mazliet objektīvāks tomēr sava
argumentācijā pret laukstrādnieku darbajaika normēšanu bij otrs zemnieku savienības runātājs, Brieža
kungs. Bet ari Brieža kungs nevarēja atrast mušu
Latvijas apstākļos kaut ko tādu sevišķi pārliecinošu,
kas pārliecinātu augstā nama deputātus uzstāties pret
laukstrādnieku darba laika normēšanu. Brieža kungs
iztaisīja garas ekskursijas pa ārzemēm, izbraucās pa
Itāliju, atgriezās uz Austrāliju, beidzot nobrauca uz
Vāciju un galu galā atradās tai paša Latvija. Ko nu
Brieža kungs savā ekskursija pa arzemem _ redz?
Viņš redz, ka tagad politiskas un saimnieciskas depresijas laikā darba devēji, uzņēmēji un darba devēju
organizācijas visur un visas valsts cenšoties apkarot jaunievesto revolūcijas laikmeta 1918./19. un 1920.
gadā laukstrādnieku darba laiku. Tas mums, Latvija,
netaisot nekādas ekskursijas pa ārzemēm, ir itin
labi zināms. Mēs zinām, ka ārzemes un it sevišķi
Vācijā darba devēji un kapitālisti, bijušas monarķijas piekritēji, uzstājas ne tikai pret laukstrādnieku
darba laika normēšanu, bet vispārīgi pret strādnieku
šķiras iekarojumiem un to zemju demokrātiskas iekārtas iekārojumiem. To Brieža kungs sava ekskursijā neminēja. Ko tad mums teica demokrātiska
centra priekšstāvis? Demokrātiskā centra priekšstāvis izteicās, ka varbūt, zināmā mērā tas naktu laukstrādniekiem par labu, bet tā kā tas atstatu ļoti negatīvu, pat demoralizējošu iespaidu uz laukstrādniekiem, tad no šāda eksperimenta Latvijas patreizējos apstākļos jāatsakās. Es esmu tanī pārliecība, ka demokrātiskais centrs zināmos gadījumos nobalsotu par
laukstrādnieku darba laika normēšanu,' bet ta ka
centrs savu turpmāko politisko karjeru redz vienīgi
atskaldot daļu vecsaimnieku no zemnieku savienības,
tad viņam ir bail balsot un viņš ir spiests taisīt līdz
to politiku, kuru izved te zemnieku savienība._ Tikai
tādā perspektivē es varu saprast centra izturēšanos.
Bet it sevišķi nesaprotama ir Trasuna un Ķempa
kunga uzstāšanas pret laukstrādnieku darba laika normēšanu. Trasuna kungs teica, ka viņš atzīstot gan,
ka varbūt Kurzemē un Vidzeme esot nepieciešami
normēt laukstrādnieku darba laiku, bet taču nevarot
latgaliešus šķirt no kurzemniekiem un vidzemniekiem,
jo tā esot vienas tautas būšana. Ta tad jauzstajoties
Te tas,
pret laukstrādnieku darba laika normēšanu. no
nezim^
kura
lūk, ir — vienas tautas būšana. Es
laika tas tā ir, kad parādījās ta vispār ejoša formula
par vienas tautas būšanu? Gadu vai divi gadus atpakaļ Trasuna kungam tādas formulas nebija. Ja Trasuna kungs tās vienas tautas būšanas deļ gribētu atdot savus latgaliešus, kuri sastāda galveno laukstrādnieku kadru vasarā pie mums, tad es nezinu, ka veiksies Trasuna kungam savā turpmāka politiska gaita
ar jaunas partijas dibināšanu. Kempa kungs pec būtības pret šo likumprojektu izteicās,_ bet solījās balsot
par likumprojektu tikai tamdēļ, lai tādā kārta iecirstu
baltiešu lauksaimniekiem pa biksam. Bet savāds bija
ari viņa stāvoklis. Tie divi sen vairs neatzītie Latgales sabiedriskās domas izpaudēji, — vismaz par tādiem mēs viņus senāk turējām, mes viņus zināmos
apstākļos pat salīdzinājām ar mūsu tautiskas atmodas sludinātājiem: ar Kronvalda Ati un ar Krišjāni
Voldemāru — tie paši tagad redz sevi atšķeltus no
masām, kurām viņi bij līdz gājuši. Es gan neredzu,
kā viņi savā turpmāka darba, kur šie divi cilvēki ir
sametušieskopā, varēs saprasties, ja viņi tik svarīgā
jautājumā runā viens otram pretim. Es jau paša sa-

_

599

Latvijas

Republikas

Saeimas IV. sesijas

kumā atzīmēju, ka laukstrādnieku jautājums un saistītā ar viņu laukstrādnieku darba laika normēšana ir
divas nešķiramas lietas.
Ja mēs neatzīstam laukstrādnieku darba laika normēšanu, tad mēs vispārīgi
neatzīstam šo likumu kā neatraujamo sastāvdaļu no
laukstrādnieku jautājuma vispār, un laukstrādnieku
jautājums ir sāpīgs visai mūsu lauksaimniecībai. Ja
mūsu lauksaimniecība grib iznīcināt šo traucējošo iemeslu, vajaga vai nu atgriezties pie veciem apstākļiem, pie Veciem klaušu laikiem, kad ar policiju, ar
vagariem piespieda strādāt: pie drakoniskiem strādnieku likumiem jeb ir jāiet cits ceļš . jāiet progresa
ceļš — ir jāiet uz priekšu un jāiznīcina tos cēloņus,
kas aizdzen cilvēkus no laukiem uz pilsētām. Es domāju, ka tikai ejot šo pēdējo ceļu, lauksaimniecība varēs attīstīties par spēcīgu tautsaimniecības nozari ari
uz priekšu. Brieža kungs pagājušā sēdē nāca ar kaut
kādiem argumentiem no profesora Hanzena darbiem.
Par nožēlošanu man jāsaka, ka es profesora Hanzena
darbus neesmu lasījis, bet es Brieža kungam pretim
varētu pievest ari ļoti nopietnus darbus no vācu agrarpolitiķiem: Buchenberga, Vvgodzinska un Augusta Skalveita, kuri būdami ļoti konservatīvi kungi
un uzstādamies pret Latvijas agrāro reformu, tomēr
savos tālākos slēdzienos atzīst, ka laukstrādnieku jautājums ir viens no svarīgākiem jautājumiem un ka viņu var atrisināt ejot moderno likumdošanas ceļu. Tas
ir ļoti konservatīva kunga, profesora Skalveita slēdziens. Šo slēdzienu ir sen taisījusi Latvijas sociāldemokrātija un Latvijas laukstrādnieki. Ja šis ceļš
netiks iets, tad šie traucējošie apstākļi, kas kavē Latvijas lauksaimniecības tālāko attīstību, pastāvēs ari
uz priekšu un gala iznākums būs tas, ka ar laiku paši
latviešu lauksaimnieki būs spiesti apdomāties, vai pielaist tās lietas tālāk jeb vai sākt padomāt par laukstrādnieku tiesiskā stāvokļa nokārtošanu, par laukstrādnieku darba laika normēšanu un par laukstrādnieku darba algām. Tikai šis ceļš var novest Latvijas lauksaimniecību uz īstā ceļa, var novest viņu pie
progresa un pie zelšanas un nevis tas ceļš, ko šodien
mums sludina latviešu pilsoniskās partijas. Beidzot,
es tomēr ceru, ka šis likums, kas ir tik ļoti svarīgs un
nesaraujams līdz ar visas lauksaimniecības nākotni,
ka viņš_tiks pieņemts tādā veidā, ka viņš dos latviešu
laukstrādniekiem, tiem laukstrādniekiem, kuri ari piedalījušies Latvijas neatkarības izcīnīšanā, tos reālos
labumus, kādus viņi līdz šim' vēl nav baudījuši.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
diņam.
sX

Vārds Lin-

» "T*"- R* Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī'~T* jamie deputātu kungi!
Mani pamudināja uzstāties
vakardienas vai aizvakardienas «Sociāldemokrāta"
atreferējums, kurā bija teikts, ka es agrarlietu komisija aizstāvējis citādas domas nekā šinī sapulcē. Šis
«Sociāldemokrāta" ziņojums ir nepareizs. Es agrarlietu komisijā gan aizrādīju, ka šis likums lāga nebūtu
attiecināms uz topošām jaunsaimniecībām.
To es
motivēju ar to, ka jaunsaimniecības vēl nav nostiprinājušās, nav uzceltas ēkas un ka tur tiešām nevar zināt, kad var darbu sākt un kad to beigt. Tur ir grūti,
pat neiespējami kaut kādā veidā normēt darba apstākļus. Tomēr tā ir pārejoša parādība, un agrarlietu komisija es balsoju par šo likumu un ari par pārejuuz pantu lasīšanu, tāpat kā ari te mēs balsosim par
pāreju uz pantu lasīšanu. Loti nepatīkami ir tas, ka
kreiso sociāldemokrātu avīzē «Sociāldemokrāts" gandrīz katra numura cenšas tā vai citādi citu domas nostādīt greizi, nepareizi, bet sevi izcelt, sist sev pie
krūtīm un sacīt: «Lūk. mēs tie īstie!" Tāpēc lai man
būtu ajļauts uz to atbildēt un teikt, ka jūs nebūt neesiet tie īstie. Man liekas, jūs ļoti labi to zināt, ka jūs
tagad šo likumu aizstāvat nevis tāpēc, lai to izvestu,
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bet tāpēc, lai ap deramo laiku lauku masām rādītu,
ka jūs aizstāvat viņu intereses un aizstāvat nevis ar
darbiem, bet ar runām. Neapzinīgais lauku proletariāts, neizšķirdams jūsu darbus nojusu vardierm viena
otrā vietā vēl jums notic un doma, ka tiešam jus aizstāvat viņu intereses. Mīļie biedri pa kreisi — Kalniņa kungs neuztraucaties — jus taču zināt, ka jums
ar demokrātisko centru pastāv līgums, ka visos sociālpolitiskos jautājumos viss paliks pa vecam , Vai
nē? Viņi no savas puses — tas, bez šaubām, jūsu
ieguvums — ir solījušies ,ka viņi neies ne soli atpakaļ
no tā, kas agrāko valdību laikā ir izvests, bet no otras puses jūs ari esat devuši savu vārdu, ka tikmēr *
kamēr pastāv šī.valdība, sociālpolitiskos jautājumos
neiesiet ne soli uz priekšu. Ja tas ir ta, ja jums šāds
nolīgums pastāv, ja jūs to labi zināt, tad sakāt, Rudža
kungs, kāpēc jūs nākat uz šā katedra un runājat par
to, ka jūs aizstāvat laukstrādnieku intereses. Pie tagadējās valdības jūs taču nevarat izvest šo likumu
dzīvē. Jums taču ir nolīgums, ka neiesiet ne soli uz
priekšu. (Starpsauciens pa kreisi.) Jūs taču ļoti labi
zināt, ka agrāko valdību laikā viņu platformas ari bij
noteikts, ka tas un tas tiks izvests un Saeima šo valdību platformas ari centās izvest. Jūs labi zināt, ka
8 stundu darba dienas likums pilsētās, pateicoties tam,
ka viņš bija koalīcijas valdības platformā paredzēts,
tika izvests ar zemnieku savienības, centra un mazinieku balsīm pret kreiso sociāldemokrātu balsīm.
Jūs redzat, ka to, kas ir minēts valdību platformās,
ir iespējams izvest ari likumdošanas iestādēs. Ja tagad sacīts, ka viss paliek pa vecam, tad valdības frakcijas rūpējas par to, lai nekas netiktu kustināts. Jūs
(kreisie) gan pārmetat citiem, bet izrādās, ka jūs paši
taisāt tādas divkosības, ka tiešām ir brīnums, ka plašākas tautas masas to vēl nav ieraudzījušas. Man
liekas, nav tāļu tas laiks, kad viņas to ieraudzīs.
(Smiekli un aplausi pa kreisi.) Rudža kungs, par velti
Jūs mājat ar roku. Es jums vēl ko atgādināšu. Jūs
pagājušās vēlēšanās braukājāt pa laukiem un sludinājāt, ka jūs ļoti stāvat par agrāro reformu, un nav ilgi
tas laiks atpakaļ, kad Rudža kungs agrarlietu komisijā
paziņoja un tāpat ari paziņoja «Sociāldemokrātā", ka
saimnieciskā ziņā agrārreforma nav pieņemama, jo
viņš to esot aizstāvējis tikai politiskā ziņā. Bet vēlēšanu laikā jūs to neteicāt. Tā tad redzams, ka visā
jūsu darbība ir zināmā mērā divkosīga. Divkosīga šī
darbība ir tādā ziņā, ka jūs runājat vienu un darāt
otru. Tagad, kungi, jūs nākat un stāstāt par maziniekiem, šinī gadījumā taisni par mani un stāstāt to, kas
patiesībā nemaz nav. (Sauciens no sociāldemokrātiem: «Tīrs kā eņģelis!") Es jau šeit vairāk reiz
esmu_ uzstājies un vairāk reizes aizrādījis komisijā,
ka stāvam par šo likumprojektu, ka balsosim par pāreju uz pantu lasīšanu. Tomēr jūs nekautrējaties šeit
no vietas saukt un apgalvot gluži pretējo. Tas nu
tiešam ir par daudz.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vel var dabūt vārdu Jezups Rubulis. Tā
kaviņa nav zālē, tad runātāju saraksts galīgi izsmelts.
Vārds referentiem. Vai referenti vēlas vārdu?
"?* " i
Referents V. Barkans: Augstais nams! Lielākā
daļa, lielais vairums no šī likumprojekta pretiniekiem
neuzbruka šim likumprojektam kā tādam, bet aizrādīja galvenam kārtām uz kādiem blakus momentiem
un blakus parādībām, kuras it kā izcelšoties pēc šī
likumprojekta pieņemšanas, šis, likumprojekts nesīšot tikai lielu postu saimniecībām. Galvenais motivs
un arguments pret šo likumu bija tāds, ka laukstrādnieku darba laika normēšana ienesīšot tikai lielus sarežģījumus lauksaimniecībā, ka ar to tikšot ienestas
lielas formalitātes darba devēju un darba ņēmēju attiecības un ka ar to tikšot izjaukta patriarchalā iekārta, kāda pašreiz pastāv lauksaimniecībā. Ar vārdu
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sakot, ar šī likuma pieņemšanu celsies visādas nelaimes un pārpratumi. Šādus argumentus ir grūti atspēkot, jo tiem nav nekādu pamatu. Šāda argumentācija ir vienīgi subjektīva iedoma no tiem, kas viņu
lieto. Lai šādiem argumentiem dotu kādu reālu nozīmi vai saturu, tad šī likumprojekta pretiniekiem vajadzētu pierādīt 2 faktus. Vispirms to, ka mūsu lauksaimniecībā pastāv patriarchalas attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju un otrkārt vajadzētu pierādīt to, ka sakarā ar laukstrādnieku darba laika normēšanas izvešanu kaut kādā valstī patriarchalā iekārta ir gājusi bojā un ka tas ir nācis par ļaunu kā darba devējiem, tā ari darba ņēmējiem. Tā kā neviens no
šiem faktiem pie šī likumprojekta netika pierādīts,
tad visa šī argumentācija pret likumu paliek gaisā karājoties. Tālāk šeit vairāki runātāji izteica tādu pārliecību, kura sevišķi mani pārsteidza. Tā viens no
demokrātiskā centra runātājiem izteica pārliecību,
ka šī likumprojekta iniciatoriem nav bijis nekādu citu
motivu kā viens zemnieku savienības solījums, kuru
tā devusi Satversmes Sapulces laikā. Es jau savā
referātā aizrādīju uz motiviem, kādēļ sociālās likumdošanas komisija ir ķērusies pie šī likumprojekta izstrādāšanas. Es varētu tos motivus papildināt, bet
domāju, ka tas būtu lieki un tā būtu vienkārša laušanās atvērtās durvīs. Laukstrādnieku skaits Latvijā ir četrkārt lielāks, nekā rūpniecībā nodarbināto
strādnieku skaits un lielāks, nekā rūpniecībā nodarbināto skaits un ierēdņu skaits kopā ņemts. Laukstrādnieka dzīves apstākļi ir tādi, kā sociālās likumdošanas komisijā apgalvoja demokrātiskā centra
priekšstāvis Skalbes kungs, ka lielākā daļa no viņiem
nobeidz savas dienas ubagu mājā. Jau šis viens motivs liekas demokrātiskam centram bij pietiekošs, lai
atbalstītu šo likumprojektu. Bija celti ari sīkas dabas
iebildumi pret šo likumprojektu, bet tā kā pašreiz lieta
grozās ap to, vai šis likumprojekts būtu vispāri pieņemams, tad pie sīkiem iebildumiem neapstāšos, jo tos
noskaidros pie pantu lasīšanas. Beidzot būtu jānovērš pārmetums, kas man tika celts kā referentam.
Agrarlietu komisijas referents pārmeta man, it kā es
savā referātā būtu tendenciozi izmantojis tos materiālus, kādi bija sociālās likumdošanas komisijas rīcībā. Es savā referātā aizrādīju, ka ziņas par to,
kādu iespaidu atsevišķās valstīs darījusi laukstrādnieku darba laika normēšana, ir ļoti nenoteiktas, pretrunīgas un tāpēc nebūtu vajadzīgs sevišķi meklēt piedzīvojumus citu valstu praksē, lai ar tiem argumentētu par vai pret šo likumprojektu. Turpretim agrarpolitikas lietu komisijas referents apgalvoja, ka tās
ziņas, kuras es izlietoju no Latvijas lauksaimnieku
centralbiedrības savienības raksta, esot citādākas,
esot noteiktākas tās ziņas un taisni negatīvas priekš
laukstrādnieku jautājuma.
Lai izšķirtu jautājumu,
kurš no mums bija objektīvāks, es atļaušos vēlreiz
pakavēt augstā nama uzmanību pie šī raksta teksta.
Agrarlietu komisijas referents apgalvoja, ka ar darba
laika likuma pieņemšanu Čechoslovakija strādnieku
stāvoklis netika uzlabots, bet gan tika pasliktināts.
Še tai rakstā uz šo jautājumu var dabūt tādu atbildi.
Raksts liecina, ka laukstrādnieku materiālie apstākļi
ir uzlabojušies. Tā tad jūs redziet, ka šis raksts liecina, ka laukstrādnieku darba apstākļi kā darba laika
tā ari brīvā laika ziņā ir uzlabojušies. Tā tad, ja
būtu kāda tendence pielaista no manas puses, tad tomēr tā neliecina Brieža kungam par labu.
Tālāk
Brieža kungs apgalvoja, ka sakarā ar tā paša likuma
pieņemšanu ir cēlušies lieli zaudējumi Čechoslovakija
caur to, ka veseli labības lauki nav tikuši novākti,
labība ir atstāta uz tīrumiem. Šeit ir ari tāds jautājums, — kādu iespaidu likums atstājis uz ražošanu.
Vairāki lauksaimnieki atzīst, ka 1919. gadā pie ražas
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nenovākšanas ir nevien likums, bet ari sliktais laiks
bijis par iemeslu tam, ka 40—50% no nenoņemtiem
laukiem palicis zemē aiz strādnieku trūkuma. Tā tad
ir fakts, ka Čechoslovakija tai gadā netika novākti
veseli lauki labības, bet lauksaimnieki atzīst, ka tain
nav bijis par iemeslu vienīgi laukstrādnieku darba
laika normēšana. Te ari nevar sacīt, ka es būtu tendenciozi to jautājumu noskaidrojis.
Trešais jautājums, ka laukstrādnieku algas sakarā ar darba laika
normēšanu stipri cēlušās, — par 50—60%. Šeit atbilde tāda. Cik lielā mērā likums veicināja algu pacelšanos, sapulce izteicās, ka nav iespējams dot pareizu atbildi, neizpētot citus apstākļus, kas darījuši
iespaidu uz algu celšanos. Ir zināms, ka priekš kapa
laukstrādnieku algas iztaisīja 16% no lauksaimniecības ražojumu tirgus cenas. Tagad tā iztaisa 50—60%.
Tā tad fakts ir tas, ka algas laukstrādniekiem cēlušās
un stipri cēlušās, bet atkal jāatzīst, ka tam par iemeslu
nav tikai vienīgi laukstrādnieku darba laika normēšana. Ja mēs skatāmies cauri tālāk šo rakstu, tad
mēs pa daļai varam noskaidrot tos avotus, no kuriem
Brieža kungs sniedza savu informāciju. Šeit ir ari
dots paskaidrojums no Čechoslovakijas lielgruntnieku
savienības, kurš gandrīz uz mata sakrīt ar Brieža
kunga informāciju, bet es to neuzskatīju par objektīvu
un neceļu augstam namam priekšā. Es uzskatīju par
noteiktām tikai tās atbildes, attiecībā uz kurām bija
vienis pratis kā darba devēji, tā darba ņēmēji un valdība. Kas attiecas uz atsevišķo grupu paskaidrojumiem, tad es tos neuzskatīju par objektīviem. Es
beidzu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpolitikas komisijas referentam A. Briedim.
Referents A. Briedis: Augstais nams! Bija jau
sagaidāmas garas runas pie šī likuma. Viņš ilgāku,/
laiku ir apspriests komisijās. Tur šīs runas sākās un
tagad tas nobeidzas. Likuma aizstāvji aizrāda, ka
jālabo ir laukstrādnieku darba apstākļi. Kā vienu no
tādiem labošanas līdzekļiem iedomājas izdot likumu,
kurš normē darba laiku un atsaucas uz to, ka rūpniecība fabriku strādniekiem darba laiks ir normēts, kāpēc atstāt tāda neapskaužamā stāvoklī laukstrādniekus. No otras puses, salīdzinot kā vienus, tā otrus
strādniekus, nāca aizrādījums, ka pie laukstrādnieku darba laika nevai" pieiet ar tādiem ieskatiem, no
kādiem var vadīties normējot darba laiku rūpniecībā,
jo rūpniecībā ir iespējams aprēķināt, kāds būs darba
ražīgums. _ Tur darbs tiek strādāts vai tas ir ziemā
vai vasara, vai tas ir lietū vai saulē, pie vienādiem
apstākļiem; tur laiks nedara nekādu iespaidu, tur
stradnieksir jau ka sastāvdaļa mašinā. Tur var aprēķināt, kādu darbu viņš padara, un tas ir no svara,
jo darba alga var tikt strādniekam izmaksāta, var
tikt aprēķināta no tā, cik viņš ražo, un strādnieks var
prasīt tikai attiecīgu daļu no tām vērtībām, ko tas
ar savu darbu radījis. Turpretim lauksaimniecībā viss
darba ražīgums ir atkarīgs no dabas apstākļiem un
tika ļau aizrādīts, ka šie apstākļi ir tik nenoteikti, ka
te kādu darba normēšanu paredzēt nav iespējams.
Bez tam rūpniecības likumos mēs vieglāk varam ņemt
paraugus no citām zemēm, jo fabriku apstākļi būs
puslīd _ z vienādi kā vienā, tā otrā zemē; turpretim
normējot laukstrādnieku darba laiku, krīt svarā, kādā
valstī tas notiek, kādā stāvoklī tur ir lauksaimniecība,
kāda stāvoklī atrodas valsts, skatoties no ģeogrāfiskā
viedokļa. Ta tad pieiet pie laukstrādnieku darba laika
normēšanas nav iespējams. Tad ari tie argumenti,
kurus pieveda likumprojekta aizstāvji, ir tādi, kas nepārliecina, un ka grūti ir pārliecinošus argumentus
atrast, to viņi paši pierādīja ar to, ka bij meklējuši pa
veciem laikrakstu numuriem, ka bij pat dabūjuši kādu
rakstu no klaušu laikiem un citēja to. Mēs varam
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ir atkāpusies, jo tur normālais darba laiks tagad ir
iedomāties, ka raksti, kuri parādījušies no klausu laipie kam bez kādas atļaujasvar
kiem, mums par paraugu derēt nevar un sevišķi te, 12 stundas dienā,
ta tad pavisam var strādāt 15
strādāt
vēl
3
stundas;
par
var
to
kur mums jāizdod tik nopietns_ likums, te
stundas dienā. Visu kopa saņemot, jātaisa slēdziens,
runāt tikai pašas runāšanas deļ. Tikaari pievests,
laikrakstā, kura uzstā- ka tie argumenti, kuri tika izteikti likuma aizstāvēšaka «Brīvā Zemē", tās partijas
jus ieskatāties paša dzīve,
jaspret šo likumu, esot rakstīts, ka uz laukiem darba nai, nav pārliecinoši. Ja
pie mumsir nevieta
ka
ievest
šo
likumu
redziet,
vietad
kur
izteiktas
rakstu
apstākļi esot jākārto. Avižu
mumsbus jādzīvo,
ilgi
^
gan
vel
nādas un otrādas domas, to ņemt kā tādu piemēru un un nelaikā un laikam
mes varētu ruizpostītas
saļmniecības
gribēsavas
lai
pie
argumentēt tā ir apšaubāma lietai Atkal man
Agraruz
laukiem.
laika
normēšanu
ko
runāt
par
darba
lai
kaut
tos sacīt, ka tas ir tikai tāds iemesls,
un
ena,
tadeļ
šāda
sledzi
pie
komisija
nāca
_
politikas
nātu. Tāpat pieveda, ka zemnieku savienības depuaugstais
vārda,
jālūdz
komisijas
agrarpolitikas
apspriešanasari
esot
man,
tāti agrāk pie darba laika likuma
nams šo likumprojektu, ka mušu apstākļiem nepieuzstājušies par to, ka darba laiks uz laukiem būtu
mērotu, noraidīt.
normējams. Nāca ar pārmetumu un it ka pieradīja, ka
atpieņemams.
Te
tika
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
tāpēc darba laika likums ir
savienība
ka
zemnieku
pāreja
uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
bildēts jau un man ari jāatbild,
uzstāsies par to, ka laukstrādnieku stāvoklis ir jāno- būtu par pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
kārto. Es pats pievedu skaitļus, ka racionāli nostākaut
darīts
bez
darīts
un
Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošadītās saimniecībās tas tiek
nas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lakāda likuma. Priekš tā, lai izdotu likumu parlaukstrādnieku darba laiku, mušu valsts apstākļi vel nav sīšanu nodotas 48 balsis, pret to — 36 balsis, atturenogatavojušies. Tad, cik viegli pie šī jautājuma pie- t jušies 2. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Ludzu
gāja kreisie sociāldemokrāti, liecina tas, ka meklēja * nolasīt likumprojekta virsrakstu.
tādus vieglus efektus, apstājoties pie ta momenta, kur
Sekretārs J. Vesmanis:
zemnieku savienības priekšstāvis bija aizrādījis, ka ir
„Likums par laukstrādnieku darba laiku."
grūti paredzēt nepārtrauktu nakts atpūtu, kāda liPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
kumā paredzēta. To kreiso sociāldemokrātu runātājs Pieņemts. 1. pants.
pārvērta par joku, bet man gan liekas.ka joki pie šī
Sekretārs J. Vesmanis:
likuma ir atstājami mala, un ja kāds nak ar jokiem,
jeb
ari
netrūkumu
„Pēc šī likuma par laukstrādniekiem uzskatāmi visi tie
tad tas tikai pierāda argumentu
^ ka: pie lauku darpar
algas
strādnieki, kuri strādā lauksaimniecība,
tādas
lietas,
Laikam
ir
ari
domāšanu.
nopietnu
biem, lopkopībā, mājsaimniecība, dārzkopība vai citas laukpolitiski
motīvi.
ko aizrādīja Lindiņa kungs, ka ir tikai
saimniecības nozarēs.
Tad Rudža kungs, kurš ņemas kritizēt runātājus, neko
Piezīme:
Mežu izmantošana nodarbinātie strādnieki
padoti vispārējam likumam par darba laiku, jzņemot
lietišķu nevarēja pievest Izrādījās tikai, ka viņš nav
gadījumus, kad šos darbus izdara darba devējs paša
dzirdējis tos motīvus,, kādi tika pievesti, lai jo pamalauksaimniecības vajadzībām; uz pēdējiem gadījupanakurniem,
kadi
ir
_
tīgi aizrādītu uz tiem kaitīgiem
miem attiecas šis likums par laukstrādnieku darba
tanīs zemēs, kur šie likumi tiek ievesti dzīve. 1 ad
laiku."
Sarkana kungs — es runāju ka zemnieku savienības
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
priekšstāvis, tagad man jārunākā referentam — man
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de-:
jāatzīmē, ir vienpusīgs, jo viņš no materiāliem tiešam putatu kungi! Zemnieku savienība jau vispārējās deņem tikai to, kas viņam ir paticies. Kur saiet divas batēs norādīja uz to, ka šāds likums nav pieņemams, ^. Xpuses, kā to Rudža kungs aizrādīja, tur likumdošana jo lauksaimniecībai tas nav piemērots. To pašu viņa
ir vienmēr ciņa. Tas tā ir bijis un ari pastāvēs. Viendarīja ari šodien pie nobalsošanas par pāreju uz pantu
mēr ir sacenšanās par tiesībām un pienākumiem. 1 ur
lasīšanu.
Bet ja nu tomēr vairākums grib no šī likatrs savas tiesības aizstāves, un no pienākumiem atizstrādāt, tad zemnieku savienībai nav
kuma
ko
nebūt
ies. . Bet nav tā, kā Rudža kungs to pieņem, ka āriespējams
acumirklī
šo likumu noraidīt. Vismaz ja
pieBet
es
zemēs ejot tikai cīņas par darba likumu.
šāds vairākums līdz galam būs tāds, tad zemnieku
vedu piemērus par to cīņu bēdīgiem panākumiem. savienība pieliks visas pūles, lai nošī likuma iztaisītu
Tie likumi, kur viņi ir ievesti — jāsaka pārsteidzība ? likumu, kas kaut drusku būtu piemērots dzīvei. Man
ievesti — tomēr atkal ir atcelti; ja ne atcelti, tad vigan liekas, ka tas būs ārkārtīgi grūt izdarāms, jo
ņiem iet pāri un tos nepilda._ Tādi piemēri tika pie^
dzīvei piemērots
iztaisīt
tādu šo likumu, lai tas būtu
vesti ; es viņus vairāk neatkārtošu. Es tikai nolasīšu
par
labu
lauksaimniecībai
vispāri un ari
un
lai
nāktu
Barkana
kādas vietas no šī raksta, kurš nav vis, ka
par kuriem cīnās kreisais spārns
tiem
strādniekiem,
bet
citēsastādīts,
centralbiedrības
kungs to sacīja,
ar citiem, nav iespējams, bet tomēr mes mēģijums no tiem materiāliem, kuri atrodas starptautiska kopā
nāsim
ienest pārlabojumus,_ kas šo likumu padarītu
deļ
realizēšanas
darba birojā. Tur ir teikts, ka likuma
kaut cik pieņemamu. Tāpēc ievērojot šo, mums ir
1919.un tāpat 1920. gadā nokavēta labības novākšana,
priekšlikums jau pie 1. panta. Ja mes 1. pantu piekartupeļu un cukura biešu noņemšana, lauksaimniecīņemtu tādā redakcijā, kādu liek priekša sociālas liapun
lopi
nav
bas darbi vispār nav padarīti laika
kumdošanas komisija, tad tūliņ pirmā brīdī radīsies
kopti, kā pienākas. Tas ir kopsavilkums. Ja mes sarežģījumi.
Ja jūs, kungi, salīdziniet 1. pantu ar 4.
ņemtu šīs dienas debates un atstāstītu vienu runu, bet
pantu,
tad
es
vismaz nesaprotu un es domāju, ka
noklusētu otru, tad ari mes varētu nākt pie vienpusīnesapratīs kāda veigiem slēdzieniem. Es ņemu to kopsavilkumu, kāds daudz būs tādu, ari no jums, kas
pants
būtu
panta ir teikts, ka
izpildāms.
1.
dā
šis
1.
te ir. Ja var runāt par to, cik labs šis likums ir bijis
par
laukstrādniekiem
algotie strāduzskatāmi
visi
ka
tas
strādniekiem
strādniekiem, tad te jāaizrāda,
strādā
lauksaimstrādnieki,
kuri
uzskaitīti
visi
nieki,
piejo
Čechoslovakijas
tomēr ir bijis demoralizējošs,
pie
lopkopībā,
mājsaimniecībā,
lauku
darbiem,
kā
mērs rāda, ka tiek iziets tikai uz to, lai varetudarbu
lauksaimniecībā
u.
t.
t.
Jūs
visi
ļoti
labi
ziniet,
ka
kad
novilcināt, lai varētu nestrādāt normāla laikā,
niecībā ļoti bieži strādā strādnieki ari uz dienām, uz
darbs jāstrādā, lai varētu strādāt virsstundas, pie tam
pantā ir teikts, ka nevis
pat pie kaimiņiem . Par morālisku šādu lietu nevar nedēļām, uz mēnešiem. 4.
jāstrādā
katru dienu bet kopari
Latnoteikts
stundu
skaits
nosaukt un es negribētu, ka pie ta novestu
nedēļās
vai mēnešos. Cik es
laikmetā,
sumā
zināmā
vēlun
varu
Tāpat
es
jau
aizrādīju
vijas strādniekus.
komisijas aizrādījureiz pastiprināt, ka Čechoslovakija no šī likuma jau atceros, sociālās likumdošanas
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mus, tad ari šis kopstundu skaits ir jāņem vērā gal-

pīra smērēšana. Tā būtu necienīga izturēšanās uz
venam kārtām un nevis caurmēra dienas garums, neārieni, ja Saeima izdotu likumu, kuram nav nekādas
vis tās caurmēra 11 stundas dienā. Tad es tāpat atnozīmes dzīvē, kas ir vienkārša papīra smērēšana.
minos, ka sociālās likumdošanas komisijas referents
Un patiesi, ja likumu pieņem tādā veidā, kā to liek
pastrīpoja, ka bieži dažas dienas varēšot strādāt
priekšā Alberinga kungs, tad tā būs veltīga laika te-.
daudz vairāk. Kā nu būs ar dienas strādniekiem, ja rēšana un varētu nopietni jautāt — par ko jūs, kungi,
iznāk ka strādnieks pieņemts uz vienu dienu un taisni
šeit sēžiet?
šinī dienā ir jāstrādā vairāk, lai nobeigtu steidzamo
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
darbu kur vajadzīgs šīs stundas pavairot, lai rītu vai
neviens nav pieteicies? Iesniegtais Alberinga priekšparītu strādātu mazāk.
Ja nu strādnieks pasaka:
likums skan:
«Likumā par laukstrādnieku darba laiku 1. pantu ar pie«Es rītdien aiziešu un es tāpēc gribu pieturēties pie
zīmi strīpot un pantu izteikt sekosi:
vidējā stundu skaita", tad ko tad šeit darīt. Tādi ga„Pēc šī likuma par laukstrādniekiem uzskatāmi visi tie
dījumi, kad jāstrādā ilgākas stundas, notiek bieži ruaigas strādnieki, kuri strādā uz gada algas pamata pie lauku
denī labības kuļamā laikā un kad lauksaimnieki izdarbiem."'
lieto kā algotu darba spēku dienas strādniekus, tas
Lūdzu referentus dot atsauksmi par iesniegto
pats notiek siena laikā un citā sesonas darba laikā, priekšlikumu. Vārds sociālās likumdošanas komisikad jānovāc steidzīgi labība, vai kad steidzīgi jājas referentam.
strādā pie siena novākšanas. Vai tādos gadījumos
Referents V."Barkans:
Sociālās likumdošanas
maz ir iespējams dienas strādniekiem noteikt stundu
komisija tamlīdzīgs priekšlikums nav iesniegts, tāpēc
skaitu? Es domāju ka ne, jo šeit nevar skatīties tad
sociālas likumdošanas komisijas vārdā nevaru izsauz stundām, bet jādara viss iespējamais, lai darbu vacīties.
rētu nobeigt, un tāpēc, lai šo likumprojektu padarītu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoliiespējamāku, lai to varētu ari piemērot attiecībā uz
tikas komisijas referentam.
tiem laukstrādniekiem, kuri nodarbināti uz īsāku laiku,
Referents A. Briedis: Agrarpolitikas komisijā
es ienesu priekšlikumu, ka šis likumprojekts attiepants tika pieņemts tādā veidā, kāds te ir likts priecas tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas nodarbināti
kša. Agrarpolitikas komisija izgāja no tā viedokļa,
uz gada algas pamata. Attiecināt to uz tiem, kas noka lauku darbs saistīts ar saimniecības gadu un katrs
darbināti tikai dažas dienas vai nedēļas, nekādā ziņā
lauksaimnieks cenšas strādnieku līgt uz gadu. Tānav iespējams. Tāpat šo likumprojektu nevar piediem strādniekiem varētu paredzēt darba laika normērot attiecībā uz tiem strādniekiem, kas nodarbināti
lopkopībā un mājsaimniecībā. Pagājušo reizi es uz šo mēšanu. Tāpēc agrarpolitikas komisijas vārdā es
lieku priekšā šo Alberinga priekšlikumu tādā veidā
faktu jau aizrādīju sīkāki un teicu, ka šīs kategorijas
pieņemt.
no likumprojekta jāizslēdz laukā. Tāpēc es zemniePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sociālās likumdoku savienības vārdā ienesu priekšlikumu 1. pantu līdz
šanas komisijas reierents izsakās, ka līdzīgs priekšar piezīmi strīpot tagadējā redakcijā un tā vietā pielikums komisijā nav apspriests un tamdēļ viņš komiņemt jaunu pantu, kurš skan tā:
sijas vārdā nevar dot atsauksmi par iesniegto priekš«Pēc šī likuma par laukstrādniekiem uzskatāmi
likumu. Agrarpolitikas komisijas referents izsakās
visi tie algas strādnieki, kuri strādā uz gada algas
par Alberinga priekšlikumu. Es lieku tagad nolasīto
pamata pie lauku darbiem."
Alberinga priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelJa šo pantu pieņem tādā redakcijā, kā es to lieku
ties tos,kas būtu par Alberinga priekšlikumu. Tagad
priekšā, tad cik necik ir iespējams šo likumprojektu
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Alberinga priekšdzīvē realizēt. Citādi tas paliks tikai tukšs vārds.
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturējās no
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Alberinga
Kalniņam.
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to nodotas 40
X Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! balsis, atturējusies 1. Priekšlikums pieņemts. Līdz
Pagājušā sēdē Alberinga kungs izteicās, ka viņam šis ar to 1. pants pieņemts Alberinga priekšā liktā redaklikums varbūt būtu pieņemams pēc būtības, ja tur necijā. 2. pants.
būtu klāt kāda piegarša, t i., ja viņš būtu bijis tas
Sekretārs J. Vesmanis:
pavārs, kas cep to likumu, tad viņš varbūt būtu to
„Par darba devēju šī likuma robežās uzskatāma katra
persona, kura pati vai caur pilnvarnieku nodarbina algotu darba
ari pieņēmis, bet nu izrādās, ka viņš nav bijis vienīspēku lauksaimniecībā."
gais, kas pie tās kukņas ir stāvējis klāt. Mēs nu redzam, kas iznāk, ja Alberinga kungs ir likuma taisīPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberintājs. Izrādās, ka agrarpolitikas komisijā šis likums ga m.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deir jau apskatīts un tā to ir noraidījusi un izrādās, ka
putātu kungi! Ari pie šī panta jāienes attiecīgais pārja ir klāt zemnieku savienība un tās grupas, kas atlabojums. Jau agrarpolitikas komisijā tika konstatēts,
balsta zemnieku savienības viedokli laukstrādnieku
darba laika normēšanā, tad nekas no tās cepšanas ka daudzi saimnieki nevar turēt tik "lielu darba spēneiznāk, itin nekāds likums tur neiznāk. Un to pašu ku, lai varētu ievērot visus šī likuma noteikumus.
grib tagad panākt Alberinga kungs ar savu priekšliTāpēc šādu likumu var attiecināt tikai uz tām saimniecībām, kuru _ darba spēks pietiekoši liels, kur diezkumu, jo uz ko šis priekšlikums iziet? Attiecinot šo
likumu vienīgi uz gada strādniekiem, kungi, katram ir gan daudz strādnieki tiek nodarbināti. Tas nav iespējams sevišķi tagad, kur ir jaunsaimniecības, kuskaidrs, kādas sekas tam būs. Neviens laukstrādnieku
ras tur 1 vai 2 strādniekus. Tālākos pantos pareuz gada vairs nelīgs. Līdz ar to mēs būsim izpūlējušies un izstrādājuši likumu priekš tam, lai tas dzīve
dzētas svētku dienas. Iznāks, ka nebūs, kas zirgus
netiktu piemērots. Ja to grib zemnieku savienība un
paēdina svētdienās. Bez tam, piemērojot šo likumu
Alberinga kungs, tad jāsaka, jūs veikli rīkojaties, ja praksē, būs vajadzīga stingra un noteikta rēķināšana,
liekat priekšā augstam namam savu priekšlikumu.
atzīmējot stundas, cik katrs strādnieks pavadījis pie
Mēs te tagad būsim nostrādājuši kādu laiku, bet lidarba, cik atpūtā, cik nakts atpūtā u. t. t. Vienkāršam saimniekam tas nebūs viegli, radīsies pārpratumi
kums paliks nedzīvs, bez kāda satura. Ir skaidrs, ka
ja jūs esiet pret likumu, tad balsojiet pret to, tik neun domu starpības. Lai visu to izvestu, vajadzīgs
speciāls darbinieks-grāmatvedis vai uzraugs-pārvaldvajaga nākt ar priekšlikumu, kurš acīm redzot iziet
uz to, lai pieņemtu veltīgi likumu, kurš būs tukša pa- nieks. Mazākās saimniecībās, kur ir nodarbināti 2—3
(
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strādnieki, tādu pārvaldnieku uzturēt nemaz nav ie-

spējams, tāpēc šis pants būtu attiecināms uz tādām
saimniecībām, kur ir lielāks darba spēks un mans
priekšlikums ir izteikt pantu šādi:
«Par darba devēju šī likuma robežas uzskatāma
katra persona, kura nodarbina saskaņā ar pirmo pantu pie lauku darbiem ne mazāk par 8 personām".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.
J. Trasuns (Latgales darba partija): Man pie si
panta būtu pārlabojums, proti, pielikt piezīmi sekošā
redakcijā:
«Šis likums attiecas uz tam saimniecībām, kas
nodarbina 2 un vairāk pieaugušus strādniekus."
Jau vispārējās debatēs man nācās aizrādīt. ka
grūti būs attiecināt šo likumu uz tādam saimniecībām,
kurām nav kapitālistiska rakstura, kuras nodarbina
varbūt vienu strādnieku un to pašu ne vienmēr, bet
pieņemot to no gadījuma uz gadījumu. Šāda saimniecībā izvest kādu kontroli par nostrādāto darbu
nebūs iespējams. Kas attiecas uz ielakam saimniecībām, tad tur tā lieta ir pavisam citāda. Ja kāds
lauksaimnieks nodarbina, teiksim, divus strādniekus,
tad viņš pats jau mazāk pie darba piedalīsies, bet sutīs savus puišus un tur' darba normēšana ir vieglāk
izvedama, jo tie strādnieki paši viens otru kontroles
u. t. t. Kas zīmējas uz saimniecībām, kuras nodarbina vienu strādnieku, tad tur saimnieks kopa ar
strādnieku iet darbā un kopā nāk mājā — tur viss
notiek uz privātas saprašanas pamatiem un tapec likumu uz tādām saimniecībām attiecināt būtu veltīgi,
jo faktiski viņš tiktu apiets. Tāpēc es uzturu savu
piezīmi un lūdzu augsto namu to pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentalam.
Deputātu
(sociāldemokrāts):
M. Rozentals
ļ/kungi! Ar Alberinga kunga ienesto pārlabojumu pie
1. panta un tagad pie 2. panta pats likums tiek padarīts pilnīgi nenozīmīgs Latvijas apstākļos. Jau tas
vien, ka liek priekšā attiecināt šo likumu uz tam
saimniecībām, kurās ir ne mazāk ka 8 gada strādnieki, šo likumu ierobežo uz samēra ļoti mazu laukstrādnieku skaitu Latvijā.- Tālākās sekas no šī likuma būs vēl tās, ka turpmāk nebūs vairs neviena
lauksaimnieka, kas slēgs līgumus uz veselu gadu.
Šis likums būs jāievēro, un tapec neviens gada līgumus neslēgs, bet gan slēgs līgumu no Jurģiem
līdz Mārtiņiem un tad no Mārtiņiem atkal līdz Jurģiem, tā tad pusgada līgumu. Tad nebūs vajadzīgs
ievērot šo likumu. Statistika, kāda mums pec darba
ministrijas datiem ir, norada, kāds ir samērs starp
laukstrādniekiem, kas nolīgti uz visu gadu un starp
tiem, kas tikai uz pusgadu, šī statistika attiecas uz
1922. gadu. Viņa pierada, ka tanī laika, ir bijis vairāk pusgada strādnieku nekā to strādnieku, kuri saim1922. gada
niecībā būtu nodarbināti veselu gadu.
visā Latvijā par 105.000 saimniecībām nodarbināti
120.000 algoti strādnieki. No šiem 120.000 strādniekiem uz visu gadu ir bijuši nodarbināti 59.000, bet
uz pusgadu 61.000. Pa atsevišķiem Latvijas apgabaliem šis samērs ir drusku svārstījies. Ta Vidzeme
minētā gadā ir bijuši uz visu gadu līgti 23.500 strādnieki un uz pusgadu 26.700. Kurzeme ir bijis gada
strādnieku vairāk — 18.500, kamēr pusgada strādnieku 11.000. Tād Zemgale atkal pārsvara ii* pusgada strādnieki. Gada strādnieku ir 12.000 un pusgada strādnieku 14.000. Latgale gada strādnieku ir
4.000 un pusgada strādnieku gandrīz 9.000. la tad
jūs redziet, ka lielā pārsvara ir bijuši pusgada strādnieki. Bez tam tagad ir daudz strādnieku, kuri līgti
uz mēnešiem, nedēļām, pat uz dienam. Tā tad uz
visiem šiem strādniekiem likums neattieksies, ja AI-
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beringa kunga pārlabojumu pieņem. Ari statistiskā
pārvalde pēc savu brīvprātīgo korespondentu ziņām
ir publicējusi pārskatu par pagājušo lauksaimniecības
gadu, un tur jūs skaidri redziet, ka ir ieviesušies
tādi sezonas darbi kā siena un rudzu pļauja, kulšana,
kartupeļu novākšana u. t._ t. Tur vajadzīgos strādniekus līgst uz pāris nedēļām un pec padarīta sezonas darba viņus atlaiž. Statistiskas pārvaldes darbinieki, kas šos skaitļus vāc, uz to taisni norada, ka
pēdējā laikā viscaur novērojama parādība, ka sak
ņemt pārsvaru sezonas strādnieki par pastāvīgiem
strādniekiem. Zemkopji-lauksaimnieki gada strādniekus līgst arvienu mazāk un sāk vairāk nodarbināt
dienas strādniekus. Tā tad viens drošs panākums
šim likumam būs, ja atstās 1. pantu tāda redakcija,
kādā tas tika pieņemts, un pieņems 2. pantu ar Alberinga kunga priekšlikumu. Tad mums vairs nebūs
gada strādnieku, bet būs tikai nedēļas, dienas un varbūt tikai vislabākā gadījuma mēneša un pusgada
strādnieki. Tas nenāks par labu pašai lauksaimniecībai. Vai tas pacels lauksaimniecības kultūru? Būtu
maldīgi tā domāt. Es nesaprotu, ka agronomsvar
nākt ar tamlīdzīgu priekšlikumu un aizstāvēt iekārtu,
kur strādnieki vajadzīgi tikai uz zināmu laiku un sezonas darbiem. Taču agrāk domājām, ka lauksaimniecība ir labi nostādīta tikai tad, ja viņa strādniekus
nodarbina pastāvīgi. Ja pašreiz nav siens pļaujams,
tad atradīsies cits darbs. Tagad, turpretim, grib radīt tādu stāvokli, lai gada strādnieku vairs nebūtu,
bet lai būtu tikai uz īsu laiku nolīgti strādnieki. Es
domāju, ka no šāda stāvokļa mums jāizvairās un tāpēc Alberinga kunga priekšlikums ir noraidāms. Tas
lauksaimniecību tikai traucēs un novedīs pie sabrukuma.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Es saprastu, ja Alberinga kungs būtu iesniedzis priekšlikumu, ka šis likums nav attiecināms uz tam saimniecībām, kurām ir viens strādnieks. Tādu saimniecību mums ir vesela rinda. Bet ja iesniedz priekšlikumu, ka šis likums nav attiecināms uz tādam saimniecībām, kur ir 7 lauku strādnieki, bet attiecināms
tikai uz tādām, kur ir 8 lauku strādnieki, tad, man
liekas, jāsaka, ka pie mums Latvija tādu saimniecību
nemaz nav. (Balsis:,lr, ir, muižas!") Labs ir — ir
valsts muižas. Bet jāievēro ari tas, ka ar 1. pantu
Alberinga kunga redakcija šis likums ir attiecināts uz
tiem strādniekiem, kas strādā uz lauka un ir līgti uz
visu gadu. Vai ir mums tādas saimniecības, kur tiek
līgti uz visu gadu. Vai ir mums tādas saimniecības,
kur tiek līgti strādnieki tikai lauku darbiem veseli
8 gabali? Tādu saimniecību Latvija nav — ta tad
šis priekšlikums ir absurds. Ja augstais nams šo
priekšlikumu pieņem, tad tas nozīme, ka šis likums
tiek izstrādāts ne šai dienai, bet laikmetam gadus
20 atpakaļ. Es saprotu, tā kā demokrātiskam centram pastāv līgums ar kreisiem sociāldemokrātiem,
ka nedrīkst iet uz priekšu, tad tas ari balsos par šo

priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nav vēlējies. Pie 2. panta iesniegti 2 priekšlikumi. Alberinga priekšlikums skan:
„2. pantu izteikt šādi:

„Par darba devēju šī likuma robežas uzskatama katra persona, kura nodarbina saskaņā ar pirmo pantu pie lauku darbiem
ne mazāk par 8 personām."

Otrs, Jezupa Trasuna, priekšlikums skan:

..Otram pantam pielikt piezīmi sekošā redakcija:
„ŠiS likums attiecas uz tām lauksaimniecībām, kuras nodarbina 2 un vairāk algotus pieaugušus strādniekus."

Lūdzu referentus dot atsauksmi.
Tāds priekšlikums soReferents V. Barkans:
ciālās likumdošanas komisijā netika iesniegts, un tāpēc nevaru par to izteikties.
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Referents A. Briedis: Alberinga kunga priekšlikums agrarpolitikas komisijā ir pieņemts. (Sauciens no kreisās puses: «Nav pieņemts!") Komisijā
ir gan pieņemts un atļaujat man, kā referentam, runāt.
Jūs varat runāt citā reizē, tagad man ir dots vārds.
Agrarpolitikas komisija vadījās no tiem ieskatiem,
ka ja likumu izdod, tad viņš ir jāizdod tāds, ka nepaliktu uz papīra vien, bet ka varētu to dzīvē izvest.
Priekš tam, lai varētu darba laika normēšanu izvest,
tad saimniecībai ir vajadzīga zināma attīstībās pakāpe un savs zināms lielums. Agrarpolitikas komisija šo lietu apsprieda un atzina, ņemot vērā tās domas, kādas komisijā tika izteiktas, ka saimniecības,
uz kurām varētu šo likumu attiecināt, nevar būt mazākas par tādām, kuras nodarbina astoņus līdz deviņus strādniekus. Agrarpolitikas komisijas vārdā
es lūdzu šo priekšlikumu pieņemt. (Saucieni: «Cik
ir tādu saimniecību? Tādas Latvija nepazīst!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Alberinga priekšlikums. Ja to pieņemtu, tad
atkrīt Jezupa Trasuna priekšlikums. Sociālās likumdošanas komisijas referents izsakās, ka tāds priekšlikums komisijā nav ticis apspriests. Agrarpolitikas
komisijas referents izsakās, ka šāds priekšlikums komisijā ir ticis pieņemts. Es likšu tagad Alberinga
priekšlikumu uz balsošanu, izteikt otro pantu tādā
redakcijā, kādā es to nolasīju, un tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Alberinga
priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret to nodotas 42
balsis, atturējies 1. Alberinga priekšlikums pieņemts.
Līdz ar to 2. pants pieņemts Alberinga priekšā liktā
redakcijā. Atkrīt Jez. Trasuna priekšlikums. Lūdzu
nolasīt 3. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„l.

variants.

Par darba laiku uzskatams laiks, kura

laukstrādnieks atrodas darba devēja rīcībā, resp. izpilda uzdoto darbu. Darba laikā ietilpst ari laiks,

kuru laukstrādnieks izlieto pārvietojoties

no sapul-

cēšanās vietas līdz darba vietai un atpakaļ, cik tālu
tas kopīgi pārsniedz vienu stundu dienā. Darba laikā

netiek ieskaitīts atpūtas laiks.
II.

variants.
Par darba laiku uzskatāms laiks, kurā
laukstrādnieks atrodas darba devēja rīcībā, resp. iz-

pilda uzdoto darbu.

Darba laikā ietilpst ari laiks,

kuru laukstrādnieks izlieto pārvietojoties no sapulcēšanās vietas līdz darba vietai un atpakaļ. Darba

laikā netiek ieskaitīts atpūtas laiks."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Alberin-

gam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Šinī pantā ir divi varianti un neviens
no šiem variantiem tādā redakcijā, kā tas te priekšā
likts, nav pieņemams. Pirmais variants atšķiras no
otrā ar to, ka tanī ir aizrādīts, cik ilgu laiku var neieskaitīt darba laikā, pārvietojoties no sapulcēšanās
vietas līdz darba vietai un atpakaļ. Man liekas,
ka otrais variants jau nebūtu pavisam pieņemams,
bet būtu runa par pirmo variantu, ja tanī mēs iene-

stu zināmu pārlabojumu un proti tādas dabas, ka netiek ieskaitīts darba laikā tas laiks, kuru laukstrādnieks izlieto pārvietojoties no sapulcēšanās vietas
līdz darba vietai un atpakaļ. Bieži iznāk tā, ka strādniekam jāiet vai nu uz mežu, vai kur citur un ja nu
visu šo laiku, kamēr nokļūst līdz darba vietai, ierēķinās darba laikā, tad darba laiks iznāks pārāk īss. Bet
bieži vien mūsu lauksaimniekiem šis attālums nav liels.
viņš varbūt ir kādu ceturtdaļ versti garš un lauksaimnieki, tāpat laukstrādnieki, ar to nemaz nerēķinājās.
Tas tiek ieskaitīts darba laikā, bet kad nāk priekšā
gadījumi, kur jābrauc tālāku un ilgāku laiku, tad no
darba nekas neiznāk. Pie tam pats brauciens jau jāuzskata kā atpūta. Ja brauc no pļavas mājās, tad
IKrfijūmāSāēīāīfīš SlēnosfrāJīšklļ
ā Rl ā, Jčkaba ii li .V 11.
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taču to nevar neskaitīt darba laikā, tāpat nevar ieskaitīt darba laika to, ka jābrauc piemēram uz mežu, jo
tas viss nav nekāds darbs. Ja tā jūs gribiet rēķināt,
tad var nākt priekšā gadījumi, kad laiks, kas pavadīts ceļa, ir jau pietiekoši garš, lai būtu nostrādāta
pilna diena un _ vēl virsstundas. Ievērojot to, ka
prakse nak tomēr priekšā tādi gadījumi, kuri varētu
ienest sarežģījumus, tad mums ari tas ir jāparedz
šinī likumprojekta un tāpēc es šinī pirmā variantā
lieku priekšā strīpot vārdus, sākot ar «darba laikā
ietilpst ari laiks", līdz «darba laikā netiek" kā pilnīgi

Hekus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Tas,
ko Alberinga kungs aizrādīja, ka pus dienas ir jābrauc no darba uz mājām un ka tas nebūtu skaitāms
darba laikā, tam nevar piekrist, jo tad var iznākt, ka
laukstrādniekam ir visas 36 stundas jāstrādā, bet
es domāju, ka te pēc būtības nav ko runāt. Es jau
aizrādīju, ka tādas vietas nav Latvijā, uz ko varētu
šis likumprojekts tikt attiecināts, jo vietas, kur strādā
laukstrādnieki visu gadu un kur ir 8 strādnieki vienā
saimniecībā, visā Latvijā nav. Tāpēc nav itin nekādas nozīmes, ka mēs pie šī likuma turpmākās apspriešanas ķeramies un tāpēc mana frakcija pie visiem tālākiem pantiem no balsošanas atturēsies.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Tik tāļu Lindiņa kungam ir taisnība, ka pēc tam, kad tika pie-1Lf
ņemti 1. un 2. pants tādā redakcijā, kā to lika priekšā Alberinga kungs, tad, ja "mums būtu tā pārliecība,
ka vairākums negrozīsies līdz 3. lasījumam, tad mēs
būtu tāpat darījuši kā Lindiņa kungs un vispār pie
balsošanas nepiedalītos, jo tagad balsot par kādiem
pārlabojumiem un grozījumiem, tas nozīmētu tukšus salmus kult. Bet tā kā vēl ir paredzams 3. lasījums pie šī likuma, tad mēs vismaz pagaidām vēl
balsosim par tiem priekšlikumiem (sauciens: «Par
Alberinga priekšlikumiem."), nevis par Alberinga
priekšlikumiem, bet par tādiem, kuri būs šimlikumam
un laukstrādniekiem labvēlīgi. Mēs pagaidām par
viņiem balsosim, un tāpēc tā taktika, ko te pasludināja Lindiņa kungs, man liekas, ir nepareiza, vismaz
pagaidām. Ja izrādīsies, ka ari šī likuma 3. lasījums
izies tādā redakcijā, ar pirmiem 2 pantiem, tad bez
šaubām tālāk balsot nav nekāda pamata. Bet tagad
atturēties, tas nozīmētu, balsot ari par labu Alberinga kungam un tāpēc ari attiecībā uz 3. pantu, es
izsakos par 1. variantu ... (Jautrība zālē), nē — par
2. variantu, jo 1. variantā ir tā viena stunda iekšā.
Viss tas laiks, kurš ietilpst laukstrādniekam pārvietojoties no sapulcēšanās vietas līdz darba vietai, ir
jāieskaita darba laikā un to izrēķināt ārā nevar, jo
bieži izrādās, ka ir jābrauc uz kādu attālāku gabalu
art, vai pļaut uz tālām pļavām un to laiku, , bez šaubām, laukstrādnieks izlieto ne savā labā, bet izlieto to sava darba devēja labā, tāpat kā kad viņš
brauc uz dzirnavām, vai ari brauc baļķus vai malku
vest u. t. t. Vai viņš brauc uz pļavu, vai brauc kādā
citā saimnieka uzdevumā, tas ir vienalga. Viņš šo

laiku izlieto ne savā, bet saimnieka labā. Tāpēc šis
laiks, kuru viņš pavada tādās gaitās, ejot līdz darba
vietai, kur darbs tiek aktivi izpildīts, viss tas laiks
jārēķina iekšā darba laikā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Alberinga iesniegtais priekšlikums

skan:Likumaparlaukstrādnieku darbalaiku3.panta1.variantā strīpot otro dalu. sākot ar vārdiem: «darba laikā ietilpst
ari laiks" u. t. t. līdz vārdiem «darba laikā u. t. t.".
«Otro variantu strīpot."

Es lūdzu referentus dot atsauksmi.
20
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Referents V. Barkans: Sociālas likumdošanas
komisijas vārdā es izsakos pret priekšlikumu. Sociālās likumdošanas komisija .pantu pieņēma 2. varianta redakcijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpolitikas komisijas referentam.
Referents A. Briedis: Agrarpolitikas komisija
pieņēma 1. variantu un ar to atzīmēja, ka viss tas
laiks, kurš tiek izlļetots ejot uz darba vietu un atpakaļ, nav ierēķināms darba laika, bet aprobežojas
ar zināmiem izņēmumiem, paredzot pārvietošanai ne
vairāk par stundu. Mans personīgais ieskats ir, ka
Alberinga priekšlikums pieņemams, jo tas saskan ar
tiem likumiem, kādi pastāv dažas Vakareiropas valstis, kur darba laika likums pieņemts. Ari salīdzinot
ar to, kā ir pie fabrikas strādniekiem, izradās, ka
tur ari netiek skaitīts laiks, kad fabrikas strādnieks
atstāj savu māju, bet kad viņš nonāk pie darba.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Alberinga priekšlikums. Sociālas likumdošanas komisijas referents izsakās pret priekšlikumu. Agrarpolitikas komisijas referents izsakās, ka pants pieņemts 1. varianta redakcija. Es lūdzu pacelties tos,
kas ir par Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Alberinga priekšlikumu
nodotas 43 balsis, pret to — 38, atturējušas 5 balsis.
Balsis līdzīgi dalījušās. Nolasītais Alberinga priekšlikums pie 3. panta nāk otrreiz nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:

1924. gada
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2722 stundām, ir pilnīgi nevajadzīgs un būtu atme-

tams. (A. Brieža starpsauciens.) Vai nu referentam
ir jāpārtrauc runātājs? Viņam tiks dots vārds pec
runātājiem. Vēl man jāatgādina Brieža kungam, ja

viņš runā kā agrarkomisijas referents, tad ir savadi,
ja viņš saka, ka komisija tādu un tādu pantu ir pieņēmusi ; komisija vispārīgi šo likumprojektu ir atraidījusi.
Tāpēc referenta atsauksmes ir pilnīgi nevieta. Pārejot
pie Alberinga kunga priekšlikuma, jāsaka,ka tas cenšas darba laiku padarīt stipri garāku, nekā viņš tagad ir, kur garākais darba laiks vasara ir tikai 11
stundas. Bet ja Alberinga kungs cerēja izvest savu
priekšlikumu un varbūt ar to balsu samēru, kāds
mums šodien ir, tas viņam izdosies, tad mes piedzīvosim to, ka strādniekiem būs'jāceļas pus trijos rīta
un viņi varēs tikt gulēt vasarā tikai vienpadsmitos.
Tad mēs piedzīvosim to, ko jau daudzas saimniecības
ir piedzīvojušas, ka paša karstākā darba laika strādnieki atstājas no darba un darbs tiek_ pārtraukts. Ja
jūs gribiet nodrošināt lauksaimniecība kārtīgu darba
gaitu, tad jums ir jāizvairās no tādiem priekšlikumiem, kuri var izsaukt konfliktus. Šis Alberinga
kunga priekšlikums ir taisni tāds, kas_ izsauc konfliktus. Ja konflikti notiks, tad nesūdzaties, ka
pie tā būtu vainīgi strādnieki, bet atzīstaties,
ka jūs paši esiet vainīgi, to pieņemdami. Tas ir
pilnīgi noraidāms. Tāpat ir jāpaliek 2. piezīmei sociālās likumdošanas komisijas variantā, jo nevar visus mājsaimniecībā un lopkopībā nodarbinātos strādniekus izslēgt pilnīgi ārā no darba laika likuma. Tad
jau pēc tam, kad viņi būs nodarbināti uz lauka, tos
varēs vēl otrtik nodarbināt mājsaimniecībā un lopkopībā. Jūs paši atzīstaties, ka jums nav īpaši strādnieki, kas būtu nodarbināti tikai mājsaimniecībā un
balsojot
nodotas
_ lopkopībā. Jūs nodarbināsiet viņus tagad 10 un 12
par Alberinga priekšlikumu otrreiz_
stundas pie lauku darbiem un tad_ vēl dzīsiet, lai
47 balsis, pret to — 43 balsis, atturējies nav neviens.
strādā
mājsaimniecībā un lopkopībā. Ar to jūs griAlberinga priekšlikums pieņemtsNobalsošana tabiet
faktiski
3 līdz 4 stundas dienā pielikt klāt. Tas
pārlabota
redakcija.
gad nāk 3. pants 1. varianta
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. ir neiespējams stāvoklis. Ja jūs gribiet celt konfliktus lauksaimniecībā, tad ari atbildiet par to. (A.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 3. panta pieVeckalns
no vietas: «Pareizi!")
kas
atturas
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 3. panta
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
r
pieņemšanu nodotas 46 balsis, pret to — 34atturas Trasunam.
*
— 7. Pants pieņemts 1. varianta pārlabota redakJ. Trasuns (Latgales darba partija): Šis ir tāds
cijā. 4. pants.
pants, kur protams var būt domu starpība un par viņu
Sekretārs J. Vesmanis:
var nopietni pārrunāt, cik garu lai ievestu darba laiku
«Laukstrādnieka normālais darba laiks nedēļa (6 darba dielauksaimniecībā. Bet iesniegtais Alberinga kunga
nās) nedrīkst pārsniegt: maijā, junija,_ jūlija, augustā un seppriekšlikums ir tādas dabas, vismaz tie argumenti,
tembrī 66 stundas (caurmēra 11 st. diena); februārī, marta, aprilī
un oktobrī 48 stundas (caurmēra 8 _ st. diena); janvārī, novemkas nākuši klāt, ka viņš sevišķi nav pamatots. Ir
bri un decembri 42 stundas (caurmēra 7 st. dienaL
žēl, ka Alberinga kungs nav nācis ar argumentiem un
par
6, _tad
Piezīme 1. Ja nedēļā darba dienu mazāk
tādēļ iznāk, ka priekšlikums iesniegts uz tukšu gaisu,
nedēļas darba stundu kopskaitu aprēķina saskaņa ar
šinī pantā noteikto caurmēra darba stundu skaitu
varbūt tāpat kā pie citiem pārlabojumiem, kā piemēdienā.
ram pie tā, ka šis darba laika likums attiecināms tikai
Piezīme 2. Mājsaimniecibāun lopkopībā nodarbināto
srādnieku darba laiku iekārto darba devējs ar strādnieku savstarpīgi vienojoties, izejot no 9 stundu caurmēra darba dienas gadā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Pie šī panta Alberings iesniedzis šādu priekšlikumu:
„4. pantā 66 stundu vieta likt 72 (sauciens pa kreisi: «Apžēlojies! ") (caurmērā 11 st. vietā — 12); 48 st. vietā likt 54
(caurmērā 8 st. vieta 9 st.),42 st. vieta likt 48(caurmera 8 st.)
«Piezīmi 2. strīpot."

Vārds Rozentālam.
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Tās pretru/O /nas, uz kuru taisīšanu zemnieku savienība ir sevišķi
I , ^ specializējusies, turpinās. Kad komisija apsprieda šo
likumprojektu, Alberinga kungs apgalvoja, ka caurmērā neiznāk vairāk strādāt ka 8 stundas; bet nu
pēc tā priekšlikuma, kuru iesniedza Alberinga kungs,
grib piespiest strādāt vairāk kā 10 stundas. Tad jau
ari tas materiāls, kurš dots no Brieža kunga, un
kurš apliecina, ka gadā nevajag strādāt vairāk par

uz tām saimniecībām, kuras nodarbina vairāk par
8 gada strādniekiem. Es saprotu, kāpēc vācieši ir
nobalsojušipar pāreju uz pantu lasīšanu un vēlāk ari
par šo priekšlikumu. Lūk, jūs gribiet, lai būtu tādas
saimniecības, kādas savā laikā ir bijušas. Viņiem ir
politiski motivi, un tāpēc viņi to dara. Bet kāpēc
to dara zemnieku savienība, to es nesaprotu, jo nav
taču tādas saimniecības, kuras nodarbinātu pāri par
8 laukstrādniekiem. Šis jautājums ir jāapskata vairāk
no praktiskās puses un nevis no politiskās. Ja no
praktiskās puses Alberinga kungs būtu tiešām pie-

rādījis, ka tāds darba laiks ir vajadzīgs, tad tam varētu piekrist. Bet tā kā viņš iesniegts, tam nevar
piekrist, tāpat kā viņa priekšlikumiem, kas ir pieņemti. Es domāju, ka jūlija un augusta mēnesī, kad
iestājas īstais darba laiks, varētu darba laiku paaugstināt apmēram līdz 12 stundām. Tāpēc es iesniedzu pārlabojumu, ka «maijā, jūnijā un septembrī

66 stundas (caurmērā 11 stundu diena), jūlijā un au-
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gūstā 72 st. (caurmēra 12 st. diena) u. t. t." Viss pārējais paliek tāpat, kā tas iesniegts no komisjas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.
I*Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Trasuna kungs
1 jautajā Alberinga kungam, kādi viņam bijuši motivi,
Kad viņš nācis ar itin kā no gaisa grābtiem priekšlikumiem. Es nu gribu jautāt, kādi motivi ir Trasuna
kungam, ja viņš vasarā darba dienas garumu grib
pagarināt uz 12 stundām. Jārēķinājās taču ar tiem
apstākļiem, kas pašreiz pastāv. Varbūt viens otrs
jaunsaimnieksstrādā ne tikai dienu, bet ari nakti. Es
pats esmu redzējis tādus jaunsaimniekus, kuri svētdienas rītā, kad citi brauc uz sapulcēm, brauc uz
māju ar saviem linu vezumiem, jo ir strādājuši cauru
nakti, bet kur iet runa par algotu darba spēku, tur
taču šāds stāvoklis vairs nepastāv, vismaz tur, kur
saimniecība ir kaut cik kārtīgi nostādīta. Trasuna
kungs nu grib stāvokli padarīt visur tādu, kāds tas
ir sliktās saimniecībās un nevis tās sliktās saimniecības mēģināt celt uz augšu. Nav nekāda pamata
zināmos mēnešospavairot stundu skaitu līdz 12 stundām, jo šinī likumā taču ir paredzēts nedēļas stundu
skaits. Tā tad, ja būs tādi gadījumi, kur, varbūt, laba
laika dēļ kādas dienas nāksies pastrādāt ilgāk, tad
tas savukārt kompensēsies ar darbam nelabvēlīgām
dienām un stundu skaits savstarpīgi izlīdzināsies.
Varbūt būs diena, kā siena laikā, kur strādnieki nostrādās 12 vai 13 stundas, toties būs kāda cita diena,
kad līs lietus un strādnieks dabūs atpūtu. Tādēļ ka
šenav pieņemta norma par katru dienu, bet ir caurmēra norma zināmam laika sprīdirn, tad ari viskarstākā darba laikā darba devējam būs iespējams ierīkot darbus tā, ka nebūs vajadzīgs caurmēra normu
paaugstināt. Jau pagājušā sēdē Brieža kungs deva
savus materiālus un ari komisijas sēdē viņš nāca ar
saviem datiem un tur izrādījās, ka vidusmēra saimniecība vasarā nestrādā ilgāk par 11 stundām dienā.
1ādēļ nav nekāda vajadzība likumā šo vidusmēra
saimniecības normu, kas tagad pastāv, paaugstināt.
Ja patiešām būs kāds ārkārtīgs gadījums, tad strādnieki varēs pastrādāt ari vairāk, jo likums taču atļauj viņiem strādāt virsstundas. Tad strādnieki dabūs attiecīgu kompensāciju atalgojuma ziņā, ja viņiem
nāksies strādāt drusku ilgāk. Bet ja reiz pati dzīve
neprasa ilgāku darba laiku, tad nav iemesla lauksaimniecībā viņu mākslīgi vēl pagarināt. Tāpēc es
atrodu, ka nav vietā nedz Trasuna kunga, nedz Alberinga kunga priekšlikums, kurš nepavisam nav pieņemams un es gribu redzēt, kas tās būs par frakcijām, kas par to balsos un vai ari tiešām centrs, kurš
iet līdzi zemnieku savienībai, balsos par šo Alberinga
kunga priekšlikumu. Tas patiešam atvestu atpakaļ
tos dzimtsbūšanas laikus, kad strādnieki strādāja tik
ilgi, vai ari tos laikus, kādi bija 20—30 gadus atpakaļ.
Ja centrs par to iestāsies, tad lauksaimniecībā tiks
atjaunotas agrākās nebrīvības. Lai tad centrs aizstāv šīs labās tradicijas, kādas pastāvēja Latvijā
20—30 gadus atpakaļ, tad mēs to ari attiecīgi novērtēsim. Tāpēc 'tiklab viens, kā otrs no šiem priekšlikumiem nav pieņemams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.
f Z* Fr. Trasuns (ārpus partijām): Kungi, es domāju,
ka pēc tam, kad Alberinga kunga priekšlikums tika
pieņemts un kad šis likums attiecas tikai uz tām saimniecībām, kurās tiek nodarbināti vairāk kā .8 darba
spēki, nolīgti uz veselu gadu un kad šis likums neattiecas uz algotu darba spēku, kas tiek nolīgts uz zināmu laiku, uz nedēļu, mēnesi, pusgadu u. t t, man

liekas, ka šim pantam nav nekādas nozīmes. Viņš
neko

neaizsargā.

To normēs pati dzīve un ne šis
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likums. yarētu likumā paredzēt, ka algotam darba
spēkam jāstrādā 11—18 stundu, bet diezin vai tādus
strādniekus kāds saimnieks varēs atrast. Šim pantam varētu būt kāda nozīme, ja Alberinga priekšlikums 3. lasījumā izkristu cauri un tiktu pieņemts
kāds _ cits priekšlikums, ka šis likums attiecas tikai
uz tam saimniecībām, kurās tiek nodarbināti vairāk
ka divi darba spēki. Šim pārlabojumam nav nekādas nozīmes un par šo pantu pēc manām domām
nemaz nav vajadzīgs balsot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.
Man
J. Trasuns (Latgales darba partija):
paris vārdos jāmotivē savs priekšlikums. Ja es
iesniedzu viņu, tad tikai tādēļ, ka izgāju no viedokļa,
ka tāds tas laiks faktiski pastāv šajos divos mēnešos,
jūlijā un augustā, kad strādā vairāk caurmērā, nekā
šai likumprojektā minēts un tādēļ man liekas, ka šim
pārlabojumam ir vieta un viņš pilnīgi motivēts. Es
lauku apstākļus pazīstu un zinu, ka šajos mēnešos,
kadl ir siena pļauja un visi steidzamākie lauku darbi,
strada caurmērā 14 stundas dienā. Ja atskaita nost
dažas lietainas dienas, tad mēs labākā gadījumā varētu iziet uz 12 stundām, bet nekad tas caurmērs nevar but 11 stundas. Tas ir par maz, jo tanī darba
laika visus darbus steidz un visi ir jāpadara. Aprobežojumus ielikt mes nedrīkstam un ari likumā sarežģījumus nedrīkstam taisīt. Faktiskais stāvoklis ir tāds,
ka šai laika cilvēki ceļas jau 4 un beidz darbu 10 vakara, protams, ar zināmiem pārtraukumiem pusdienai
un brokastīm, kurus atrēķinot nost, iznāk apmēram
14 stundas. Kas zīmējas uz pārējiem-mēnešiem, tad
tur aprobežojumus nevajadzētu nekādus ievest, jo
tādosmenešos kā janvārī, novembrī un decembrī
strada mazāk nekā 7 stundas un tāpēc vēl saspīlēt šo
skaitli uz augšu ir nevajadzīgs, jo tas nesaskan ar
patiesību un tas ta tad neko nenozīmē. Šajos divos
mēnešos, jūlija un augustā, tas aprobežojums ir vietā,
bet man liekas, ka nevajadzētu ievest pārspīlējumus '
tur, kur viņ[ nav vajadzīgi. Tādēļ es savu priekšlikumu uzturētu un domāju, ka Alberinga kunga priekšlikums ir pārspīlēts un ka par to mēs nevarētu balsot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu neviens neveļas? Iesniegti divi priekšlikumi. Nolasītais Alberinga priekšlikums un Jezupa Trasuna
priekšlikums:

tikai

„4. pantu pārlabot sekosi: maijā, jūnijā, septembrī 66 stundas (caurmēra 11 stundas dienā); jūlija un augustā 72 stundas
(caurmērā 12 stundas dienā) u. t. t."

Lūdzu referentus

izteikties

par

iesniegtiem

priekšlikumiem.
Referents V. Barkans:
Komisijā Alberinga
priekšlikums ir noraidīts, tā kā es izsakos pret pirmo
priekšlikumu. Otrs, Jezupa Trasuna priekšlikums
komisijā nav apspriests, tā tad komisijas vārdā atsauksmi nevaru dot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu agrarpolitikas komisijas referentu.
Referents A. Briedis: Man ir jānoraida komisijas
vārdā Alberinga kunga priekšlikums. Man te pārmet,
ka es nākot ar tādām lietām, kas neesot apspriestas
agrarpolitikas komisijā. Es te nenodarbojos ar fantāzijām, bet man priekšā ir agrarpolitikas komisijas protokoli. Kas attiecas uz
Jezupa Trasuna
priekšlikumu, tad viņš tādā veidā netika izteikts un
šis pants tika pieņemts tādā veidā, kā tas ir projektā.
Manas personīgās domas ir, ka Alberinga kunga
priekšlikumam ir savs pamats, jo viņš pieslējās tiem
Vakar-Eiropas likumiem, kur tādi likumprojekti ir
paredzēti, jo paredz 10 stundu caurmēra darba dienu
gadā. Es personīgi šo priekšlikumu aizstāvu. (Sauciens pa kreisi: « Tas mūs ļoti maz interesē, ko Jūs
personīgi domājiet!")
20*
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gulēt, kad jāceļas augšā. Viņš, varbūt, vienu dienu
atradīs par vajadzīgu gulēt vairāk un otru mazāk.
Tāpēc pēc manām domam ta piezīme ir jāstrīpo.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.
:)
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) : Tā jau nu ne„4. pantā 66 stundu vietā likt 72,,caurmērā līst. " vietā likt
būs, kā Trasuna kungs doma, ka šis likums nosaka,
« 12 st."; 48 st. vietā likt 54 (caurmēra 8 st. vieta likt „9 st.")
tikos strādniekam jāiet gulēt, cikos jāceļas un cikos
42 st. vietā likt 48 (caurmērā 8 st.).
Piezīmi
2.
strīpot."
varbūt vēl kas jādara. Likums paredz tikai, cik
«
Sociālās likumdošanas komisijas referents izsastundas var strādnieks priekš sevis izlietot ka nepārAgrarpolikās, ka komisijā priekšlikums noraidīts.
trauktu atpūtu un neko vairāk. Darba iedalījumu,
tikas komisijas referents personīgi atzīst, ka viņš kad sākt un kad beigt darbu, nosacīs darba devējs;
būtu pieņemams. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par bet pēc tam, kad darbi ir beigti, strādniekam ir jādod
Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, garantija, ka viņš zin: šis laiks pieder man un to nekas ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pavar traucēt. Tas stāvoklis, kāds pašlaik ir uz laucelties tos,kas atturas pie šī priekšlikuma. Balsošanas kiem, šinī ziņā ir pilnīgi neciešams. Katrs _ algots
iznākums: par Alberinga priekšlikumu nodotas 39 baldarbinieks, vai viņš strādā pilsētā kāda uzņēmuma,
vai viņš strādā kādā iestādē, zin, ka tas laiks, kad
sis, pret to—37 un atturas 4; tā tad priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk Jezupa Trasuna priekšlikums,
viņš neizpilda darbu, kad viņš ir pārnācis no darba
kurš komisijās nav apspriests. Es lūdzu tagad paceluz mājām, pieder viņam un to viņš izlieto pec saties tos, kas būtu par Jezupa Trasuna priekšlikumu.
viem ieskatiem, kā^ viņam labpatikas. Bet ka notiek
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Jezupa Trauz laukiem? Laukstrādniekam ne dienas, ne naktis
suna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
nav miera un nu atkarājas viss no tā, kāds ir saimatturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par nieks. Ja saimnieks ir gadījies tāds, kurš mīl pa nakJezupa Trasuna priekšlikumu nodotas 45 balsis,
tīm vēlu nākt mājā, pārbraukt «švunkā", ka saka, tad
pret to — 34, atturējies viens.
Jezupa Trasuna lai Dievs pasarg' tādu laukstrādnieku! Laukstrādpriekšlikums pieņemts. Es lieku tagad 4. pantu pārlanieks pa dienu nostrādājies, pašlaik iegājis gulēt un
botā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas tikko iemidzis. Atbrauc saimnieks, puisim jāceļas
ir pret šī panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ataugšā, jānovāc un jāpabaro zirgi, jo saimnieks nav
turējies nav neviens. Pants pieņemts vienbalsīgi. 5.
spējīgs to izdarīt. Protams, ne visi saimnieki ta
pants.
rīkojas, ne visi saimniecību vadītāji savu darbu tā
Sekretārs J. Vesmanis:
iekārtojuši, bet skaidrs ir tas, ja strādniekam nav
«Darba dienas sākumu un beigas,atpūtas laiku un vispāri
dotas tiesības, nepārtraukti savu atpūtu izlietot, tad
darba iekārtu nosaka darba devējs, ievērojot šī likuma nosaviņam nav nekādas garantijas, ka kuru katru brīdi
cījumus.
to nakts mierā nevarētu traucēt un saimnieks nevaPiezīme. Darba laikam lauksaimniecība jabut ierīkorētu pavēlēt viņam iet tur un tur. šis apstāklis ir
tam tā, lai laukstrādnieks dabūtu maija otrā pusē,
jūnijā, jūlijā un augustā katru dienu ne mazāk kā 6
tāds, kas laukstrādnieka'dzīvi padara pilnīgi par nestundas nepārtrauktas nakts atpūtas un 2 stundas atiespējamu un nepieņemamu. Es domāju, kungi, ka
pūtas dienas vidū un visos citos mēnešos ne mazāk kā
kuram katram no jums, ja būtu jāstrādā tādos apstāk8 stundas nepārtrauktas nakts atpūtas."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam. ļos, ka kaut kurā nakts laikā varētu celt augšā, es
domāju, ka jūs ne krustu metuši mestu tādu profesiju
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! 5. pants tagadējā redakcijā, kā man pie malas un pārietu uz citu. Var būt, ka jūs būtu
ar mieru strādāt tādos apstākļos tikai tad, ja šos
bija tas gods norādīt pagājušā sēdē, izrādās par nepieņemamu. Es jau aizrādīju, ka mēs nenoliedzam ārkārtīgi nelabvēlīgos darba apstākļus kompensētu
ar kaut kādu speciālu palielinātu atlīdzību.
Piemēvajadzīgo nakts atpūtu un negribam to samazināt, bet
ram, ārstiem ir nenormāls darbs. Tiem bieži nākas
atstājam 6 un 8 stundas un zināmos gadījumos ari
nakts laikā celties augšā, tos traucē no miera un tiem
vairāk, kā tas notiek jau tagad. Bet nevar ierobežot
nākas iet pie slimnieka. Bet, kungi, tas stāvoklis un
ar vārdu «nepārtrauktas". Katram, kā strādniekam,
atalgojums, kādu saņem šinī gadījumā izņēmuma
tā ari jums, kuri te ir parlamentā, ir traucējumi vienā
darbinieki, kādi ir ārsti, un tas stāvoklis, kādu ieņem
otrā nepieciešamā gadījumā, kuri nakts atpūtu pārlaukstrādnieki, tas, bez šaubām, ir kā diena un
trauc. Tas nak priekšā ari uz laukiem. Kādā saimnakts. Tāpēc priekš laukstrādniekiem kaut kas šajā
niecība varbūt ir nedaudz strādnieku un būs vajaziņā ir jādara un viņu neiespējamais stāvoklis ir jāatdzība vienā vai otrā gadījumā aiziet nojūgt zirgu, vai
vieglina. Protams, varētu būt gadījumi, kur nakts
aizbraukt kur, pletnējam
slimības gadījumā. Tos
laikā ari laukstrādniekiem ir jāceļas augšā un jāvisus var uzskatīt par ārkārtējiem gadījumiem, bet
strādā. Ja, piemēram, saslimst kāds lops, tad jācevar būt ar: parasti gadījumi. Tāpēc, man liekas, ka
ļas augšā un tas jāglābj, jābrauc pēc veterinārārsta.
šinī pantā vārds «nepārtrauktas" būtu strīpojams.
'Atstājams, ka nakts atpūtai jābūt zināmā laikā 6 līdz Tas viss nāk priekšā lauku dzīvē. Bet likumā tas ir
8 stundas. Bez tam praksē notiek tā, ja strādnieks
ari paredzēts. Še likuma 11. pantā ir paredzēts, ka
jāstrādā virsstundas. Virsstundas strādā tad, kad
tiek traucēts, tāpat kā kurš katrs, viņa miegs pārtraukts, tad viņam tiek atļauts no rītiem ilgāk gulēt. strādniekam ir atpūtas laiks. Tas nozīmē, #ka ari
Bet nevar norobežot, ka absolūti izslēgta nakts trauatpūtas laikā zināmos gadījumos strādniekam ir jācēšana. Tas dzīvē nav izvedams. Jūs paši ziniet, ka
strādā. Še ir paredzēti tādi gadījumi, piemēram, ja
ir kāds nelaimes gadījums vai ari kādi citi ārkārtīgi
bez tā nevar iztikt. Tāpēc es lieku priekšā strīpot
apstākļi, kad raža jāglābj no bojā iešanas u. t. t.
vārdu « nepārtrauktas".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Tā tad ir paredzēti izņēmuma gadījumi, kad ir jāTrasunam.
strādā. Šis likums pat iet vēl tālāk. Tajā pašā 11.
/
panta irsacīts, ka ari citos gadījumos par virsstundu
Fr. Trasuns (ārpus partijām): Piezīme pie šīpan; \/la pēc manām domām ir lieka, jo darba laiks ir noteikts
darbu jāpanāk vienošanās starp darba devēju un
darba ņemeju. Ta tadvar būt ari gadījumi, kur nav
un ir noteikts tas, ka darba devēji nedrīkst nodarbināt
strādniekus ilgāki, nekā tas paredzēts likumā. Mēs nekāda nelaime, nedz ārkārtēji apstākļi un tomēr, ja
taču nevaram strādniekam noteikt, kad viņam jāiet saimnieks pratis ar savu gājēju sadzīvot, pratīs viPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms nāks nobalsošanā Alberinga priekšlikums. Ja tas tiktu pieņemts, tad atkristu Jezupa Trasuna priekšlikums,
bet ja viņš tiktu atraidīts, tad nobalsošana naktu
Jezupa Trasuna kunga priekšlikums. Vispirms es
lieku uz balsošanu Alberinga priekšlikumu, kurš skan:
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ņam to traucējumu, ko viņš sagādā nakts laikā, pieņemot zirgu, vai ari izdarot citus kādus apkopšanas
darbus, pratīs to viņam attiecīgi citā laikā atlīdzināt,
tad strādnieks ari labprāt ieies un vienosies ar saimnieku, un šādi nakts darbi ari būs iespējami. Tas
ari ir paredzēts. Tamdēļ šī 5. panta piezīme ir pilnīgi vietā un nepārtraukta nakts atpūta jādod laukstrādniekam tāpat, kā viņa ir nodrošināta kuram
katram citam fiziska vai garīga darba strādniekam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Trasunam.
Fr. Trasuns (ārpus partijām): Man liekas, ka
Kalniņa kungs oponē tāpēc, ka nav labi iedziļinājies
4. pantā. Mūsu likumā ir pieņemts, ka jūnijā, jūlijā,
augustā, maijā un septembrī strādnieks strādās 72
stundas, t. i. 12 stundas caurmērā katru dienu. Tā
tad viņam paliek priekš gulēšanas 12 stundas. Ko
jūs vēl gribat? Ja nu februāri, martā, aprilī un oktobrī viņam jāstrādā tikai 8 stundas, vai tad jūs, kungi,
domājat, ka darba devējs lauksaimnieks viņu nodarbinās ceturtdaļu stundu, pusstundu, taisīs pārtraukumu un atkal nodarbinās. Neviens taču tā nedara.
Tad jau saimniekam pašam jāizput. Ja nu strādnieks strādā 8 stundas, tad izrēķināt, cik viņam paliek
pāri. Viņam paliek pāri 16 stundas. Viņš var gulēt,
uzcelties, atkal iet gulēt u. t. t. Vai jūs gribat viņam
noteikt, kad viņam jāiet gulēt un kad jāceļas? Tā
taču būs strādnieka paša darīšana. Man liekas, ka
katram ir skaidrs, ka šī piezīme ir pilnīgi lieka. Ziemas laikā darba diena ir vēl īsāka — jāstrādā tikai 7
stundas dienā. Vai nu jūs noteiksiet, kad strādniekam jāiet gulēt, kad jāceļas, cik ilgi jāstrādā u. t t,
tā taču ir viņa paša darīšana.. Es domāju, ka piezīme
ir gluži lieka.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu' vairāk neviens nevēlas. Pie 5. panta iesniegti divi priekšlikumi: pirmais no Alberinga
.,5. panta piezīmē 3. un 5. rindiņā strīpot vārdu

«nepār-

trauktas"."

— un otrs no Fr. Trasuna
,.5. panta piezīmi strīpot."

Es lūdzu referentus dot atsauksmes par iesniegtiem priekšlikumiem.
Referents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
komisija Alberinga priekšlikumu apsprieda un noraidīja. Tādēļ izsakos pret priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpolitikas komisijas referentam.
Referents A, Briedis: Agrarpolitikas komisija
pieņēma Alberinga kunga priekšlikumu, jo viņa bija
tanīs ieskatos, ka nakti tomēr var būt zināmi pārtraukumi. Par Alberinga kunga priekšlikumu izsacījās 5, pret to bij 4, kā tas redzams no protokola.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Kā radikālākais
nāks nobalsošanā vispirms Franča Trasuna priekšlikums —
„5. panta piezīmi strīpot."

Ja Fr. Trasuna priekšlikums tiktu pieņemts, tad
Ja turpretim Fr.
atkristu Alberinga priekšlikums.
JVasuna priekšlikumu noraida, tad nāk uz nobalsošanu Alberinga priekšlikums. Sociālās likumdošanas
komisijas referents izsakās pret Alberinga priekšlikumu; agrarpolitikas komisijas referents izsakās
par. Es lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Fr.
Trasuna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
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panta strīpot. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Fr.
Trasuna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Fr. Trasuna priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Fr. Trasuna priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to — 42 balsis, atturējies nav
neviens. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā nak
Alberinga priekšlikums
«piektā panta piezīmē 3. un 5. rindiņā strīpot vārdu «nepārtrauktas"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Alberinga priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret
to —.36, atturējies nav neviens. Alberinga priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk 5. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņemšanu.
Balsošanas iznākums: par 5. panta pieņemšanu nodotas 67 balsis, pret' to nav neviens, atturējušies 5.
5. pants pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Bez parastām nedēļas svētdienām par laukstrādnieka atpūtas dienām skaitās visas likumā noteiktās valsts svētku un
svinamās dienas.
Lieldienas, vasarassvētku, Jānu dienas, ziemassvētku,
jauna gada un 1. maija priekšvakaros lauku darbi jābeidz pīkst.
12 dienā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de- t
putatu kungi! 6. pantā ir uzskaitītas tās svinamās
dienas, kuru priekšvakarā darbi jāpārtrauc drusciņ
agrāk un, starp citu, minēts 1. maijs. Visur citur ir
nosauktas šīs dienas vārdā: lieldienas, vasarassvētki
u. t t un tad beigās, starp citu, minēts 1. maijs. Te
ir domāta Satversmes Sapulces sanākšanas diena.
Šinī pantā nav minēta viena cita diena, kura ir daudz
ievērojamāka, un proti, Latvijas valsts nodibināšanas diena. Mans priekšlikums būtu tāpēc 1. maija
dienu neminēt, bet pārcelt šo datumu uz Latvijas
valsts tapšanas dienu. Ja mēs strīpojam 1. maiju un
pieņemam viņa vietā Latvijas valsts nodibināšanas
dienu, tad mēs caur to ari padarām šo pantu pieņemamu, jo taisni ap 1. maiju ir diezgan stingrs darba
laiks, bet šī otra diena neiekrīt tādā lielā darba laikā;
bez tam šai dienai, Latvijas dibināšanas dienai, ir ari
lielāka nozīme nekā 1. maija dienai. Es tāpēc ienesu
priekšlikumu strīpot vārdus « 1. maija" un likt to vietā
«Latvijas valsts nodibināšanas diena".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentālam.
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Man liekas, ka
šoreiz Alberinga kunga bailes no 1. maija ir veltīgas.
Ja viņš būtu licis priekšā 1. maija vietā rakstīt Satversmes Sapulces sanākšanas dienu, par to mēs būtu
varējuši visi nobalsot, un ar to pēc būtības nekas nebūtu grozījies. Bet motivs, ka 1. maijā ir stipri vien
jāstrādā un 18. novembrī nav tik daudz jāstrādā, nav
vietā. Redzam, ka pēdējos gados ir bijis taisni
otrādi; 1. maija priekšvakarā nav bijis nekad tik
daudz darba, kā 18. novembra priekšvakarā. Taisni
nedējos gados ir bijis otrādj, un ja ari šogad būs tāds
pats vēls pavasars, ari šogad mēs piedzīvosim, ka

kas ir pret Fr. Trasuna priekšlikumu. Beidzot lūdzu

darbi vēl nebūs sākušies. Ja mēs atstātu šo datumu.
1. maiju, kā svinamo dienu, tad caur to zaudējumi
nekādi neceltos, bet ja tā vietā ienesīsim 18. novembri, tad būs apgrūtinājumi. Varbūt, taisni Alberinga

pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Fr. Trasuna priekšlikumu
nodotas 39 balsis, pret to — 39 balsis, atturējies nav
neviens. Notiks pārbalsošana. Otrreizējā nobalsošanā nāk Fr. Trasuna priekšlikums — piezīmi pie 5.

kunga
saimniecībā
šinī laikā t. i. 17. novembrī
vajadzēs kult. Tad viņš gan nāks pie slēdziena, ka
labāk bijis atstāt šeit 1. maiju. Domāju, ka Alberinga
kunga oārlabojurrrs ir nelietderīgs, un es uzturētu
redakciju, kāda vo komisijas likta priekšā.

C.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies? Pie 6. panta iesniegti divi
priekšlikumi. Alberinga priekšlikums:
„6. panta 4. rindiņā strīpot „1. maija" un tā vietā likt «Latvijas valsts nodibināšanas dienas"."

Otrs priekšlikums, kuru iesniedza Arveds Kal-

niņš, skan tā:
„6. pantā pēc vārdiem «Jauna gada" iespraust vārdus „18.

novembra"."

Lūdzu referentus izteikties.
Referents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
komisijā priekšlikums netika apspriests.
Referents A. Briedis: Alberinga kunga priekšlikums agrarpolitikas komisijā ir pieņemts ar 5 pret 3
balsīm.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtie priekšlikumi nāks nobalsošanā iesniegšanas kārtībā. Vispirms Alberinga priekšlikums. Es likšu tagad Alberinga priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu.. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret Alberinga priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Alberinga priekšlikumu
nodotas 35 balsis, pret to — 35 balsis, atturas 10.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk Arveda
Kalniņa priekšlikums:
pēc vārdiem Jauna gada" iespraus vārdus „18. novembra".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Kas
Arveda Kalniņa priekšlikumu. Nav.
Balsošanas iznākums: par Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas 53 balsis, pret nav neviena un atturējušies 21. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk
6. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 6. panta pieņemšanu. Nav? Kas atturas? Nav.
6. pants pieņemts vienbalsīgi. 7. pants.
Sekretārs J, Vesmanis:

atturas

«Atpūtas dienā laukstrādnieku nevar nodarbināt, izņemot
tieši mājsaimniecībā nodarbinātos, kuriem jāizpilda lopkopības
un visnepieciešamākie mājas dartii ari atpūtas dienās.

Šāds

darbs normālo darba stundu robežās neskaitās par virsstundu
darbu, kā ari netiek sevišķi samaksāts. Tādiem strādniekiem
vismaz pusei no atpūtas dienām jābūt brīviem, bet ne mazāk kā
2 reizes mēnesī.
Piezīme. Ja vienā saimniecībā ir vairāki laukstrādnieki,
kuri nav pieņemti speciāliem darbiem, tad lopu apkopšanas darbus viņi izpilda pēc kārtas savstarpēji
vienojoties, ievērojot 7. panta noteikumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de" nutatu kungi! 7. pants sociālās likumdošanas komisijaspriekšā liktā redakcijā nav pieņemams tāpēc, ka te
ielikti zināmi noteikumi un ierobežojumi, kurus gribot
negribot bieži nāksies pārkāpt. Tādā gadījumā, ia
netiks izpildīts likums, par likuma neizpildīšanu draud
bargs sods. Uz laukiem, sevišķi vasaras laikā, notiek, ka svētdienā jāpadara viens otrs darbs. Sevišķi
siena laikā, kad vēl nav viss siens novākts un siltas
saulainas dienas ļoti retas, piemēram, izkrīt svētdienā
pēc ilgāka laika saulaina diena. Varbūt ir iespējams
nāris stundās vai īsākā laikā glābt ražu no lietus, no
bojā iešanas. Tādā dienā attiecīgie darbi būtu
darāmi. Mums nav tādi anstākļi kā citās valstīs,
kur vasara ieņem gandrīz *U no visa gada. Mums
vasaras laiks loti īss. Mums jāoadara visi steidzamie lauku darbi šinī īsā laikā. Tāpēc vasaras laikā
vienā otrā svētdienā strādnieki spiesti strādāt vieglāku, nepieciešamu darbu. Ziemā turoretim var
vairāk atpūsties. Ja ieliks ierobežojumu, ka pavisam
nav atļauts svinamās dienās strādāt, tad tas nav
iespējams. Ja notiek vienošanās starn darba devēju
un ņēmēju, tad nevar būt iebildumu. Es lieku priekšā
staro vārdiem ..laukstrādnieku" un .nevar" iesorajist
vārdus «bez pēdējā piekrišanas". Nevar lauksaim-
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nieks savam strādniekam pavēlēt, bettikai ja strādnieks piekrīt. Tad iebildumu nevar but Panta beigās teikts, ka tādiem strādniekiem vismaz pusei no
atpūtas dienām jābūt brīviem, bet ne mazāk ka 2
reizes mēnesī. Es jau pagājušo reizi noradīju, ka
varbūt 3—4 stundas jāstrādā svētdiena, bet ne veselu
strādniekam
dienu. Praksē notiek, ka nevienam
svētdienās strādāt neliek, ja to neprasa nepieciešamība, piemēram, izslaukt govis no rīta. Es lieku
priekšā iespraust vārdus «bez pedeja piekrišanas"
un beigās, sākot ar vārdiem «tādiem strādniekiem",
strīpot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentālam.
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Ja Alberinga
kungs piekristu 11. panta strīpošanai, pie kura mums
vēl būs jārunā, tad jau ari varētu piekristviņa priekšlikumiem pie 7. panta. Tomēr es nedomāju, ka Alberinga kungs prasīs, lai strīpotu pantu, ka obligatoriski jāstrādā virsstundas, lai glābtu ražu no boja
iešanas. Ar šiem priekšlikumiem, kurus Alberinga
kungs nupat ienesa,-*viņš par visu varu grib nodarbināt strādniekus kurā katrā svētdienā. Ja _ Alberinga kungam vajadzēs iejūgt zirgu, lai viņš svētdiena
varētu kaut kur izbraukt, tad es domāju, puisis to
tāpat izdarīs, bet piespiest viņu strādāt visās viņa
atpūtas dienās gan nevajadzētu. Taču atpūtas dienām ir tik maza norma prasīta, ka tur nebūtu nekas
ko iebilst. Lai divas svētdienas mēnesī strādniekam
būtu brīvas, sakāt, vai tas ir daudz prasīts? Man
liekas, ka tas nav daudz. Tāpēc es domāju, ka pret
pantu tagadējā redakcijā neko nevarētu iebilst, un
Alberinga kunga priekšlikumi būtu noraidāmi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Iesniegtais Alberinga priekšlikums

skan:

7.pantā 1.rindiņāstarp..laukstrādnieku" un„nevar"
iespraust vārdus „bez pēdējā piekrišanas" un pēdējo teikumu.

sakot ar vārdiem „tādiem" strīpot."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
komisija šādu priekšlikumu ir noraidījusi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Agrarpolitikas ko^
misijas referentu lūdzu
izteikties.
Referents A. Briedis: Agrarpolitikas komisijā
priekšlikums netika apspriests.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Alberinga priekšlikums pie 7. panta.
Agrarlietu komisijā tas nav apspriests, sociālās likumdošanas komisijā noraidīts. Es lieku šo nolasīto
Alberinga priekšlikumu pie 7. panta uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
Alberinga priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to -h37 balsis, atturējies nav neviens. Balsis dalījušās
līdzīgi. Pārbalsošana. Es lieku tagad Alberinga
priekšlikumu pie 7. panta otrreiz nobalsošanā un lūdzu
pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos. kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
Alberinga priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 43,
atturējies nav neviens. Piekšlikums atraidīts. 7.
pants nak nobalsošanā sociālās likumdošanas komisijas pieņemta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
nret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts vienbalsīgi. 8. pants.
Sekretārs ,ī. Vesmanis:
„Be_z 6. pantā minētām atpūtas dienām, laukstrādnieki —
gada strādnieki, vienojoties ar darba devēju, dabū kā atpūtas
dienas 2 tirgus dienas gadā."
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Es lieku pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Darba laiks, kurš pārsniedz 4. pantā nosacīto normu, skaitās par virsstundām un par tām darba devēji maksā pusotrkārtēju algu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas. Lieku pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pants pieņemts. Nākamais pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Virsstundu skaits nedrīkst pārsniegt 50 stundu katrā
mēnesī."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Alberings iesniedzis priekšlikumu 10. pantu strīpot. Vārdu neviens
neveļas? Vārds Rozentalam.
**ļ'^). l/M, Rozentals (sociāldemokrāts):
Pārrunājamais 10. pants nosaka, ka virsstundu skaits mēnesī
nedrīkst būt lielāks par 50 stundām. Ja domā, ka tie
skaitļi, kuri līdz šim šinī likumā — ari ar Jezupa Trasuna kunga pārlabojuma palīdzību — nosaka normālo
darba stundu skaitu, ir par maziem, tad domāju, ka
pieliekot vēl 50 stundas klāt, būtu pilnīgi pietiekoši.
Alberinga kunga priekšlikums acīm redzot grib panākt to, lai nebūtu noteikts nekāds laiks, lai varētu nodarbināt strādniekus ari 60 un varbūt 100 virsstundas
mēnesī. Tā kā nāktu klāt, varbūt, vēl otras 12 stundas dienā, it īpaši vasarā. Nezinu, cik izdevīgi tas
būs pašiem lauksaimniekiem, ja viņiem būs jāmaksā
pusotras algas.
Jūs nenoliegsiet, ka strādniekiem
atpūta ir vajadzīga, un tāpēc nevar viņus sevišķi apgrūtināt ar virsstundām. Pilnīgi pietiek ar to normu,
kas jau paredzēta ar 50 virsstundām. Tāpēc domāju,
ka šis pants itin labi varētu palikt. Nākošais pants
runā par to, kad jāstrādā virsstundas. Tāpēc šopantu
sakarā ar nākošo nevar strīpot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas. Lūdzu referentus dot atsauksmes par
iesniegto priekšlikumu.
Referents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
komisijā šāds priekšlikums nebij iesniegts, tāpēc nevaru dot par to nekādu atsauksmi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpolitikas komisijas referentam.
Referents A. Briedis: Ari agrarpolitikas komisijā šāds priekšlikums nebij iesniegts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Alberinga priekšlikums:
10. pantu strīpot.

Komisijās nav ticis apspriests tāds priekšlikums.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Alberinga priekšlikumu nodota 41 balss, pret to
— 37 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums
pieņemts. 10. pants strīpots. 11. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Obligatoriski jāstrādā virsstundas, kad raža jāglābj no
boja iešanas, nelaimes gadījumos un visos tamlīdzīgos ārkārtējos
apstākļos. Citos gadījumos par virsstundu darbu jāpanāk vie-

nošanās starp darba devēju un

darba ņēmēju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Nobalsošanā nāk 11. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 11. panta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 12. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Aizliegts nodarbināt bērnus jatinākus par 9 gadiem kā
algotu darba spēku lauksaimniecībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
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A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de- '
putatu kungi! Man pie šī panta būtu mazs pārlabojums, kas pēc mana ieskata neizsauks nekādas pretrunas. Mēs jaurunājām vienu otru reizi komisija un
tāpat ari citur, ka ir vēlams bērnus jauno mazuma
pieradināt pie darba, nelaist viņiem apkārt klejotun
darīt palaidnības. Lauksaimniecība ir daudz tādu
darbu, kurus jauni zēni un meitenes var viegli izdarīt
un tādā kārtā nopelnīt maizi priekš ziemas. Tie, kas
skolā iet, tie, protams, nopelnīs ari sev grāmatas un
varēs iegādāties daudz citas labas lietas. Man bij gadījums noskatīties, ka 8 gadus veci puikas un meitenes labprātīgi izpildīja vienu otru darbu, vai nu paganīja kādu govi, cūkas, vai ari zosis. Saimniekam
tādā kārtā nav jāpieņem priekš tam atsevišķs darba
spēks un meitenes var to darbu viegli izdarīt. Ir ta,
ka bērnu mātes ari dzīvo tanīs pašas mājas un nodarbinātas ar zināmu darbu un tādā kārta pa to laiku,
kamēr māte nav mājās, bērni paliek bez uzraudzības
un var izdarīt palaidnības. Pēc mana ieskata ir labi,
ja tādiem ir zināms darbs un ja var ari nopelnīt, kas
ir labi kā priekš mātes, tā ari veselīgi un derīgi priekš
paša bērna. Man liekas, ka neatradīsies neviens tāds
lauksaimnieks, kurš pieņemtu 8 gadus vecus puikas
pie viņiem nepiemērotiem darbiem, jo caur to taču
viņam celtos tikai zaudējumi un nepatikšanas. Bet
kā es jau teicu, pie vieglākiem darbiem viņus var izlietot, tādā kārtā pieradinot tos pie darba un kartības,
pie zināma noteikta darba. Tāpēc es lieku priekša izdarīt šai pantā mazu pārlabojumu, nosakot, ka ne jaunākus par 8 gadiem. 8 gadus vecs ir tik liels, ka var
sivēnu paganīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentalam. I
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Kādreiz, kad
nāca sabiedrībā runa par to, no cik gadiem noteikt
skolas laika sākumu, vai no 8 gadiem, vai vecākiem,
tad zemnieku savienības deputāti cēla iebildumus
pret 8 gadiem, 8 gadu vecus bērnus skolās nevarot
laist, jo tie paši neprotot sevi apkopt, kā pienākas,
tie jāpaturot vēl ģimenē. Varbūt viņus 9 vai 10 gadus
vecus varēšot laist skolas patstāvīgās gaitas. Tagad
turpretim izrādās, ka zemnieku savienība gadījuma,
kur iet runa par saimnieku maku pildīšanu, turas pie
citādiem ieskatiem, ja tas nāk viņu labā. Te viņiem
patīk, ka jo jaunāks strādā, jo labāki. Te nav ierunas
vairs pret 9 gadiem, bet prasa jau pielaist no 8 gadiem. Kas būs novērojis lauku dzīvi, tas zinas, ka
strādnieku bērni strādā jau no 7, 8 gadu vecuma.
Kādi tam ir rezultāti? Kā šie mazie algādži tiek apkopti, par to vajadzētu painteresēties gan sociālai apgādei, vai kādam darba inspektoram. Vairums strādnieku ir spiesti savus bērnus nodot pie lauksaimniekiem vasarā darbā, un taisni no viņiem mēs dzirdam
sūdzamies, ka bērni netiek pietiekoši no saimnieka
puses uzraudzīti un apkopti, ka tie apaug ar kukaiņiem, dzīvo lielā netīrībā u. 11, lai gan tanī laika, kad
slēdza līgumu, saimnieks aizvien solījies gadat par
vislabāko tīrību. Patiesībā redzam, ka saimnieki šos
savus pienākumus neizpilda un savu solījumu netur.
Tānēc šinī gadījumā vajadzētu sekot tiem aizrādījumiem, kurus zemnieku savienības deputāti ceļa pie
skolas laika noteikšanas un tos ņemt vērā šinī likumā,
ka tikai no tāda vecuma bērnus drīkst likt pie algota
darba, kad viņi naši sevi var jau pienācīgi apkopt.
Tāpēc mans priekšlikums būtu, ka var pieņemt par
aleobJ darba spēku lauksaimniecībā bērnus ne jaunākus par 10 gadiem, t i. skaitļa 9 vietā likt 10. Es
ar savu pārlabojumu domāju, ka mēs vairāk ko panāksim, nekā Alberinga kungs ar savu pārlabojumu.
10 gadu vecs bērns jau varēs oats sevi vairāk apkopt
un bez tam. ja saimnieks mēģinās pie viņa izlietot
savu miesas spēku, varēs drošāk namvkt un izvaix
rīties.
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9 stundu caurmēra darba dienas gada. Man liekas,
ka Alberinga kunga priekšlikums šinī panta vardu
«ganos" strīpot jau tāpēc vien nebūtu pieņemams,
un domāju, ka Alberinga kungs neiestāstīs ari vairs,
12. pantā „9" vietā likt „8"
ka patiešām gana darbs ir tik viegls, ka viņu var noun Rozentāla priekšlikums
darbināt vēl vairāk stundas_ dienas neka pieaugušu
12. pantā „9" vietā likt „10".
strādnieku. Drīzāk būtu vel jāpadomā_ par to, ka
Lūdzu referentus dot atsauksmes.
varētu ganu darba laiku saīsināt Bet ta ka sociālReferents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
demokrātiskā frakcija nav izgājusi uz šī panta pārkomisijā priekšlikumi nav apspriesti, tāpēc atsauklabošanu, bet pievienojas sociālas likumdošanas kosmi nevaru dot.
misijas projektam, tad es še attiecīgu pārlabojumu
Referents A. Briedis: Man ari tas pats jāsaka, neiesniegšu. Man būtu gan citi pārlabojumi attiecība
agrarpolitikas komisijā šie priekšlikumi ari nav apuz vecumu. Pastāvošā izglītības likuma mums ir nospriesti.
teikts, ka obligatoriskie skolas gadi skaitās līdz 16
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā priekšgadu vecumam, kur bērniem obligatoriski jāapmeklē
likumi nāks iesniegšanas kārtībā. Ja pieņems Albepapildu skola. Ja šinī pantā iet runa, ka bērnus var
ringa priekšlikumu, tad atkritīs Rozentāla priekšnodarbināt pa skolas darbu starplaiku, tad taslaikam
likums. Komisijās priekšlikumi nav apspriesti. Es
attiecas ari starp 14 un 16 gadu vecumu. Tapec 14
likšu tagad Alberinga priekšlikumu uz balsošanu. Lūgadu vietā būtu jāliek 16. Tad par to bērnu aizsardzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšlikumu.
dzību, kas tiek nodarbināti lauksaimniecībā. Varbūt
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Alberinga par ganiem še mazāk varētu runāt , ka tiem būtu vapriekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
jadzīgs darba aizsardzības likums, bet tiem bērniem,
no balsošanas. Par Alberinga priekšlikumu nodotas
kas nodarbināti pie citiem lauksaimniecības darbiem,
32 balsis, pret to — 40 un atturējušies 5. Priekšbūtu jāpadomā gan par darba aizsardzību. Nesen
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk Rozentāla priekštika zināmi divi nelaimes gadījumi ar bērniem, kur
likums — strīpot ,,9" un tā vietā likt ,,10". Lūdzu
pie kuļmašīnām bija pielikta vienā gadījumā 11 gapacelties tos, kas ir par Rozentāla priekšlikumu. Tadus veca meitene un otrā gadījumā 15 gadus veca
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rozentāla priekšmeitene. Viens no šiem nelaimes gadījumiem, ja nelikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
maldos, notika Dvietes pagastā un otrs Brinķu pabalsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Rozengastā. Abos šinīs gadījumos bērni bija nolikti pie tik
tāla priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret to — 36 atbildīga darba, kāds ir iekšā laišanas darbs kuļmaun atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.
šīnā. Ņemot vērā šos gadījumus, būtu jāizstrādā
Nobalsošanā nāk 12. pants komisijas redakcijā. Lūsaraksts par darbiem, pie kuriem nedrīkst nodarbināt
dzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav.
bērnus līdz 16 gadu vecumam. Tāpēc es lieku priekšā
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts
vienbalsīgi.
pieņemt piezīmi pie šī 13. panta:
13. pants.
«Darba ministrija nosaka, kādi darbi lauksaimSekretārs .1. Vesmanis:
niecībā
bērniem līdz 16 gadiem noliegti."
„Berni no 9 līdz 14 gadu vecuma var tikt nodarbināti pie
vieglākiem lauksaimniecības darbiem un ganos, piemērojoties
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
viņu vecumam, pa skolas darbu starplaiku, pie kam darba laiks
Kalniņam.
viņiem nedrīkst pārsniegt maijā un septembrī 56 stundas, bet
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Visā pasaulē^'''*
jūnijā, jūlijā un augustā 63 stundas nedēļā."
likumdošana iziet uz to, lai aizsargātu bērnu darba
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
snēka izmantošanu. Tiek noslēgtas dažādas konvenA. Alberings (zemnieku savienība): Godātie decijas, tiek izdoti attieclei likumi. Bet pie mums, kad
putātu kungi! Ari šī panta noteikumi nevarēs tikt
dzīvē piemēroti attiecībā uz vienu kategoriju jauno runā par bērnu nodarbināšanu lauksaimniecībā, tad
izliekas, ka tur priekš bērniem ir paradīze, ka tur
.^-strādnieku un tas zīmējas tieši uz ganiem. Te paredzētas zināmas stundas — 63 stundas, kas iztaisa
bērniem darbs ir tik piemērots viņu spējām, ka neko
labāku nevar vēlēties. Varbūt, ka tas bija tajos lai9 stundas dienā. Vasaras laikā priekš gana šis laiks
kos, kad Kempa kungs, kā viņš pats izteicās, ir cūir ļoti īss. Patiesībā nevajadzētu šo darba laiku noteikt, jo zināmos mēnešos, zināmās dienās varētu kas ganījis, varbūt, ka toreiz ganu dzīve bija tik
viegla, bet mūsu apstākļos to nevar vairs sacīt. Kas
pagarināt un saīsināt. Gana darba apstākli nevar
ir novērojis ganu dzīvi uz laukiem, tas zin, ka patietikt salīdzināti ar citiem laukstrādnieku darbiem.
šām gans nedara tādu darbu, kādu dara liels cilvēks.
Tāpēc šo pantu nevar attiecināt uz ganiem. Gani
pavada savu laiku uzraugot kustoņus, pie kam viņi Bet gans tomēr ir nodarbināts pilnā mērā piemērovar mācīties, lasīt, iet pa mežu, priecāties un lujoties savām soējām. Nevar nrasīt no gana, lai viņš
dara to pašu darbu, ko dara liels cilvēks. Ari tas
stēties. Te nekādi ierobežojumi nepastāv. Te nodarbs, ko dara_ gans un bērns, ir tāds, kas pilnā mērā
rādīs sociāldemokrāti, kāpēc jūs nevariet lopus pieviņa,darba spējas aizņem. Tāpēc nevar sacīt, ka te
siet vienā vietā uz tīruma. To mēs centīsimies panākt Bet tagad tādu ganību mums nav un ari nav nekāda normēšana nav vaiadzīga. Nevar bērns celt
to pašu, ko liels cilvēks un kurš katrs normāls cilvēks
vēl iespējams tā ierīkoties, lai lopus varētu turēt mājās. Tagad mēs vēl nevaram ķerties pie tik liela kulnevar celt to, ko var celt atiets. Tāpēc, ja runā par
tivēšanas darba, kur jādomā par izpostītās dzīves atbērna darba spēku, tad šāds darbs priekš viņa ir tikpat grūts, kāds ir pieaugušam strādniekam siena
jaunošanu. Turēt divus ganus nav iespējams. Tāpēc
es lieku priekšā 2. rindā strīpot vārdus „un ganos" pļaušana un rudzu pļaušana. Lai ari ganam nav jāceļ nekādi smagumi, tad tomēr ganam visu laiku ir
un panta beigās pielikt klāt «šī paantā noteiktais
darba laiks neattiecas uz ganiem".
jabut nie lopiem, viņam ir jāskraida, jātrenkā suns
(jautrība) un govis (Ulmaņa starpsauciens), viņam
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Rozenjamicina suns. Ja, Ulmaņa kungs, ja jūs esiet gājuši
talam.
eanos, tad zināsiet, ka jāskraida ari govīm pakaļ. Es,
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Alberinga kunUlmaņa kungs, esmu gājis ganos un es zinu. ka ganam
priekšlikums
runā
pretim
4.
pantam,
kur
ir
pali<a
jādzenā ari suns (jautrība un smiekli), ja govis skrien
kusi 2. piezīme, ka mājsaimniecībā un lopkopībā nodarbināto strādnieku darba laiku iekārto darba denrom. tad viņam jākliedz sunim jeb jāskrej pakaļ
(smiekli). To taču jus ziniet un tāpēc ir velti par to
vējs ar strādnieku savstarpīgi vienojoties, izejot no
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Pie 12. panta iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais, Alberinga priekšlikums:
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smieties. Ja jūs smejaties, tad tas nozīmē tikai to,
ka jūs paši govīm pakaļ neesiet skrējuši. Gans rīda
suni un suns trenkā govi (smiekli). Ir veltīgi smieties, jo katrs zin, ka gana darbs ir grūts (A. Klīve no
vietas: «Kokā kāpšana ir daudz grūtāka!"). Jā, varbūt kokā kāpšana ari ir grūts darbs. Tā kā vasarā,
kad gans ir atnācis mājā, viņš ir tāpat noskrējies, nostrādājies un nokusis (smiekli) kā pieaudzis cilvēks,
strādādams savu darbu, un tāpēc viņam tāpat vajadzīga atpūta. Tāpēc nevar tik vieglprātīgi un aitādu jautrību skatīties uz gana darbu, kā to dara
zemnieku savienība. Jūsu interesēs protams ir, lai
gani tiktu nodarbināti neaprobežoti, bez kaut kādas
normas un tāpēc Alberinga kungs liek priekšā strīpot
tās 63 stundas. Gans negana tikai suni vien. Ja viņš
suni vien ganītu, tad jūs varētu smieties, bet man
liekas, jūs savus ganus nedzeniet suņiem vien pakaļ,
jūs viņus priekš tam vien nealgojiet. Tāpēc viegli
jums še smieties. Gani par to nesmiesies. (K. Ulmanis no vietas: «Kāpēc tad Jūs mūs smīdināt?") Jūs,
jau, Ulmaņa kungs, smejaties vienmēr. Jūs smejaties ari nopietnās lietās. Un tāpēc tas man nav nekāds 'pierādījums, ka še neiet runa par nopietnu lietu.
Jādomā ari par to, lai kaut kas tiktu darīts ari priekš
ganiem viņu stāvokļa atvieglināšanai. Kā te likuma
paredzēts, gani jau no 9 gadiem sāk iet svešās gaitās, sāk izpildīt algotu darbu, tādēļ tiešām par viņiem drusku jāapžēlojas. Tāpēc nevar, izdodot likumu par laukstrādnieku darba laiku, vienkārši pateikt,
ka šis pants uz ganiem neattiecas. Ja uz ganiem neattiecas šis pants, tad neattiecas uz viņiem nekas, jo
neviens cits pants par ganu darba laika normēšanu
nerunā. Tikai iepriekšējais pants nosaka, no kāda vecuma sākot var sākt bērnus nodarbināt. Tāpēc Alberinga kunga priekšlikums katrā ziņā noraidāms.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav vēlējies. Pie 13. panta iesniegti 2 priekšlikumi. Alberinga priekšlikums ir:
« 13. panta 2. rindiuā strīpot vārdu „un ganos" un panta
beigās pievienot teikumu: «Šinī pantā noteiktais darba laiks

neattiecas uz ganiem"."

Rozentāla priekšlikums ir;
,,,13. pantā strīpot skaitli „14", tā vietā liekot „16"; pantam pievienot- piezīmi:
«Darba ministrija nosaka, kādi darbi lauksamniecība bērniem līdz 16 gadiem noliedzami."

Katru pārlabojumu balsot atsevišķi.
Lūdzu referentus izteikties par iesniegtiem
priekšlikumiem.
Referents V. Barkans:
Sociālās likumdošanas
komisijā šādi priekšlikumi nebija iesniegti. Tāpēc atsauksmes par viņiem nevaru dot.
Agrarpolitikas komisijā
Referents A. Briedis:
Alberinga priekšlikums ir bijis iesniegts un pieņemts
ar 5 balsīm pret 3. Pārējie priekšlikumi nav tikuši
iesniegti, nav apspriesti komisijā un par tiem izteikties nevaru.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāks
priekšlikumi iesniegšanas kārtībā. Vispirms es likšu
Alberinga priekšlikumu uz balsošanu, kurš agrarpolitikas komisijā pieņemts, bet sociālās likumdošanas
komisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Alberinga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav
tādu. Balsošanas iznākums: par Alberinga priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret to — 37 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk Rozentāla priekšlikums. Rozentals liek
priekšā katru viņa pārlabojumu balsot atsevišķi. Vai
būtu iebildumi pret atsevišķu balsošanu? Iebildumu
nav? Balsošana notiks dalītā veidā. Vispirms, pirmais Rozentāla priekšlikums, kurš liek priekšā
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strīpot skaitli „14" un ta vieta likt „16".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Rozentāla pirmo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas
iznākums: par Rozentāla 1. priekšlikumu nodotas 32
balsis, pret to — 40, atturējies_ nav_ neviens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nak otrs Rozentāla
priekšlikums, pie panta pielikt piezīmi:
„Darba ministrija nosaka, kādi darbi lauksaimniecībā bērniem līdz 16 gadiem noliegti."

Lūdzu pacelties tos,kas būtu par šo Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par otro Rozentāla priekšlikumu nodotas 34 balsis,
pret to -- 29 balsis, atturējušies 12. Priekšlikums
atraidīts. Nobalsošanā nāk 13. pants pārlabota veidā un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 14. pants.
Sekretārs ,J. Vesmanis:
„Bērniem līdz pilniem 14 gadiem jādod nepārtraukta nakts

atpūta 8 stundas un jūnija, jūlija un augusta mēnešos pusdienas
laikā 3 _ stundas gara atpūta. Pa atpūtas laiku bērnu nevar nodarbināt."

Priekšsēdtājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Lieku pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. Ludzu nolasīt nākošo pantu.
Sekretārs .1. Vesmanis:
«Virsstundu darbs bērniem

līdz pilnu 14 gadu vecumam

noliegts."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Aiziegts nodarbināt sievietes ' lauksaimniecības darbos
divas nedēļas pirms un 4 nedēļas pec dzemdēšanas, bet treša
un ceturtā nedēļā pirms un piektā līdz astotai nedēļai, pedejo
ieskaitot, pēc dzemdēšanas sievietes var nodarbināt pie viegliem mājas darbiem. Pa visu šo 12 nedēļu laiku nedrīkst lauktrādniecei uzteikt darbu, nedz ari atvilkt no algas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 17. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Gada strādniekiem ir piešķirams _ 14 dienu ilgs atvaļināAvaļinajumu var izlietot divi
jums ar pilnu algas izmaksu.
lpgos. darba ņēmējam ar darba devēju vienojoties. Pusgada
strādniekam piešķirams 7 dienu ilgs atvaļinājums."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
rings. Vārds Alberingam.

Vārdu lūdz Albe-

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Šinī pantā paredzēts 14 dienu ilgs atvaļinājums laukstrādniekiem, kuri līgti uz gadu un
7 dienas, kuri līgti uz pusgada. Man liekas kātam
^
nav nekādas praktiskas nozīmes, jo vajaga rēķināties
pēc ikreizējiem apstākļiem._ Ir bieži gadījumi, kur
šīs dienas ir daudzreiz vairākas par 14 un tajtad atvaļinājums ir daudz garāks, nekā šeit paredzets.bet
ir ari gadījumi, kur 14 dienas neiznāk. Varbūt jāparedz dažreiz 12 dienas vāi citādi. Iznāk tādi gadījumi, ka strādniekam vajaga uzreiz pus dienu, kādreiz
pusotras dienas, kādreiz varbūt trīs dienas ka nu
katrreiz apstākļi to prasa un kā tas dzīve^ notiek.
Bieži vien strādniekiem tāds īss atviļinajums ir vajadzīgs, lai aizbrauktu uz apriņķi pie radiem, paziņam,
draugiem vai citur kādās darīšanās un parasti tas
laiks ari no saimnieka tiek atvēlēts, ja tas ne_saknt
ar tādiem apstākļiem, kad patiešām nav iespējams.
Pēc šī likumprojekta iznāk, ka atvaļinājumu var
dabūt 7 dienas vienreiz un 7 dienas otrreiz, tā tad tikai 2 reizes gadā. Praksē izrādās, ka atvaļinājumu
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vajadzība var nākt priekšā vairākas reizes, bet uz
īsāku laiku. Lai nebūtu pārpratumu, tad, man liekas,
šo pantu, ka _ nenozīmīgu, var pilnīgi strīpot. Tāpēc
lieku priekšā šo pantu kā nevajadzīgu strīpot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iesniegts pie 17.
panta priekšlikums pantu strīpot. Vārdu neviens
nevēlas? Vārds Rozentalam.
M. Rozentals (sociāldemokrāts): Ja jūs vispārīgi
gribiet attiecināt šo likumu uz laukstrādniekiem, tad
tiem vajadzētu dot tās pašas tiesības, kādas bauda
tirdzniecības un rūpniecības strādnieki.
Ja tiem ir
14 dienu atvaļinājums, kāpēc tad laukstrādniekiem
nevar šādu atvaļinājumu dot? Ari tais saimniecībās,
kur ir 8 strādnieki, viņiem atvaļinājums noderēs.
(Sauciens pa labi.) Klīves kungs brauc uz laukiem
brīvlaika, bet laukstrādnieki varēs iebraukt pilsētās,
apciemos savus paziņas, apmeklēs, varbūt, teātri,
apmeklēs varbūt kādus kursus, kuri tiks sarīkoti. Ja
zemnieku savienībai tas nepatīk, ka laukstrādnieki
grib savu kulturelo stāvokli pacelt, tad tā ir viņas darīšana, tad jau tos kungus nepārliecinās, ka laukstrādnieku kultūras līmeņa pacelšana ir vajadzīga. Bet
es domāju, ka ta iespēja pacelt savu kulturelo stāvoklijaukstradniekiem ir jādod, un 14 dienas ilgs atvaļinājums to iespēju dod. Tāpēc, pret to iebildumu
nevarētu but un pants ir jāpatur. Ceru, ka vairākums šinī nama bus pret panta strīpošanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts vēl otrs
priekšlikums:
„17. pantā strīpot vārdus «divi lāgos". Arveds Kalniņš."

Vārdu neviens vairāk nevēlas? Lūdzu referentus
izteikties.
Referents V. Barkans:
Sociālā likumdošanas
komisija tāds priekšlikums nav apspriests.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Agrarpolitikas komisija ?
Referents A. Briedis: Agrarpolitikas komisija šo
pantu noraidīja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāks
vispirms Alberinga priekšlikums; ja to pieņems, tad
atkritīs Arveda Kalniņa priekšlikums. Es lieku Alberinga priekšlikumu -- strīpot 17. pantu — uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Alberinga priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Alberinga priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 38,
atturējušies 8. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā
nak Arveda Kalniņa priekšlikums:
„17. pantā strīpot vārdus «divi lāgos"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Arveda Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret
— 27, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts.
Es lieku tagad 17. pantu pāralabotā veidā uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par panta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 17.
pantu nodota 51 balss, pret — 21, atturējušās 4. Pants
pieņemts. Pec šī panta vārdu lūdz Rūdzis.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): J'ā kā laukstrādnieku darba laika likums savos pirmos pantos sakropļots un no viņa izmesti ārā pagaidu strādnieki,
kas strādā uz pusgadu, uz dienām un mēnešiem, tad
ari par šiem laukstrādniekiem vajaga gādāt, lai viņu
darba laiku cik necik varētu regulēt. Lai varētu nodrošināt viņus no pārmērīgas izmantošanas, tad būtu
vēlams, lai tiktu dibināta sevišķa komisija uz paritātes pamatiem, kurā ieietu lauksaimniecības central-

1924. gada

21. marta.
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biedrība, ekonomiskā sabiedrība, rajonu centrāle un

no otras puses — laukstrādnieku arodnieciska biedrība u. t t. Šinī komisijā ka priekšsēdētājs ^ būtu
cilvēks, kas iecelts no valdības. Komisijas lēmumi
saistoši uz vienu lauksaimniecības gadu un_ saistoši
kā priekš darba ņēmēja, ta priekš darba_ devēja. Komisijas lēmumi publicējami «Valdības Vēstnesī". Tādas komisijas vajadzība vairāk ka nepieciešama, jo
ari paši lauksaimnieki nākuši pie atziņas, ka vajadzīga iestāde laukstrādnieku vervēšanai un nodibināms
tā saucamais laukstrādnieku birojs.
Vēl man tālāk jāaizrāda, ka tādas komisijas pastāv visur citur, izņemot tikai Latviju. Viņas pastāv
Vakareiropā, kur lauksaimniecība nebūt nav aizgājusi bojā caur šādām komisijām. Tapec es lieku
priekšā pieņemt sekošu 17\ pantu:
«Citu, šinī likumā neminēto laukstrādnieku
kategoriju darba laiku un citus darba apstākļus
regulē sevišķa komisija, sastādīta uz paritātes
pamatiem no darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvjiem ar valdības ieceltu priekšsēdētāju. Komisijas lēmumi ir spēka uz vienu
lauksaimniecības gadu un ir saistoši kā darba devējiem, tā darba ņēmējiem. Komisijas lēmumi
publicējami «Valdības Vēstnesī"."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu neviens
nevēlas? Es lūdzu referentus izteikties.
Referents V. Barkans: Sociālās likumdošanas
komisijā šāds priekšlikums netika apspriests, tāpēc
komisijas vārdā atsauksmi nevaru dot.
Referents A. Briedis: Agrarpolitikas komisijā
šis priekšlikums tika ienests, bet viņš bez debatēm,
ar 5 balsīm pret 4, tika noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Rudža iesniegtais priekšlikums:
ievest jaunu 17. pantu:

«Citu, šinī likumā neminēto, laukstrādnieku kategoriju darba laiku un citus darba apstākļus regulē sevišķa komisija, sastādīta uz paritātes pamatiem no darba devēju un darba ņēmēju
organizāciju pārstāvjiem ar valdības ieceltu priekšsēdētāju.
Komisijas lēmumi ir spēkā uz vienu lauksaimniecības gadu un ir
saistoši kā darba devējiem, tā darba ņēmējiem. Komisijas lēmumi publicējami «Valdības Vēstnesī"."

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Rudža priekšlikumu. Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rudža priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums: par
Rudža priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 46,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Lūdzu nolasīt 18. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Uzraudzība par šī likuma dzīvē izvešanu piekrīt darba

ministrijai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Pēc šī panta vārdu lūdz Nikolajs Kalniņš.
Vārds Nikolajam Kalniņam.
riQ
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu ^',51, £
tatu kungi! Tagad mēs esam tikuši laimīgi galā ar
šo likumu, bet tādā galā, ka šim likumam vairs
(jautrība) nav nekādas nozīmes. Un tas bija redzams
jau pie pirmiem pārlabojumiem, kuri tika iesniegti no
Alberinga kunga. (Arv. Kalniņš no vietas: «Mēs
jau teicam, ka esam pretī!") Arveda Kalniņa kungs,
Jus ari centra vārda to agrāk teiciet un mēs to zinājām, bet nesaprotama ir tā oozicija, ka tad, kad jūs
esiet pret likumu, jus tomēr balsojiet par tādiem
priekšlikumiem, kuri pierada, vienkārši sakot, ka mēs
te niekojamies. Nevar taču balsot par tādu priekšlikumu, ka piemēram attiecināt šo likumu tikai uz
tādam saimniecībām, kur strādā 8 algoti darba spēki
un tikai lauku darbos, kad mēs zinām, ka pie mums
tādas saimniecības vairs nepastāv. Varbūt, ka ir ti-
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kai kādas atsevišķas valsts muižas. Es varu saprast
vēl dažas frakcijas, kuras še ir un kuras par to balsoja, lai pierādītu, ka vajaga atkal atjaunot agrākas
muižu platības. Bet kadeļ to radīja uz ārpusi citi?
Varbūt, ka zemnieku savienība, šo priekšlikumu iesniegdama, ari gribēja pateikt uz ārieni: «Redziet,
visa agrārā reforma, kas pieņemta, nekur neder, vajaga atjaunot agrāko stāvokli, un tad ievedīsim ari
darba laika normēšanu uz laukiem." Varbūt, ka to
jūs gribējāt pateikt. Bet ko gribēja pateikt centrs,
balsodams par šādiem priekšlikumiem, tas patiešam
pagaidām nav saprotams. (Troksnis. Arv. Kalniņš no
vietas: „Mēs esam pret likumu!") Centrs gribējis
pateikt ka likums nav vajadzīgs. Ja jus gribējāt to
pateikt, tad nevajadzēja balsot par tādiem priekšlikumiem, bet pret pašu likumu un pret katru viņa
pantu. Tad jūs būtu parādījuši, ka esiet pret likumu
un tad jūs būtu parādījuši, ka likums ir nevajadzīgs.
Bet tagad, balsojot līdzi par šiem priekšlikumiem, jus
demonstrējiet kopā ar vācu frakciju un zemnieku savienību, ka visa agrārā reforma nekur neder. (Saucieni : «Pareizi!"). Bet tā kā priekšā stāv nobalsošana
par šo likumu yisā visumā un tā kā šis ir tikai 2. lasījums, tad, lai novērstu katru pārpratumu un nepareizu iztulkojumu par balsošanu, man ir jāpaskaidro
frakcijas vārdā, ka kaut gan mūsu frakcija balsos paī^ piekristu
so likumu 2. lasījumā, bet ne tādēļ, ka mes
tiem sakropļojumiem, kas ievesti šinī likuma, bet tikai tādēļ, ka mēs esam par laukstrādnieku darba laika normēšanu, Ja noejot pie 3. lasījuma izrādīsies,
ka šis likums būs tāds pat kroplis, kāds viņš ir tagad,
tad mēs balsosim pret. (A. Klīve no vietas: «Kādēļ tad jūs pārmetiet centram!"). Tāpēc, kajviņam
nav nekādas konsekvences (jautrība). Tadeļ mes
pārmetām viņam, ka viņš, būdams pretim šim likumam, balsojis kopā ar jums, demonstrēdams to pozīciju, kuru te" ir ieņēmusi vācu frakcija. Lūk, tamdēļ,
mēs pārmetām centram. (Starpsauciens pa labi:
«Centrs jūs safnaitās!") Centrs mūs nevar samaitāt

19. sēde

1924.
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Centrs ir daudz par vāju, lai varētu mus samaitāt
Jūs gan, lielā zemnieku savienība, esiet samaitājuši
to mazo zemnieku savienību, ta ka tā pat vel tagad
nav attapušies no tā stāvokļa, kāda viņa nokļuvusi.
Mana frakcija tādā stāvoklī nonākt nevar. Šo paskaidrodams, kamdēļ mana frakcija balsos par šo likumu 2. lasījumā, es beidzu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana nak likums 2. lasījuma visa visumā. Ludzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par likuma
pieņemšanu 2. lasījumā nodotas 37 balsis, pret to nodotas 39 balsis, atturējušas 5 balsis. Likums visa
visumā nobalsojot atraidīts.
Prezidijs liek priekšā, līdz ar šī_ dienas kārtības
punkta caurskatīšanu, šīs dienas sēdi izbeigt. Iesniegts priekšlikums :
«Liekam priekšā nākošo pjenarsēdi otrdienas, 25. marta,
vietā noturēt piektdien, 28. martā."

Parakstījuši Rancans, Velkine u. c.
Vārdu lūdz Rancans. Vārds Rancanam.
J. Rancans (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Nākoša kartēja plenārsēde
iekrīt 25. martā, tai diena iekrīt katoļiem liela svētku
diena — Marijas pasludināšanas diena un tapec latgaliešu deputātiem būtu neiespējami ierasties uz sēdi.
Aiz šiem motiviem es iesniedzu šo priekšlikumu, kas
nāk no latgaliešu puses un latgaliešu frakciju vārda
lūdzu šo mazo priekšlikumu ievērot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
nav pieteicies. Nobalsošana nak Rancanapriekšlikums, noturēt nākošo kopsēdi 28. marta. Ludzu piecelties tos, kas būtu pret Rancana priekšlikumu. Nav.
Kas atturas? Nav. Rancana priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Nākošā kopsēde 28. marta, pulksteni
pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9 vakara.)
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Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem; likums par muižnieku
ģimenes fideikomisu atcelšanu, likums par pārgrozījumiem preses likumā, likums par telpu īri; papildinājumi likumā par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā; likums par kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. XII. daļas 1903. g. izd.)
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lietu tiesāšanas kārtību; sodu likums par spiestuvju
vai citu poligrāfisku iestāžu, preses , bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāp-
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šanu; pārgrozījumi likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm; likums par centrālo
kriminālpoliciju.
Prezidijam Pauls Sīmanis iesniedzis ziņojumu
atvēlēt atvaļinājumu no 29. marta līdz 2. aprilim
priekš ceļojuma uz Tallinu.
Prezidijs piekrīt šim
atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts. Saeimas loceklis Irbe lūdz piešķirt atvaļinājumu no 29. marta līdz 12. aprilim dēļ braukšanas
uz baznīcu miera savienības konferenci Anglijā.
Prezidijs piešķīris šo atvaļinājumu kārtības ruļļa
12. panta otrās daļas kārtibā.
Pauls Sīmanis un citi ar 10 parakstiem iesnieguši sekošu priekšlikumu:
«Priekšlikums pie likuma par Latvijas
līšanu apriņķos

teritorijas

ieda-

3. lasījumā:

Saeima nolemj likumu par Latvijas

teritorijas iedalīšanu

apriņķos noņemt no 1. apriļa plenārsēdes dienas kārtības un
uzņemt to, nākošās sesijas 6. maija plenārsēdes dienas kārtībā,

attiecigi pagarinot ari pārlabojumu
šanas termiņu."

un papildinājumu iesnieg-

Vārdu neviens nevēlas? Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Lieku priekšā likumu par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos 3. lasījumā atlikt no 1. apriļa līdz 6.
maijam, jo jaunais likums paredz jūtamas pārmaiņas,
kuras vēl pamatīgi jāapsver un jāpārdomā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšlikums nāk
nobalsošanā.
Lūdzu piecelties tos, kas būtu pret
iesniegto priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Saeimas prezidijam tirdzniecības un rūpniecības
komisija iesniegusi lūgumu nodot tās caurskatīšanai
no valdības Republikas Satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus par kartupeļu ievešanas un
izvešanas kontroli.
Iebildumu nav. Nodots tirdzniecības-rūpniecības komisijai.
Juridiskā komisija
lūdz nodot caur Saeimas kopsēdi ari juridiskās komisijas caurskatīšanai Tautas Padomes 1920. gadā 8.
marta kopsēde agrārai komisijai nodotos pagaidu
noteikumus par zemes lietošanu. Iebildumu nav?
Pagaidu noteikumi nodoti ari juridiskās komisijas
caurskatīšanai. Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par linu pieņemšanas zīmju un aktu atsvabināšanu no zīmognodokļa. Prezidijs liek priekšā
nodot to finansu un juridiskai komisijai. Iebildumu
nav? Nodots minētām komisijām. Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par valsts kases zīmju
izņemšanu no apgrozības. Prezidijs liek priekšā nodot finansu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots fi-

nansu komisijai.

Ministru prezidents iesūtījis pār-

grozījumu projektu noteikumos par naudu. Prezidijs liek priekšā nodot finansu komisijai. Iebildumu
nav?
Nodots finansu komisijai.
Ministru prezidents iesūtījis lēmumu par kļūdu izlabošanu Latvijas-Lielbritanijas tirdzniecības un kuģniecības līguma
teksta tulkojumā. Prezidijs liek priekšā nodot to
ārlietu un publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav?
Nodots minētām komisijām.
Ministru prezidents iesūtījis valsts kontroles štatu projektu. Prezidijs liek

nriekšā nodot to publisko tiesību un budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētām komisijām.
Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par kara
tiesas likuma dažu pantu grozīšanu. Prezidijs liek
priekšā nodot to kara lietu un juridiskai komisijai.
Iebildumu nav?
Nodots minētām komisijām.
Ministru prezidents iesūtījis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Arveda Berga
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?

Nodots minētai komisijai.
*)

Runātāja atreferējums.
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Kārtības ruļļa 48. panta kartība vardu lūdz Saeimas priekšsēdētāja biedrs Petrevics. Vārds Pet
^
revicam.
*G
p
Priekšsēdētāja biedrs A. _ Petrevics: Augsti gfl^
Pagājušo sestdien sociāldedātie deputātu kungi!
mokrātiskās strādnieku partijas jaunatnes savienības
izrīkojumā, R īgā, Matisa iela 11 13, kur starp citu
vajadzēja notikt mušu ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētāja Vesmaņa kunga referātam par Latvijas republikas satversmi, ieradusies lielāka skaita kāda
pilsoņu grupa ar nepārprotamu un skaidri redzamu
nolūku jaukt šo mierīgo izrīkojumu. Šie pilsoņi sapulces jaukšanas darbā ir **tzļretojt»ši visrupjākos varas darbus. Mierīgie pilsoņi, sapulces dalībnieki un
ari citi, kuri nav bijuši sapulces dalībnieki, ir dauzīti no šo pilsoņu grupas, durti pat ar nažiem. Šādas metodes cīņā pret saviem politiskiem pretiniekiem nekādā ziņā tiesiskā valstī nav pielaižamas.
Tās ir pilsoņu kara metodes. Pilsoņu kari nevienu
valsti nav stiprinājuši, bet gan noveduši valstis pie
sabrukuma. Šādi varas darbi ari mūsu valsti
nevar stiprināt, bet gan otrādi — viņi var to
vājināt un novest savā galīgā rezultātā pie pilnīga
sabrukuma. Nepielaižami, kategoriski un dziļi nosodāmi šādi no neatbildīgiem pilsoņiem izlietoti varas darbi pret mierīgu pilsoņu sapulcēm ir vēl jo
vairāk tamdēļ, ka mūsu zemē, mūsu Satversmē un
ari citos likumos atvēlētas pilnīgas tiesības katram
mūsu pilsonim aizstāvēt savus politiskos ieskatus un
politisko pārliecību miera ceļā, ar kultureliem līdzekļiem. Šie kulturelie līdzekļi ir katram iespējami un
katrs var panākt savus mērķus, izlietojot šos kulturelos līdzekļus.
Savu kolēģu
vārdā no
Saeimas prezidija
es uz asāko
nopil soņu asisodu šādu neatbildīgu
ņaino
varas
darbu
izpaudumu
un
savu kolēģu
vārdā izsaku mūsu ļoti
godājamam
Saeimas
priekšsēdētājam, kurš š i n I n o t i k u m ā ir
vēl
ari
personīgi
apvainots, savu
dziļāko
līdzjūtību.
Es domāju, ka izsacīdams šo savu
dziļāko līdzjūtību mūsu cienījamam Saeimas priekšsēdētājam Vesmaņa kungam, es līdz ar to izsaku
visa šī augstā nama līdzjūtību, visa šī augstā nama
dziļo sašutumu par šo notikumu. (Ilgi nerimstoši
aplausi.)
Augsti godātie
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
deputātu kungi!
Atļaujiet pateikties par man izteikto līdzjūtību. Man jāatzīmē, ka niecīgais starpgadījums, kas personīgi ar mani pagājušo sestdien
ir noticis, nav vērts, ka viņu te atzīmē. Ja tomēr
sabiedrībā nomanāms zināms saviļņojums sakarā ar
pagājušās sestdienas bēdīgiem notikumiem, tad tas
tamdēļ, ka nevar vienaldzīgi nolūkoties uz šādām
varas darbu metodēm. Man šķiet, ka ir nepieciešams stingri un noteikti norobežoties no šādiem paņēmieniem, ka ir nepieciešams nostādīt šādiem paņēmieniem pretim kulturelus paņēmienus sabiedrisko
konfliktu atrisināšanā. Vienprātība, kas valda šāda
notikuma novērtēšanā, šai augstā namā un tāpat ari
sabiedrības vairākumā ārpus šī augstā nama, ārpus
Saeimas, liek cerēt, ka mēs turpmāk no šādiem varas darbiem būsim pasargāti. Es gribu cerēt, ka ar
stingrību un noteiktību mums turpmāk šādus varas
darbus izdosies likvidēt, ka turpmāk mums izdosies
panākt to, lai mušu topošā nākotnes Latvijā tamlīdzīgiem notikumiem nebūtu vietas.

Vārdu lūdz iekšlietu ministrs Birznieks. Vārds
iekšlietu ministrim.
%D*i
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Loti godātie deputātu kungiļ Skaitu par savu pienākumu sakarā ar
kādu no pedeja laika notikumiem, kurš ienes zināmu
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saviļņojumu mūsu sabiedriskā un politiska dzīve, dot
jums paskaidrojumu, nāktar ziņojumu, kaut ari īsu.
Es to daru jo vairāk tādēļ, ka ar ministru kabineta
vienbalsīgu lēmumu man ir uzdots valdības vārda
izteikt šī augstā nama prezidenta kungam valdības
līdzjūtību sakarā ar viņa_ notikušo apdraudējumu un
aizskāršanu. Es ar nolūku nelietoju vardu apvainošana", jo es domāju, ka tā darbība, par kuru ir
rakstīts mūsu sodu likumu 262\ pantā, kas runa par
nelietību un huligānismu vispārīgi, tā nespēj apdraudēt nevienu pilsoni, jo vairāk tā nespēj apdraudēt
ar tautas uzticību apbalvotu personu, kāds ir šī augstā nama prezidenta kungs. Pie šīs pašas reizes
man ari ir jāizsaka nožēlošana par to, ka valdībai
padotās iestādes un tieši iekšlietu ministrijai padotas
iestādes un amata personas nav varējušas izsargāt
mūsu zemi no šāda kauna darba. Piegriežoties tuvāk šim notikumam, t i. priekšlasījuma izjaukšanai,
kas bija paredzēts pagājušā sestdienā Matisa ielā
Nr. 11/13, pie kam šī priekšlasījuma izjaukšana notikusi laižot darbā ir nažus, ir citus ieročus, ir jakon, statē, ka šī fakta novērtējums, kādu ir devusi viena
daļa mūsu preses, viena daļa no mušu sabiedrības,
diemžēl ir izrādījies par nepareizu. Es saku, diemžēl- izrādījies par nepareizu tas, ka augšminētais
starpgadījums nav bijis nejaušs, nav bijusi, kā to
kvalificēja viena preses daļa, vienkārša izkaušanās
sapulces dalībnieku starpā. Tas ir tomēr bijis agrāk
apdomāts uzbrukums, kaut ari vienam likumam, t.
i. tam likumam, kurš atļauj un uz kura pamata šī
sapulce bija atļauta. Tas nav tik daudz uzbrukums
šīs sapulces dalībniekiem ķā uzbrukums likumam.
Tas ir uzbrukums vienam no tiem likumiem, kurš
regulē mūsu sabiedrisko dzīvi, kurš gul mūsu valsts
mierīgas attīstības pamatos. Varbūt, ka šoreiz,
taisni ievērojot to nelietību, ar kuru šis darbs tika
pastrādāts, varēs piemērot pantu, par ko es runāju,
t i. 262. pantu par huligānismu. Bet notikumiem
tālāk ejot, šī panta piemērošana varētu grozīties un
būtu jārunā par citiem sodu likumu pantiem, kas stāv
drusku augstāk par 262. pantu. Es gribētu uzsvērt
šinī lietā vienu bīstamu momentu, kas norāda, ka
šis nodarījums ir ne tikai kā bijis agrāk sagatavots
un ar nolūku izvests, bet ka šis nodarījums ir izvests ne uz atsevišķu cilvēku iniciatīvi, bet viņam,
varbūt, ir sakari ar kādu organizāciju, kuras mērķi
gan ir ļoti nacionāli, valstiski un pat patriotiski. Ir
ļoti bīstams simptoms, ja organizācija, kuras pamatos ir rakstīti labi nolūki, uzskata par nepieciešamu
šo nolūku realizēšanai pārkāpt likumu, nerespektēt
likumu,'nerespektēt valsts varu, kas aizsargā likumu. Šis ir tas bīstamais ceļš, pa kuru tālāk ejot, mēs
drīz novirzītos no tās kārtības, kāda mūsu valstī ir
bijusi līdz šim, uz ļoti sliktu kārtību. Mēs novirzītos no tā ceļa, no tās kārtības, kurā politiskus jautājumus izšķir, vēlot parlamentu ar parlamenta vēlēšanas bumbiņām; sākot rīkoties ar drusku smagāka kalibra bumbām un ieročiem, mēs varētu izsaukt
zināmu ciņu divu naidīgu sabiedrības daļu starpā,
tādu cīņu, no kuras izejot, pat uzvarētājs nevarētu
būt sevišķi apmierināts par sasniegto uzvaru. Pie
mūsu apstākļiem ir neapšaubāmi, ka pat neviena no
abām pusēm nevar būt uzvarētāja. Viņām abām
jābūt pazaudētājām, jo šo uzvaru, bez šaubām, gūs
trešais. Lai izsargātu mūsu valsts likteņus no tādām varbūtībām — es nesaku, ka patlaban mums
tādi apstākļi ir, ka mums šinī ziņā jau draud kādas
akūtas briesmas, tā tas nebūt nav — es gribu tikai
norādīt uz to ceļu, pa kuru viena, gan vēl ļoti maza
sabiedrības daļa, ir gribējusi sākt iet un no kura iešanas brīdināt to es turu par savu pienākumu. Ja
runājam, kā novērst līdzīgu gadījumu atkārtošanos,
tad uzsverot to nozīmi, kāda šinī lietā piekrīt administratīvai varai un administrācijas rīkojumiem, es
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tomēr negribētu šo nozīmi pārspīlēt. Ir skaidrs,
ka daudz spēcīgāks ierocis ir tas, ja visa sabiedrība
vienbalsīgi un vienprātīgi šāda ceļa iešanu nosodītu. (Sauciens no sociāldemokrātiem: „Tas_ nenotiek!") Diemžēl, jāsaka, ka viena daļa no mušu sabiedrības un mūsu preses (Sauciens no sociāldemokrātiem: „Ari no augstā nama!") negrib uz šo nosodīšanu ieiet nevis tādēļ, ka viņi ar šo faktu paši
solidarizētos, bet tādēļ, ka"skaitldamies kādas valdības opozicija, viņi atrod par izdevīgāku noklusēt šas
parādības īsto nozīmi. Man liekas, ka būtu pareizi,
ka visa sabiedrība un ari tā, kas atrodas opozicija
pret kabinetu, jeb atsevišķiem kabineta locekļiem,
ka viņi nenodotos neatbildīgai opozīcijai, kas cērt
nevis šim kabinetam vai atsevišķiem kabineta locekļiem, bet kas cērt pašai valstij, pašas Latvijas
valsts miesā. (Sauciens
no sociāldemokrātiem:
„To jau daži vēlas!") Runājot par tiem konkrētiem
soļiem, kas sperti šai gadījumā, man būtu jāziņo
augstajam namam, ka valdība un atsevišķi iekšlietu
ministrija pūlējusies novērst tos defektus administratīvā aparātā, kas, ja vismaz nav varējusi novērst, tad vismaz laikā pārtraukt gadījumus līdzīgus pagājušās sestdienas gadījumam. Valdība ir
ievadījusi šai lietā stingru izmeklēšanu un es nešaubos, ka tiesas objektīvā izmeklēšana un tiesas
autoritatīvais spriedums atstās iespaidu tai virzienā,
ka šādi notikumi vairs neatkārtotos. Vispēdīgi kabinets cer, ka tās sabiedrības domas, kuras varbūt
aiz praktiski politiskiem motiviem vēl ir dalījušās,
ka viņas drīz apvienosies vienprātīgā nosodošā
vārdā pret visiem tamlīdzīgiem gadījumiem, kādi
ir bijuši pagājušā gadā, un atkārtojušies šī gada pagājušā sestdienā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Rudevics. Rudevicam vārds.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Neskatoties uz to, ka notikums,
par kuru šeit runāja iekšlietu ministra kungs, ir jau
visiem pietiekoši skaidrs, i tiem kam uzbrukts, i
tiem, kuri ir uzbrukuši, tomēr gribētu sakarā ar šo
notikumu teikt dažus vārdus no tās frakcijas redzes stāvokļa, kura šinī gadījumā ir izvēlēta par tiešo uzbrukuma objektu. Ja ministra kungs sacīja,
ka valdība rūpēsies par to, lai tiktu sperti visstingrākie soļi pret tādiem huligāniskiem paņēmieniem,
kā te viņi tika kvalificēti, tad protams tas ir viens
no neizbēgamiem soļiem, bet mūsu frakcija domā,
ka tas vēl nav viss un ka tas vēl nav pats galvenais, ka galvenais tomēr ir noskaidrot to jautājumu,
kas ir tie īstie vainīgie šai uzbrukumā ar visām viņa huligāniskām sekām, ar visu viņu nažu varonību
un nažu kultūru. Tāpēc es, piegriežoties taisni iekšlietu ministra ziņojuma tai daļai, kur viņš griezās pie
sabiedrības, ari gribētu piezīmēt, ka še mēs nebūt
negribam novērtēt notikumus tā, ka ar represijām
viss tiks panākts, un tāpēc, es domāju, pareizi darīja iekšlietu ministra kungs uzsvērdams, ka tas jautājums ir sabiedrisks. Šinī ziņā es nebūt netaisos
turēt pie šī skaidrā jautājuma garas runas. Ir pilnīgi skaidri, ka ne tikai Matisa ielā nepastāv vienprātības par šiem notikumiem, bet kā redziet, ari
še augstā namā nepastāv vienprātības pret šiem notikumiem (sauciens pa kreisi: „Kauns!"), nepastāv
vienprātības ari šeit augstā namā, vai nažu varonība
atļaujams politiskas cīņas līdzeklis, vai nosodāms
cīņas līdzeklis, ari šeit augstā namā nepastāv vienprātības par to, vai Saeimas prezidenta kungu var
apvainot pašpuikas'-huļigani, vai nevar apvainot.
(Starpsaucieni.) Acīm redzot viena daļa domā, ka
to var (sauciens pa kreisi: „Ulmanis ar kompāniju!"). Tā sabiedrības daļa, tā prese, par kuru runāja iekšlietu_ ministra kungs, ari raksturīgs piemērs
tam, kā mūsu sabiedrības vienā daļā novērtē šos
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No vienas puses ieinteresēta puse, kura
bij cietuši, necentās vis notikumus pārspīlēt, bet
sniegt tikai faktiskās ziņas taisni tādas, ka viņas ir
bijušas un taisni tādas, kuras šeit un jau agrāk savās intervijās ir pastiprinājis iekšlietu ministra
kungs. Turpretī, ko mēs redzam no otras sabiedrības daļas? Tā savā presē sniedz melu ziņas un tiklīdz viņi redzēja, ka melu ziņas nav izdevīgi sniegt,
ka notikumam ir tāds raksturs, kurš plašākas sabiedrības priekšā nevar nekā_ pieklājīgi tikt nostādīts un attaisnots, tad viņi ieņēma ūdeni mute un neteica neko. Viņi nesaka neko ari šodien, kad sakarā ar šo gadījumu redzam, ka sabiedrības lielāka
daļa nosoda šos notikumus un es esmu pārliecināts,
ne tādēļ vien, ka uzbrukums ir tieši versts pret sociāldemokrātiem, bet nosoda šos notikumus ka tādus, kuri grauj katras valsts pamatus, kuri šinī gadījumā grauj ari Latvijas valsts pamatus. Mes redzam, ka tai brīdī viena daļa no tiem, kuri vārdos
gan ir lieli patrioti un tēvijas aizstāvji, parada skaidri un gaiši, no kādiem avotiem šie nažu varoņi nak.
(Stipri un ilgi aplausi pa kreisi. Saucieni: „Huļiganii". A. Veckalns no vietas: «Nosodiet slepkavu
kompāniju!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Skalbēm.
centrs): Augsta saK. Skalbe
Ir kaut (demokrātiskais
kas slāpējošs šai gaisa, kura mes at_
pulcē!
~
^
V.LP
rodamies. Šis gaiss ir sabiezējis par mums pedeja
r
gadā. Šie notikumi, kurus mes te nosodām, nav nejaušība. Tie nav nekas cits kā 1. maija notikumu
atkārtojums. Man liekas, ka šos notikumus virza
kāda politiska roka,_ ka tie nav nejauši. 1. maija
notikumiem bija zināmi panākumi; tie izsauca sajukumu un radīja valdības krizi. Man_ liekas, kaar šo
notikumu, kas atkārtojās Matisa iela, grib panākt to
pašu. Bet, mani kungi, šis paņēmiens jau pārāk
vienkāršs, ar tādām lietam vairs neko nepanāks.
No šādiem notikumiem paliek tikai rūgtums. Šādi
notikumi met mūsu gaišai Latvijai pāri tumšu enu.
Es jau teicu, ka tie nav nejauši, bet ir sistemātiski
un pakāpeniski radīti. Šī jaunība, kura tur uzstājas
ar tādiem līdzekļiem, kādi nav pielaižami neviena
kulturelā valstī, tā ir jau sistemātiski audzināta.
^
NaciZināmu aprindu prese viņu ir tā audzinājusi.
ko
kultivē
zināmu
saprasts.
Tas,
onālisms tā tiek
aprindu prese pēdējos gados, ir kaut kas_ savāds, ko
jūs neatradīsiet varbūt nevienā pilsoniska prese. Es
gribētu sacīt, ka tas ir pilsonisks nihilisms, jo še tiek
sacīts, ka mums nav nekā, mums nav nekas. Latvija ir daudz sasniegusi, Latvijas tauta daudz panākusi, bet šo aprindu prese no_ mu.su ieguvumiem neko neatzīst. Neviens no lielākiem sabiedrības darbiniekiem, kas gājis lielā laikmeta priekšgala, nav
vairs diezgan labs. Viss, viss mušu zeme ir slikts.
Redzamākie, lielākie sabiedrības darbinieki tiek nopulgoti, nomētāti ar dubļiem un kas gan paliek pāri?
Nekas, kā nacionālisma lozungs, kas visu satriec.
Krievu revolūcija ari izgāja no nihilisma. _ Šī nihilisma kultivētāji nāca no augstākām, labākam aprindām un šis nihilisms atrada auglīgu zemi ielu padibenēs, tautas masās, kad tās bija novestas caur
karu un pasaules kara briesmām līdz ielu padibeņu
līmenim, tad tā aristokratij_a, kura bij nihilistiska,
kura neko necienīja Krievija, savienojas ar šīm ielu
padibenēm, kuriem ari nebij neka svēta, daiļa, un
tā radās lieliniecisms. Kungi, es eribetu brīdināt
mūsu jaunatni, lai viņa nenonāk uz ta paša ceļa, viņa
uz šī ceļa ir nonākusi nacionālisma vārda. Kas tad
ir nacionālisms? Nacionālisma pamati taču irjnusu
tautas gara mantās. Jā, nacionālisms paliek kādreiz
karojošs, lielas idej"as paliek karojošas, bet viņas cīnās par gara vērtībām. Ari mūsu tautai ir savas
gara vērtības, par kurām var cīnīties: ari mušu taunotikumus.
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ta ir devusi sev likumus, svētus pamata likumus
mūsu valsti, kurus mes varētu cienīt ta, ka varbūt
muhamedāņi ciena savu korānu. Bet kas nu notiek,
kad mūsu prezidents ierodas uz sapulci un grib lasīt
lekciju par mūsu valsts Satversim? Notiek kaut kas
neglīts, kaut kas, kas saceļ dziļāko sašutumu, notiek kaut kas apkaunojošs. Tādas lietas nevarētu
notikt tur, kur pareizi saprot nacionālismu. Kungi,
kad autoritātes ir iznicinātas, tad kaut kas taču ir
jāliek viņu vietā. Nu, tas jau aritiek darīts. Kur
garīgās autoritātes nozūd, tur stājas vieta cilvēki
ar šauru feldfēbeļa garu, kuri ciena tikai dūri un dūres žestus. Kungi, tas ir nenormāli. Mes nevaram
vadīt valsts politiku ar nervoziem dūres žestiem;
mūsu uzdevums ir apvienot visas Latvijas tautas daļas, visas Latvijas partijjas, kas stāv uz parlamentariskā pamata. Kungi, tapec vairāk iecietības. Leišu tauta bija maza, bet leišu karavīru priekša noņēma cepuri visas Krievijas tautas līdz pat Melnai
jūrai. Caur ko leiši to panāca? Viņi to panāca
caur savu iecietību. Ari mēs nepanāksim neko tikai ar dūres žestiem. Tam nacionālismam, kas no
labās puses tiek audzināts, ir pārāk liela apetite.
Vispirms viņš grib noēst sociāldemokrātus, tad visus sveštautiešus un beigās varbūt ari mteliģenci
un visu ko citu. Ir saprotams, ka aršadu apetīti
nekur tālu šie cilvēki netiks. (V. Bastjānis no vietas: Aizrīsies!) Mēs esam maza tauta un mes nevarēsim ar varmācību un dūres žestiem sasniegt

savus ideālus.

No tādām lietām mums vajadzētu

izvairīties. Mums vajadzētu cienīt savu kultūru par
visu vairāk un ar iecietību skatīties kā uz cittautiešiem, tā ari uz politiskām partijām, kas stāv uz mūsu
Satversmes un parlamentārisma pamata. Bet šis
nacionālisms, ko kultivē labā puse, tas neatzīst saprātīgus politiskus principus. Šis nacionālisms ir
tādā pārliecībā, ka nacionālisti un patrioti var visu
darīt, ka tiem cilvēkiem, kas sauc sevi par nacionālistiem un patriotiem, nav jāievēro nekādi pieklājības likumi, nav jāievēro ari nekāda valsts disciplīna.
To jau pierādīja savā laikā pulkvedis Kūķis. Pulkvedim Kūķim Valsts Prezidents pavēl ieņemt citu
vietu. Pulkvedis Kūķis ir karavīrs, un karavīra
pirmais pienākums ir paklausīt Karavīrs teiktu.
„Es paklausu", un ieņemtu vietu, kuru viņam norāda. Ko dara pulkvedis Kūķis, kuru jūs sauciet par
lielāko nacionālistu? Viņš raksta savam pulkam
pavēli, kurā viņš saka: „Tā kā es nepiekrītu Valsts
Prezidenta rīkojumam, tad es atstāju savu vietu."
Karavīrs to nevar sacīt saviem zaldātiem, ja viņš ir
karavīrs. Karavīrs tā nevar uzvesties, ja viņš ciena valsts disciplīnu. Ko gan tad darīs zaldāti, ja
virsnieki pavēlēs: „Ej tur, vai tur". Zaldāts bez
šaubām varēs tāpat pasacīt: „Tā kā es nepiekrītu
jūsu rīkojumam, tad es jūsu pavēles neizpildu."
Tāds ir šis nacionālisms un tā disciplīna, pie kuras
turas šie nacionālisti. Tie domā: ka nacionālistiem
un patriotiem viss Latvijā ir atļauts. Tāpat ir rīkojušies šie jaunekļi. Ir tādi gadījumi ari no pagājušā
gada. 1. maijā ierodas nacionālā demonstrācija, izsaka Valsts Prezidentam visasākos un rupjākos pārmetumus, nenoklausās pat Valsts Prezidenta atbildi.
Vai tā ir valsts disciplīna? Vai tas ir patriotisms?
Ja tas ir patriotiski, kas tad ir nepatriotiski? Šādi
notikumi Latvijā nedrīkstētu vairs atkārtoties. Tie
ir stingri jānosoda. Mūsu Latvija ir demokrātiska
valsts, kura nedibinājās tik daudz uz kādas rupjas
varas pamatiem, kā uz iekšējas savstarpējas vienošanās, uz_ iekšējas pienākuma apziņas pamatiem.
Kad dibinājās mūsu strēlnieku pulki, tad ari šajos
strēlnieku pulkos galvenais princips bij. pienākuma
apziņa, iekšēja labprātīga disciplina. Šo iekšējo labprātīgo disciplīnu vajadzētu audzināt mūsu presē
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mūsu sabiedrībai, jo ar varas līdzekļiem valdīt demokrātiskā valstī nav patīkami. Bet ja tās aprindas, kuras šos ekscesus izsauc un šīs nevēlamās parādības rada, neklausa nopietniem aizrādījumiem,
tad bez šaubām te neatliek nekas cits, kā pāriet uz
varas līdzekļiem. Es tomēr domāju, ka šīs neveselīgās parādības pāries un ka mūsu nacionālisms atradīs sev pamatus mūsu skaidrās gara vērtībās, ies
ar tām dzīvē un darbā un darbā izaugs lielas. Šādas parādības, bez šaubām, ir pārejošas. Mēs viņas nosodām. Centra frakcija izsaka visasāko protestu pret šādām parādībām un cer, ka Latvijas gaišo dienu ar šādiem tumšiem varas darbiem neaptumšos neviena roka. (Aplausi centrā.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Klīvem.

n2LQ A. Klīve (zemnieku savienība):

Cienījamie deputātu kungi! īsi pirms plenārsēdes atklāšanas, kā
tas visiem frakciju priekšstāvjiem zināms, notika
prezidija apspriede. Šinī prezidija apspriedē mūsu
priekšstāvis Alberinga kungs bija pilnvarots zemnieku savienības vārdā izteikt līdzjūtību mūsu prezidentam tādā kārtā, kā to šeit cēla priekšā viceprezidents Petrevica kungs. Petrevics nepārprotami to
paziņoja savu kolēģu vārdā, netaisot nekādus izņēmumus. Tik tālu acīm redzot augstā namā valda pilnīga vienprātība. Nedzirdēt par šo lietu un to nesaprast, kā to šeit gribēja izteikt sociāldemokrāti, var
acīm redzot tikai tādi, kas to negrib saprast un dzirdēt. (Sauciens no sociāldemokrātiem: „Mēs to
nezinājām!") Jums vajaga klausīties, ja kāds runā no
prezidija locekļiem, šai gadījumā Petrevica kungs.
Tālāk nu mēs šķiramies. Jūs gribiet no šī notikuma
iztaisīt demonstrāciju. Vajadzēja taču nākt Rudevicam un pielikt pie šī notikuma, kas ir vispār nosodāms, savas partijas politikas gudrības klāt. Tas ir
ļoti nožēlojami, sevišķi ja ņem vērā, kā jūs līdz šim
esat izturējušies šādos notikumos. Pirmais, ko jūs
tādos gadījumos esat vaicājuši ir, ko ir darījusi valdība. Bet šodien jūs paši, sēdēdami valdībā, nākat
un taisāt pārmetumus sabiedrībai. Tas ir galīgi nepareizi. Kas ir vispirmā kārtā vainīgs pie šī notikuma? Taču ne sabiedrība, bet tā valdība, kuru jūs
paši esiet cēluši un kura 3 stundu laikā nevarēja policiju dabūt kopā. Bet ja tā ir jūsu valdība, tad vispirms meklējat vainīgos tur, kur viņi ir jāmeklē
Mēs šai valdībai uzticību neesam devuši, mēs esam
jau norādījuši savā laikā, ka šī valdība nebūs spējīga vadīt Latvijas likteni. Tagad ari jūs, kreiso soci-ademokratu un centra kungi, to redziet. Šo notikumu, kas ir visas Saeimas lieta, jūs gribiet iztaisīt
par sociāldemokrātu politikas demonstrāciju un atbildību par sestdienas notikumiem novelt no valdības
uz sabiedrību. Man jāsaka, ka līdzjūtība prezidentam un sestdienas notikumu nosodīšana ir viens, bet
demonstrācija valdības nolaidību segšanai vai sociāldemokrātu politikai ir pavisam kas cits. Vajaga skatīties lietai tieši acīs, kāda viņa ir. Jums, kungi, ir
iekšlietu ministrs, jums ir kara ministrs, jums ir visa
valsts vara rokās, bet jūs nevariet nosargāt un uzturēt kārtību un tamdēļ uzbrūkiet opozīcijai un sabiedrībai. Piecus gadus no vietas sociāldemokrāti ir

katrreiz prasījuši par nekārtībām atbildi no valdības,
bet tagad prasa, lai atbild opozicija. Tāpēc tos pārmetumus, ko jūs vērsiet pret mums, opozīciju, es
jums atdodu atpakaļ, tam vairākumam, kas tādu valdību atbalsta. No šī gadījuma jūs tikai vēlreiz varat
mācīties, ka jūsu valdība nav tā, kas var uzturēt
valstī mieru un kārtību Mēs teicām to jau tad, kad
šī valdība stājās darbā, ka viņa nav tāda, lai mēs viņai varētu dāvāt savu uzticību. Pēdējie notikumi to
nepārprotami rāda, tikai jūs gribiet novelt vainu no
sevis un pasacīt, ka sabiedrība ir vainīga. Nē, jūsu
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pašu valdība ir vainīga. (Aplausi pa labi; sauciens pa
kreisi: „Ulmani nacionālā klubā!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
1rasunam.
Fr. Trasuns (ārpus partijām): Mani kungi! Pie,
šī sestdienas nožēlojamā gadījuma novērtēšanas, pēc 4, j -_
manām domām, vajadzētu atstāt pie malas visus personīgos strīdus un novērtēt pašu lietu objektivi tā,
ka viņa patiesi ir. Kungi, ir trīs lietas, bez kurām neviena valsts nevar pastāvēt un pret kurām nedrīkst
būt vērsta it nekāda vara. No šim trim lietām viena
ir valsts un valdības autoritāte, otra ir likums un valdība un trešā caur Satversmi noteikta iekārta. Pret
to nedrīkst būt nekāda cita vara vērsta. Kungi, ja
tautai un valstij nebūs nekādas autoritātes, ja katram būs brivība šo autoritāti graut, jakatram būs brīv
uzstāties atklāti pret likumu un pret likumdevēju iestādi, ja katram būs brīv sagraut to iekārtu, kāda
valstī ir, tad taču, kungi, neviena valsts, neviena valdība nevarēs pastāvēt. Un šeit, kungi, vajaga atzīt,
ka šis gadījums nemaz nav analogs tiem gadījumiem,
kādi bij Liepājā un kādi bija ari 1. maijā. Ja tur varētu teikt, ka tur bija varbūt divas pretējas puses,
kuras demonstrēja, ka te varbūt no vienas vai otras
puses esot kādi asumi izsaukti — dažādi izskaidrojami, — tad, kungi, šeit nekādi citi novērtējumi nevar
būt; šeit ir vērsta, — es neteikšu apkaitīnāšana, apkaitināt nevar valsts varu un autoritāti — bet ir vērsta vara pret ko, kungi, — ir vērsta vara pret pašu
Saeimu. Taču visiem ļoti labi zināms, ka Saeimas
priekšsēdētāja k«ungs no tās dienas, kad viņš ir ievēlēts par priekšsēdētāju, vairāk nepieder ne sociāldemokrātiem, ne zemnieku savienībai, ne centram, viņš
ir visas Saeimas prekšsēdētājs. Un kad nekārtība ir
nodomāta te tieši pret Saeimas priekšsēdētāju, kā
Saeimas priekšsēdētāju, tad, kungi, ir atklāti redzams, ka tas ir vērsts pret valsts autoritāti un ir
vienalga, vai tas būtu Saeimas priekšsēdētājs, vai
valsts priekšsēdētājs, vai ministru kabineta priekšsēdētājs, šī autoritāte nedrīkst tikt grauta. Būtu cita
lieta, ja notiktu, piemēram, kāds ielu gadījums ar
privātpersonu. Lai ari tas būtu pret valdības vīru,
pret valsts autoritāti, privātpersona ir pavisam kas
cits. Bet kad lieta ir organizēta pret Saeimas priekšsēdētāju, tad tas, kungi, apdraud pašu valsti, tas jau
ir vērsts pret likumu. Kad nodibinās zināma organizācija, kura uzstājas pret Saeimu, tad viņa uztsājas
ari pret pašu likumu, un caur to pašu viņa uzstājas ari
pret to valsts iekārtu, kāda pie mums ir. Ja šīs trīs
lietas, kungi, nebūs svētas, ja uzstāšanās pret šīm
trim lietām netiks nosodīta vienprātīgi no Latvijas
sabiedrības un visiem sabiedrības slāņiem, tad, kungi,
mēs stāvam uz ļoti kļūmīga pamata. Tāpēc es gribu
būt pārliecināts, ka šādas nožēlojamas parādības novērtēšanai nebūs nekādas starpības starp visiem Latvijas tautas sabiedriskiem slāņiem, ka visi vienādi
šādu nožēlojamu gadījumu nosodīs un pieliks visas
spējas, lai tādas lietas vairāk neatkārtotos. Ja pati
tauta, pati sabiedrība negribēs tādas lietas novērst,
tad lai būtu valdība, kāda grib, viņa viena pati nespēs visu to izdarīt. Kā valdība, tā kabinets ir tad
stipri, kad valsts pastāvēšanas pamati ir stipri pašā

tautā un tautas apziņā. To es vēlētos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienītie deputātu kungi! Mēs ar gandarījumu noklausījamies iekšlietu ministra kunga paziņojumu, ka valdība
šinī bēdīgā notikumā pagājušo sestdien ne tik vien
izsaka savu nožēlošanu par to, ka viņa nav bijusi
pienācīgi sagatavota, lai novērstu līdzīgus gadījumus,
bet ari spers attiecīgos soļus, lai ievadītu izmeklēšanu un, domājams, ja būs vajadzīgs, ari administra-
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tivā kārtā ķersies pie tiem ieročiem, kādi ir viņas rīcībā, lai pienācīgi sodītu tos, kuri ir vainīgi un ļoti nopietni valnī"*' un ne tikai sodītu, bet gādātu par to,
lai mēs taču reiz par visām reizēm tiktu atsvabināti
no tādiem gadījumiem, ar kādiem mums bija darīšana
pagājušo sestdien. Tiesa, ka sabiedrībā, vismaz lielākā daļā, šādi notikumi tiek nosodīti, bet mēs nevaram teikt, ka šī nosodīšana nestu tādu raksturu, kas
pilnā mērā dotu mums garantiju, ka vismaz prese
un politiskās partijas, kuras nes lielu atbildību par
to, kā sabiedrība tiek politiski audzināta, ka viņas
pienācīgi nosodīs to, ar ko mums ir par nožēlošanu
darīšana ne pirmo reizi. Nav pareizi tas, ja mēs šo
gadījumu uzskatām kā pirmo jeb kā vienīgo. Nē, jau
ilgāku laiku mums ir darīšana ar sistemātisku parādību virkni, kuras iziet uz to, lai likumīgās politiskās
cīņas vietā izlietotu nelikumīgus varas līdzekļus.
Ja mums būtu bijusi darīšana tikai ar, kaut ari organizētu, apdomātu iebrukumu zināmā sapulcē, lai šo
sapulci izjauktu, pie kam šis iebrukums nestu vienreizēju raksturu, vai raksturu, kas ir domāts sakarā
ar vienu sapulci, ar vienu kaut kādu uzstāšanos, tad
šī parādība būtu mazāk nopietna, nekā tas ir tagad
Acumirklī mums ir darīšana ar lietām, kuras nes noteiktas politiskas noziedzības raksturu, un es gribu
pastrīpot šinī gadījumā, ka mums ir darīšana ar parādību, kura ir uzskatāma, kā zināmu partiju, zināmu
politisku grupu ierocis cīņā par politisko varu. Pēdējās dienās mēs bieži dzirdam no vienas preses daļas, — to šodien te izteica ari iekšlietu ministrs — ka
taisni pateicoties tam, ka opozīcijas partijas tagadējai valdībai vedot zināmu aģitāciju, a'su, nepieļaujamu
aģitāciju pret valdību, ka tas esot galvenam kārtām
tas iemesls, ar ko jāizskaidrojot sestdienas notikumi.
Es gribētu šinī aizrādījumā izdarīt zināmu pārlabojumu, vismaz mēģināt šo jautājumu nostādīt mazliet
pareizākā gaismā. Nav pareizi tas, ja kuru katru
opozīciju valdībai mēģina iztulkot jau kā ierosinājumu uz varas aktiem. Tā tas nav. Ja tas tā būtu
bijis, tad nevienā tiesiskā Eiropas valstī neviena partija nevarētu ieņemt opozīcijas stāvokli pret valdību,
nevarētu savus uzskatus uztsādit pretim tai politikai,
kuru izved valdība. Tāpēc, ņemot principā šo jautājumu, mēs nevaram viņu nostādīt tā, ka runa ir par
opozīciju partiju aģitāciju, par viņu kūdīšanu un ka
šī kūdīšana ir sekas no tās necienīgās izturēšanās,
ar kuru mums bij darīšana sestdien. Pa daļai tas tā
ir, bet ne pilnā mērā. Varbūt tik tālu tas var būt pareizi, cik tālu opozicija tiek vesta ar nepieļaujamiem
līdzekļiem, cik tāļu var teikt, ka ir prese, kas tiek izlietota, lai negodīgi nomelnotu savus pretiniekus; bet

ar to sen nepietiktu, ja mēs dzīvotu normālā iekārtā,
ar to sen nepietiktu, lai tiktu izsaukta šī aktivā uzstāšanās ar varas līdzekļiem. Par nožēlošanu, iemesli šiem mēģinājumiem ar varas līdzekļiem iemaisīties mūsu politiskā dzīvē, grozot politiku, šiem mēģinājumiem ir dziļākas saknes, un saknes tanīs sabiedrības grupās, kuras par nožēlošanu, neraugoties
uz to, ka mēs vairāk kā 5 gadi dzīvojam savā demokrātiskā valstī, par nožēlošanu nav pratušas pareizi
saprast vēl šis demokrātiskās iekārtas pamata prin-

cipus.

Par nožēlošanu viņas savos sirds dziļumos

acīm redzot nevar samierināties ar to valsts iekārtu,
kāda mums pastāv. Un par cik tas ir tā, par tik uzstāšanās no zināmo organiziciju puses ar varas līdzekļiem grozīt politiku, par tik šie uzstāšanās gadījumi atrod auglīgu zemi zināmos mūsu sabiedrības
slāņos. Tā tas ir. Pie mums šī uzstāšanās — ir jāpastrīpo te sevišķi — nes noteikti vienpusīgu raksturu.
Taisni tās sabiedrības grupas, kuras šo uzstāšanos
izved un dižojas ar nacionālisma lozungiem, mēs nekur neredzam, vismaz nevienu gadījumu neesam
dzirdējuši un ari presē neesam lasījuši, ka šīs orga-
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nizacijas kuras it kā stāvot nomoda par mušu valsts
cieņu un iekārtu, ka viņas kaut viena gadījuma buru
ieņēmušas savu stāvokli tad, kad pret valsti tiek lietoti zināmi nepieļaujami akti no labas puses. Šādu
gadījumu ir ārkārtīgi daudz. Vaikads ir lasījis kādu
protestu, kaut kādu mīkstā veida sastādītu protestu
no nacionālā kluba, kuri simtiem gadījumos ir bijuši,
ka šī organizācija būtu pacelusisavu balsi un pateikusi, ka nosoda zināmus apstākļus. Ta tas nav.
Reizē ar to mēs varētu teikt, ka organizācija, kas
saucas par nacionālu, ir noteikti reakcionāro partiju
kalpībā un atkarībā, un šinī gadījuma rūpējas nevis
par to, lai uzturētu mūsu valsti, lai radītu drošību, bet
tiek izlietota kā ierocis no zināmas sabiedrības grupas savu politisko mērķu sasniegšanai. Par cik tas
ir tā, par tik mēs patiešām atrodamies ārkārtīgi nenormālos apstākļos. Nevienu vien reizi no šī_ augstā
katedra mums ir nācies runāt par šīm parādībām.
Ne vienu vien reizi mēs esam aizrādījuši, kur meklējamas šo nenormālo parādību saknes. Tās ir meklējamas tanīs sabiedriskās grupās, kuras ir naidīgas
mūsu valsts iekārtai, kuras klusu ciešot pagaidām it
kā piekrīt šai valsts neatkarībai, bet kuras savas
sirds dziļumos ļoti vēlētos, ka tā iekārta kura acumirkli pastāv, tiktu grozīta. Zem šādiem nosaukumiem, zem nacionāliem lozungiem aplinkus ceļā, paslēptā veidā mēģina panākt to, ko atklāti nevar pateikt un nevar panākt. Par cik šāda uzstāšanās, kā
tas bij pagājušo sestdien Matisa ielā, nenes nejaušības raksturu, bet par cik tā ir parādība, kura ir ievirknējama veselā sistēmā un pēc savas dziļākās būtības ir domāta kā iemaisīšanās mūsu valsts politiskā
dzīvē ar varas līdzekļiem, lai panāktu zināmus politiskus mērķus, par tik visām partijām, kuras negrib,
ka viņas uzskata par naidīgām mūsu valsts iekārtai,
vai vismaz negrib, lai viņas tura aizdomās par to,
nevajadzēja solidarizēties, nevajadzēja klusu ciest.
Viņam vajadzēja ir presē, ir no šī augstā katedra,
nākt un pateikt, ka viņas nosoda šādus notikumus.
Pie tam es nedomāju, ka pietiktu ar kaut kādu līdzjūtības izteikšanu. Tas ir daudz par maz. Ir ārkārtīgi maz, kungi, ja mēs vienkārši tikai izsakām līdzjūtību Saeimas priekšsēdētājam par tiem apvainojumiem, kādus viņš ir saņēmis pagājušo sestdienu. Nepietiek ari, ja nāk_ valdība un izsaka savu līdzjūtību
un sola — pagaidām vēl tikai vispārējos platoniskos
izteicienos — spert visus soļus, lai šādas parādības
turpmāk vairs neatkārtotos. Te ir jādara daudz kas
vairāk. Te ir jāuzstājas katrai partijai un katram
preses orgānam ar visu savu politisko iespaidu par
to, lai šādu uzstāšanos, kāda bij pagājušo sestdien,
ne tikvien kā nosodītu, bet lai to padarītu par visneglītāko, ' par tik neglītu, ka mūsu jaunatnē, kura
vienmēr mīl sajūsmināties par augstiem mērķiem,
neatrastos vairs neviena, kas varētu iedomāties, ka
dauzot un durot mūsu valstī būtu kas panākams.
Šadarn_ parādībām viņu pievilcības oreolu vajadzētu
iznīcināt. Es gribu jautāt, vai visas tās partijas, kuras sakas stāvam uz mušu Satversmes pamatiem, ir
nostājušas pret šo notikumu. Par nožēlošanu jāsaka, ka nebūt tas ta na_v. _ Ne tik vien labais spārns,
es gribu teikt, stipra mēra pat centra partijas, kuras
skaitās par valdības partijām, kurām vajadzētu uz
visstingrāko uzstāties pret šādiem notikumiem, ir izteikušas, ja ari tikai līdzjūtību, tad mazākais izteikušā^ stipri mēreni. „Jaunakas Ziņas", kā jūs zināt,
vel līdz šai dienai nav pateikušas, vai viņas nosoda
. šo notikumu vai ne. Es nerunāju par labo spārnu,
es zinu, ka prasība, lai viņš uz to noteiktāko uzstātos pret šo notikumu un to nosodītu, ir varonības
prasīšana no viņa puses. Bet kas attiecas uz centra
partijam,_ kas saka .ka viņas_ šo valdību atbalsta un
grib rūpēties lai tādas parādības vairs neatkārto-
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tcs, tad no viņiem gan mēs varam prasīt, lai viņi
gada par to, ka turpmāk savā darbībā un presē v<<-*as
ne mazāk nosodošu stāvokli ieņem pret šīm parādībām, ka to dara kreisie
preses ormani. Ja nu
tagad nāk centra priekšstāvis un dzejiski paziņo, ka
tādas lietas ir tiešam nosodāmas, tad vajadzēja būt
konsekventiem un to vajaga visur teikt un nevis atsevišķos gadījumos, kad vajaga nākt un deklarēt savas partijas viedokli, oficiāli paziņot to visas Saeimas priekša. Tas ir pienākums izravēt un iznīcināt
šādas parādības, pie kam darot to ne tikai tiesiskā
un administratīva kārta, bet_ idejiski un morāliski
kompromitējot, noradot, ka tādas noziedzības mūsu'
valstī nav pielaižamas. Kamēr tas tā nebūs, tikmēr
mes domājam, ka visi valdības soļi tikai ar administratīviem un represīviem līdzekļiem panākt šo
nevēlamo parādību iznīcināšanu, izravēšanu nevarēs,
un mes netiksim pie tiem mērķiem, kādus esam
sprauduši un veļamies sasniegt. Vēl jo vairāk tad,
ja šo soļu izvešana ir atkarīga no cilvēkiem, par kuriem neesam pārliecība, ka viņi varēs šos soļus konsekventi izvest. Pilnīgi pārsteidza iekšlietu ministra
intervija, kuru viņš bij devis preses priekšstāvjiem,
kur konstatēja, ka ir noticis gadījums, kurš viņam
ir bijis _ pilnīgi negaidīts. Ta tad redzam, ka viņam
patiešam ir liels brīnums par šādu notikumu. Viņš
izbrīnējies par to, ka visa policija, sākot no zemākā
^
iīdz augstākam,
nav bijusi savu uzdevumu augstumā.
1 ar nožēlošanu jāatzīmē, ka policija nav sapratusi viselementārākās lietas pie savu pienākumu izpildīšanas, tādejādi nenovēršot ekscesu izpaudumus;
kas pagājuša sestdienā notika. Acīmredzot visā policijas aparāta, visa sistēmā ir kaut kas tāds, ar ko
mums ir nopietni jācīnās. Par nožēlošanu jāsaka, ka
vismaz brīnēties par to, kāda stāvoklī atrodas mūsu
policija, šoreiz nebija tiesības mūsu iekšlietu ministra kungam. Viņš ir bijis tas, kas visus šos 5 gadus
iekšlietu resora strādājis, organizējis, audzinājis un
sargājis šo policiju. Vai tad viņš būtu tik vāji informēts par to, kas tur notiek un varētu brīnīties, kā
^ notikt? Tad jau ir jābrīnās par pašu mūsu
tas varēja
iekšlietu ministri. Kungi, es vēl vairāk teikšu. Šinī
gadījuma^ mums_ ir darīšana ar noziedzīgu aktu; ko
varēja pie mazākas valdības vēlēšanās radikāli un
pamatīgi likvidēt. Šai gadījumā nāk un uzstājas -no
valdības puses iekšlietu minisra kungs un pasaka
prese, ka stāvoklis ir tik draaudošs uz reizi, ka vajadzētu ievest izņēmuma stāvokli. Laikam valdībai
vajadzēja nākt ar priekšlikumu likumdošanas iestādē
un prasīt izņēmuma likumus tāpat, kā tas neilgi atpakaļ bija Vācija. Tas ir pārsteidzoši un tas nav
priekš valdības cienīgi iet tik tāļu un piegriezties tām
parādībām ta, ka to dara tagad. Nav stāvoklis tik
draudošs, ka viņu iztēlo, vismaz nav tik draudošs
priekš valdības, lai viņa nāktu atklātībā ar paziņojumu, ka bus spiesta prasīt izņēmuma stāvokli un
izņēmuma likumus. Tas ir pārspīlējums un ja tas ir
pārspīlējums, tad laikam izskaidrojams caur to, ka
pati valdība priekš kārtības ieturēšanas ir par vāju.
Mes domājam, ka šādi nostādīt jautājumu nevarēja.
Prasība, nostādīt policiju, ir pārāk niecīga priekš tam
un nemaz nav tik grūta. Ja valdība nopietni grib nostādīt policiju savu uzdevumu augstumos, viņa var to
panākt bez izņēmuma likumiem. Nav pareizi tas,
ko dzirdējām nesen atpakaļ no kara resora vadītāja,
kur viņš sakara ar vienu nejaušu notikumu nāk presē
ar paziņojumu, it ka valdot plašas baumas par kādu
apvērsumu. Mes prasām, kamdēļ tas ir vajadzīgs,
.
vai patiešam notiek kāda gatavošanās uz apvērsumu? Laikam ne un laikam sabiedrība par to vismazāk runa. Ir zināmas organizācijas, kas to vēlas
un sper zināmus soļus, lai to darītu, bet valdības
Krāj urnā Saeimas StcnngiafiskSJ
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cienīga nav tāda atklāta uzstāšanās, kāda nesen atpakaļ notika ar šo paziņojumu presē, no kura tas
niecīgais uztraukums, kurš varbūt ir vienā mazā sabiedrības daļā, tiek vēl vairāk palielināts. To nevajadzēja darīt. Es domāju, ja_ valdība turpmāk gribēs
nopietni ar šādam parādībām cīnīties, viņai nevajadzēs nākt ar brīdinājumiem sabiedrībai, atklāti, bet
vairāk vērības vajadzēs piegriezt tam pārvaldes aparātam, kurš ir viņas rokās. Ir jau zināmi soļi sperti
un viņi ir atbalstāmi un apsveicami, mēs apsveiksim
turpmāk katru valdības soli, kurš izies uz to, lai neizpustu to lietu lielāku, nekā viņa ir. Tomēr,
ja kādas draudošas briesmas

ir, tad mūsu valsts

un miera uzturēšanas drošības labad tas valdībai jāparedz un viņai sistemātiski ar tādām
parādībām ir jaciņas; lai viņa patiešām rāda,
ka viņa ir gatava ari spert visus viņas rīcībā esošus
soļus. Ne tikai no valdības frakcijām, bet ari no tām,
kuras ir opozīcijā valdībai, tad tiks dots pabalsts,
vismaz viņu pienākums ir tik tāļu, cik viņas stāv uz
mušu republikas Satversmes pamatiem, viņu pienākums ir šos valdības soļus, kauču ari opozicija atrodoties, atbalstīt. Opozicija pret valdību arvien pastāvēs tik tālu, cik tālu ta ir uz vispārējās politikas
pamata un tik tālu viņa atļaujama, cik tālu viņa atrodas Satversmes robežās, likumīgā opozicija. Bet
ja notiek tādas parādības, kādas ir notikušas pagājušo sestdienu, tur vairs nekāda opozicija nav no
svara, betir no svara daudz lielāki un dziļāki jautātājumi. Būtu nepiedodami šinī ziņā no tām partijām,
kuras it ka arēji nepiekristu šim gadījumam, nepiekristu šiem soļiem, bet iekšēji nedara to, kas vajadzīgs, lai turpmāk un pa visam reizēm politiskā dzīvē
mušu sabiedrība šādas parādības nosodītu un jau
iepriekš nepielaistu un padarītu tās par tādām, kuras
ir mušu sabiedrības acīs ka visnepieņemamākais un
apkaunojošakais noziegums, kauna darbs priekš mūsu Latvijas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.

G. Reinhards
(kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Kristīgas nacionālās savienības frakcijas un bezpartejiska nacionālā centra frakcijas
vārda man ir jāizsaka mušu prezidenta kungam kā
personai un ka mušu prezidentam līdzjūtība par tiem
notikumiem, kur viņš ir pa daļai cietis, t. i. minētā
sestdienas lieta. To mes darām bez kādiem sāņus
nolūkiem, pilnīgi izjuzdami to augsto cienību, ko
bauda mušu prezidents, bet mes nevaram šinī lietā iet

tik tālu, ka ir gājuši centrs un kreisā puse, t. i. lai
mes izdarītu ar šo lietu kādu politisku demonstrāciju. Mes ļoti nožēlojam, ka mušu valdība nav spējusi
tādas lietas novērst un brīnāmies par to, ka viņa vēl
nak šodien šeit un paziņo savu nespēku, dodama
savu paskaidrojumu Mes nožēlojam ļoti, ka mūsu
^
Saaeimas priekšsēdētājs
nav drošs mūsu valstī, ka
mušu valdība nespēj viņu sargāt. Saprotama lieta,
ka_ mums ir ļoti žel,_ ka mums ir tāda vajdība, bet

mes esam mazākuma un varam izteikt tikai savu vēlēšanos, lai viņa gādātu par labāku kārtību un šinī
ziņa var centrs un kreisas partijas būt pilnīgi pārliecinātas, ka mes valdību pabastīsim. Mēs priecājamies loti, kad te nak runātāji no kreisā spārna un
no centra un saka, ka viņi grib aizstāvēt Latviju un
nedrib to sagraut! Tas ir ļoti atzīstami, to mēs
reti dzirdam no viņiem. Bet kas attiecas uz šo lietu,
tad, cik var spriest no laikrakstu ziņojumiem,
cik
mušu prezidenta kungs pats ir izteicies un kā tas ir
dzirdams ari no valdības aprindām, lieta ir tāda, ka
notikums nav bijis versts personīgi pret Saeimas
prezidentu, ne ari pret mušu valsts iekārtu, bet ir
versts, ja pavisam maz, varbūt pret kādu partijas
sapulci (Sauciens pa kreisi: „Kas jums to teica?")
21
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par melnu. Kungi, james gribam pavarbūt pret kādu atsevišķu partijas biedri. Iekams baltu lai pataisītu
notikumiem visu politisko apakšziņoja,
tiešām
atsegt
šiem
tas nav noskaidrots — pats ministra kungs
nav daudz psicholoģiskas un potad
te
nemaz
pusi,
poliiztaisa
še
ta
nu
ka tā lieta nav noskaidrota—no
vajadzīgs. Man liekas,
veiklības
litiskās loģikas
tisku demonstrāciju, it kā būtu mušu konstitūcija appolitiski
un psicholoģiski kaut cik
ka
katram
kungi,
apdraudēta.
Tam
draudēta, it kā Saaeima būtu ar to
skaidrs, ka uz galda
ir
pietiekoši
politiķim
izglītotam
mes
nevaram
līdz
tur
un
mēs nevaram pievienoties
notikuma
reaļpolitiskā
priekšā
atsedzama
visa
šī
iet! Tamdēļ mēs ari nevaram solidarizēties ar _ šīs
psichoapakšbaze
sava
reaļpolitiskā
apakšbaze.
Šī
dienas aizraujošiem vārdiem, ar tām „skaistam"
katedra.
Mes
izpaudās
augsta
nama
no
šī
loģijā
dzeari
runāja
daži
deputāti.
Par
to
nupat
runām, ko te
nevalstiskas
no
neatbildīgas
runātājus
2
dzirdējām
jiski var runāt, varbūt, vel labāki, bet aukstasinīga
Reinharda
šis lietas apspriešana ir pirmā vieta tautas vietnieku opozīcijas runājam, t. i. Klīvesjkungu un
pārmetot labajai sabiekungu,
teica,
ja,
ko
tad
kuri
uzdevums.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vārds Cielenam. drībai un labās sabiedrības preses orgāniem. Re'
pret ko vajagot
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie (runātājs rāda uz ministru ložām),
ložmetēju
daiļrunašanas
ataku,
ar
savu
vērst
savu
sēde,
šodien
atkal
atrodamies
j\ tautas vietnieki! Mēs
attiecīgiem
kungiem,
pret
kas
sed
uz
tiem
uzstāties
k'kurā tiek novērtēti zināmi notikumi, kas dziļi satribeņķiem. Jā, tas bija to kungu un to atbildīgo policinājuši mūsu tautaspsicholoģisko un tiesisko sajūtu un līdz ar to zināmā mēra atkal nostāda tautas tiķu, kas piedalījušies Matisa ielas notikumu organizēšanā, realpolitiskais nodoms. To viņi gribēja pavietnieku nama priekšā jautājumu_ par stāvokli Latlai atnākot šodien augstā nama viņi atrastu
psicholoģiska
fonākt,
spoguli,
ka
vijas valstī. Šodien, kā
kusā, kurā sanāk kopā _ visas nācijas smadzeņu doma sava priekšā politisku līķi. Tas bija viņu realpolitiskais nolūks un uzdevums — ķerties ar naža kulun smadzeņu izjūta, mes redzam psicholoģisko reakpagājušo
tūru pie valsts dzīves realpolitiskiem uzdevumiem
kuri
izpaudās
ciju uz tiem notikumiem,
sestdien Matisa ielā 11/13. Kāda bij šī pretreakcija (Saucieni pa kreisi: „Pareizi!"). Bet par nožēlošanu
viņi atrod savā priekšā nevis politisku līķi, bet gan
uz šiem notikumiem? Ta bij tik skaidra_ tik nepāratradīs
briestošu varu, kura pratīs ne tikai sabiedrība
novērtēšanas
nav
pie
reakcijas
protama, ka
šīs _
_
daudz vārdu jātērē. Mēs redzējām šai augstanama, nodibināt respektu pret likumu, pret valsts satversmi
pēc tam, kad bija runājis Saeimas priekšsēdētaja un pret visām pilsoņu tiesībām, bet pratīs vajadzības
gadījumā pārgriezt ari tos diegus, kas ved no Matisa
biedrs un runājis visa prezidija vārda, izteicis nožēlošanu un līdzjūtību šī augstā nama priekšsēdē- ielas huligāniem uz tiem atbildīgiem realpolitiķiem,
kuri šodien gribēja atrast šeit priekšā politisku līķi.
tājam, tad par dziļu kaunu šī augsta nama_ nevis deBez tam Klīves kungs, runādams no šī katedra, paputātiem, bet tiem soliem, uz kuriem viņi sež (aplausi
pa kreisi), par kaunu tiem soliem, uz kuriem viņi sež, teica, ka, lūk, nepatiesi iekšlietu ministra un Rudevica kungi uzveļot vainu sabiedrībai. Klīves kungs
atradās tomēr cilvēki, kuri vismaz saucas un pagaiuzkāpa
loce,
uz šī katedra un teica, ka nepatiesi apvainopar
Latvijas
republikas
Saeimas
dām skaitās
jot sabiedrību, resp. viņus. Atvainojiet, Klīves kungs,
kļiem un kuri atrada par iespējamu šai augsta namā
izrādīt nicināšanu pret to pašu priekšsēdētaju kuram Jūs ar savu sēdēšanu šīs dienas solos pierādījiet, ka
^
Par jūs atrodaties ārpus pieklājīgas sabiedrības. (Sauizteica līdzjūtību viņu kolēģi, kas tur augša sed.
tādām lietām nav ko uztraukties. Tādas lietas tikai cieni pa kreisi: „Pareizi!" Aplausi.) Bez tās «sabiedrības", kuru Jūs iedomājattes reprezentēt, ir ari
konstatē un pie tādām lietām dažos Eiropas parlavēl latviešu tauta, ne tikai sociāldemokrātiskie strādmentos atrastos karstgalvji, kas šādus deputātus izmestu pa durvīm; bet Latvijas nācijai ir pietiekoši nieki, sīkzemnieki un bezzemnieki, bet ari sīkpilsonība un vidusgrupas. Mēs pat ceram un ticam, ka tā
aukstasinības, Latvijas nācijai ir pietiekoši aukstasipsichopret
partijām
to
demoralizacija, kuru gan kultivē daži preses orgāni
tām
un
nības attiecībā pret
loģiju . kas izpaužas šī augsta nama ? sienas un šī Latvijā, vēl nav galīgi korumpējusi un demoralizējusi
aukstasinība dos novērtējumu ne tikai vārdos, bet ari to sabiedrību, kura par jums ir nodevusi, savas
ari attiecīgā veidā nākošas Saeimas velēšanas. balsis. „ Ari latviešu turīgais zemnieks uz laukiem,
Līdz tam ari tiks meklēti _ paskaidrojumi un tiks no šis pēc savām tradicijām un pēc saviem uzskatiem
mūsu tiesu iestādēm izpētīts, vai starp šiem notidiezgan miermīlīgais cilvēks, sapratīs tik daudz, ka
kumiem ir tikai psichisks spektrs kopēja līnija starp
nažu kultūra un realpolitiski kamorras līdzekļi nevar
šiem deputātiem, kas sēž šai augsta nama un starp būt demokrātiskas valsts cīņas metodes līdzekļi. Mēs
tiem jaunekļiem, kas atradās Matisa iela, jeb vai te gādāsim par to, lai ari Latvijas turīgais zemnieks sanav vēl pavedieni, kas konstatēs citadakusakaru, uz prot, ka tādām personām, kas tamlīdzīgas lietas sedz
kuru būs jāreaģē attiecīgām tiesu iestādēm. Kllves
un tamlīdzīgu morāli akceptē, uz mūžīgiem laikiem
kungs, neuzbudinājāties. _ (A. Klīves starpsauciens.) nav vairs pieļaujams nostāties Latvijas valsts priekšMums ir acis, un mes redzam ne tikai to, galā. Latvijas tauta, visas viņas šķiras, kas ir gādākas notiek šī augstā nama sienas, bet mes jušas par Latvijas valsts nodibināšanu, kas ar saredzam, un dzirdam ari to, kas notiek ārvām asinīm ir apliecinājušas, ka ir bijis vērts dibināt
pus šīm sienām. Attiecība uz Klīves kunga paskaiLatvijas valsti, cīņās pret Krieviju, cīņās pret Vāciju,
drojumu, ka Saeimas prezidija,sēde Alberinga kungs cīņās pret demokrātijas noliedzējiem kā no kreisās,
zemnieku savienības frakcijas vārda, esot bijis pilntā no labās puses — Latvijas tauta un pirmām un galvarots izteikt Saeimas priekšsēdētajām savu_ līdzjūtību, tad man no šī katedra jākonstatē, ka pec informācijas, ko man snieguši Saeimas prezidija locekļi dažas minūtes atpakaļ, Kllves kungs ir runājis
nepatiesību. Alberinga kungs ir paziņojis, ka viņa
frakcija nemaz nav paspējusi sapulcēties; viņš nemaz nezinot, ka viņš frakcijas vārda varot runāt,
viņš varot izteikt tikai savas personīgas domas, un
tikai tā viņš varot runāt. Tā tad Klīves kungs no
šī katedra ir runājis nepatesībuun tapec, mani kungi,
ja no šī katedra uzdrošinās runāt nepatiesību, _ tad attiecīgos preses orgānos un citos aktos nav jāpieliek
pārāk daudz pūles, lai melnu pataisītu par baltu un

venam kārtām Latvijas strādniecība un sīkzemnie-

cība, atrazdamās armijā vairākumā, ar saviem darbiem pierādīja, ka viņas prot upurēties un cīnīties
par Latvijas neatkarīgo demokrātisko republiku. Pēc .
šīm cīņām mēs esam redzējuši veselus gadus atrodamies Latvijas valsts priekšgalā personas, kuras
mūsu Latvijas tautas ar sviedriem un asinīm savāktos līdzekļus iztērēja neatbildīgā kārtā par simtiem
un simtiem miljoniem. Mēs esam redzējuši, ka valsts
priekšgalā stāvošas atbildīgas personas sistemātiski
ir putinājušas un tērējušas tos sūri, grūti krātos trūcīgos līdzekļus, kurus tauta ar savām asinīm bij sar-
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gājusi. Mes zinām, ka ir bijuši jau tiesas procesi, kas
ir atseguši tos vainīgos, kas ir iztērējuši simtus miljonus Amerikas lokomotivu lieta. Mēs zinām, kas ir
bijuši vainīgie citos_procesos. Mēs redzēsim tos vainīgos, kad nāks vel citi tiesas procesi, kuri atsegs
visas nelikumības un noziedzības, korupcijas un
mantkanbu .kuru Latvļjas tautai aiz muguras ir pie-

kopuši cilvēki, kuri vārdos ir patrioti, nacionālisti,
valstiski, bet savos darbos līdzinājās tam StambuIinskim Bulgārija, pec kura varas gāšanas atrada
korupciju, valsts mantas putināšanu, noziedzību,
patvarību un demoralizaciju visā valsts dzīvē. Tāpēc,, kungi, šis sparus (rāda uz kreiso spārnu) mazāk
runa par Latvijas valsti, šis spārns mazāk runā par
Latvijas nāciju, šis spārns mazāk runā par Latviju —
betšis spārns ir bijis_ tas,_kas pie Latvijas valsts nodibināšanas reprezentēja tas 65% mūsu armijā, kas ar
asinīm apliecināja uzticību Latvijai. Šis spārns ir tas,
kuram nav pielipuši Latvijas tautas nauda nedz tiešā,
nedz netieša ceļa. Šisspārns ir tas, kurš nerunā par
demokrātisko tēviju, bet šis spārns ir tas, kurš vajadzības brīdi glābs demokrātisko Latviju, jo bez šī
spārna Latvijas nebūtu bijis, Latvijas republika nebūtu tapusi un nepastāvētu. Šis spārns būs tas, kurš
vajadzības brīdi ar ugunīgu dzelzi izdeldēs tos, kuri

savas kliķes intereses — lai varbūt segtu savu pagātni, savas pagātnes tumšās ēnas — mēģinās tricināt Latvijas valsts satversmes pamatus. Šis spārns
bus tas, kurš ne tikai vārdos, bet darbos ar savām
asinīm apliecinās uzticību Latvijas demokrātiskai republikai. Šissparus bus tas, kas vajadzības brīdī pārgriezīs diegus, kuri velkas no realpolitiķiem uz neat-

bildīgo jaunatni, pa daļai apmuļķoto, apmānīto, piemānīto un idejiski nepareizi informēto jaunatni. Es
ka pietiekoši jūtīgs un psicholoģiski atbildīgs noveļu
atbildību no viņas politiskā ziņā — ne likuma priekšā
— un uzveļu tiem realpolitiķiem, kas aukstasinīgi
gaidīja efektu no šīs dienas sēdes. Tāpēc, noslēdzot
šīs debates, kuras šodien te atskanēja, teikšu: Mēs
brīdinām tricināt Latvijas satversmes pamatus, jo
pie šī noziedzīgā darba var klāties slikti nevis Latvijas republikas satversmei, ne šiem diviem zelta
uzrakstiem, bet tas var nākt par sliktu tiem, kas šo
tricināšanas darbu dara. Mēs brīdinām un uzaicinājām Latvijas pilsonisko jaunatni atkrist no tiem, kuri
Latvijas valsts 5 gadu pastāvēšanas laikā putinājuši
Latvijas valsts_ tautas līdzekļus un tērējuši savām
kliķes vajadzībām. Mēs norādām uz īstiem vainīgiem
Latvijas valsts trūkumos un nelaimēs. Mēs Latvijas
pilsoniskai jaunatnei sakām: Atmetat šos ceļus, ku-

rus jus līdz staigājuši maldināti un nostājaties uz
mušu republikas patiesi nacionāliem un demokrātiun
skiem^ ceļiem. Ari valdību mēs brīdinām
sakām:
Šis vesuriskais brīdis _ uzliek par pienākumu mazāk
runāt, bet vairāk darīt pret tiem, kas grib tricināt
Latvijas demokrātiskās republikas pamatus un vajadzības gadījumā rīkoties tā,kā to prasa Latvijas republikas gods un cieņa, Latvijas republikas drošība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Koreckim.
p P. Koreckis (krievu nacionālists; runā krieviski) : *) Deputātu kungi! Mums, minoritātēm, vienmēr bija skaidrs tas ceļš, uz kura dažas politiskās
grupas bīdīja tautas masas un kurš beidzot novedis
pie tā kauna pilnā notikuma, kas noticis Matisa ielā.
Tiešam, kad prefektūras tuvumā gluži mierīgi
pieslēja pie sienas trepes un ar speciāliem instrumentiem lauza pareizticīgo baznīciņu, un pēc tam tikpat
mierīgi, it ka darītu kādu valstisku darbu, pindzelēja ar kādu melnu masu dievbildes un sienas — to
neredzēja tikai tie, kam pēc viņu toreiz ieņemtā vadoša stāvokļa to vajadzēja redzēt.
*)

Runātāja atreierējums.
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Kad_ zinātnes templī — augstskolā meta zemē
pa trepēm tos, kas bija atnākuši pēc kultūras gaismas un kuru kliedzienus mes visi dzirdējām un dzir-

dējām, juzdami vislielāko apvainojumu, — tad tos

nedzirdēja tikai tie, kam pēc valdošās partijas stāvokļa to vajadzēja dzirdēt.

Kad mākslas templī — krievu teātrī «nezināmie" svieda petardes un saģiftēja gaisu ar smirdošām
gazem, tad to nesajuta tikai tie, kam vajadzēja gādāt
par kartību.
Jūs, deputātu kungi, redziet, ar kādu iekšēju sakarību un ar kādu vienmēr palielinājušos spiedienu
ir izplatījusies šo „nezināmo" darbība.
Un tikai tad, kad jau_ atklāti uzbruka deputāta
amata neaizskaramībai, jus, deputāti, sapratāt, ka
talak ciest vairs nevar un uzstājoties par tautas
priekšstavniecības idejas aizstāvēšanu, jūs aizstāvējāt viņu, neapstājoties pat pie tā, ka jums vajadzēja
izraut no valdoša organisma veselu grupu līdz tam
neatbildīgas personas, kas neredzēja, nedzirdēja un
nejuta tam laika, kad viņiem to vajadzēja.
Tagad, atrautiem no valdības, viņiem acīm redzot, ir sakari ar tiem «nezināmiem", kas darbojās.
Tagad viņi sevi paradījuši tanī momentā, kad mēs,
sarūgtināti par uzbrukumu augstākā republikas valdības orgāna augstāka priekšstāvja — parlamenta
prezidenta neaizskaramībai, pacēlāmies, lai vēl reiz
atsistu uzbrukumu mušu bezgalīgi dārgai tautas valdīšanas idejai. Viņi paradīja sevi ar to, ka neņēma
dalību kopa ar mums šinī priekš visiem deputātiem
svēta tautas valdīšanas aizstāvēšanā.
Viņu uzvešanos saprata «nezināmie", kas nokļuvuši šeit un atrodas tur publikas rindās. Kad mēs,
tautas vietnieki, izsacījam līdzjūtību savam prezidentam, tur aiz barjera publikas rindās atskanēja
ļauni svilpieni, ka čūskas šņācieni.
Bet būsim mierīgi, čūska var iedzelt nāvīgi tikai
vienam, bet čūskas nedod likumus un nevalda zemē.
Slēgsimies vel ciešāki kopā un pieliksim visus
speķus, lai dotu zeme visiem vienādu taisnības un
tiesību gaismu, tad ari čūskas aizies pagrīdē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Es nebūt negribēju polemizēt ar krei- "'
sas puses runātajiem un ari ar to, ko nupat teica '
minoritatu priekšstāvis. Pēdējais runāja par izkārtnēm, jumtiem un citam lietām. Varbūt šim kungam
derēja vel runāt par to jumtu, kas apklāj šo namu,

varbūt zināms pamats priekš tam ari ir (uztraukums
kreisa puse; starpsaucieni: „Kas par jumtu?"), bet
tas nav šoreiz no svara. No Cielēna kunga runas
skaidri varēja redzēt, no kuras puses viņš pārrunājamai lietai pieiet un priekš kam viņam vajadzīgs šis gadījums. Runas laikā runātājs Cielēna
kungs aizgajji tālu prom pie citam lietām, sāka meklēt kaut kādus diegus, gribēja kaut ko atrast un
noskaidrot. Tas viss ir ļoti labi, lai to dara. Mēs
tādu soli labprāt atbalstīsim, jo tad būs lielāka skaidrība ari visiem. Cik mes redzējām, pašam ministra
kungam materiālu pilnīgi par šo lietu nav. To viņš
paziņoja Gadījums vel nav noskaidrots. Turpre^
tim Cielēna
kungs uzskatīja šo lietu par noskaidrotu.
Ta ir pretruna pašu valdības frakciju starpā. Tagad gribu atbildēt Cielenam. Ja Cielēns saka, ka
es esot nepatiesību teicis, tad man jāaizrāda, ka tādu
pat nepatiesību ir teicis mušu viceprezidents, Petrevica kungs, jo cik man bija izdevība ieskatīties
Petrevica kunga stenogramas, tad tur stāv sekošais:
„Savu kolēģu vārdā no Saeimas prezidija es
uz asāko nosodu šādu neatbildīgu pilsoņu asiņaino
21*
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varas darbu izpaudumu un savu kolēģu vārda izsaku mūsu ļoti godājamam Saeimas priekšsēdētajām, kurš šinī notikumā ir vel āri personīgi apvainots, savu dziļāko līdzjūtību."
Tā tad prezidija vārdā, t. i. ari zemnieku sa^
vienības priekšstāvja vārda, _ ir_ notikusi nosodīšana
un līdzjūtības izteikšana. Tādēļ es šo nepatiesību
diemžēl esmu spiests jums, Cielēna kungs, atdot atpakaļ. To jums, Cielēna kungs, vajadzēja pārbaudīt,
iekams jūs mani apvainojat nepatiesība. Matisa ielas
notikumu nosodīšana un līdzjūtības izteikšana Saeimas prezidentam no zemnieku savienības ta tad ir
notikusi, un ja Cielēna kungam tas velnav skaidrs,
tad lūdzu Petrevica kungu šeit lietu vēlreiz noskaidrot. Bet nepatiesība, kuru Cielens man pārmeta,
krīt atpakaļ vienīgi uz viņu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cļelēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie tautas vietnieku kungi! Es nebutu_ vardu ņēmis, ja Klī-ves kungs nebūtu tīri personīga lieta mani pamudinājis vārdu ņemt. Tas, ko es konstatēju, bij sekošais: Saeimas prezidija sēde Alberinga kungs nosodīja to notikumu un ari izteicis Saeimas priekšsēdētājam līdzjūtību, bet to viņš nav varējis darīt
visas savas frakcijas vārda., jo tad, kad viņš to esot
teicis, viņa frakcija nav vel bijusi uz sapulci sanākusi. To es tikai konstatēju, un to es dabūju zināt
no Saeimas sekretāra, Jāņa Vesmaņa kunga. Tas,
ko te teica Klīves kungs no Petrevica kunga stenogramas, nemazākā mēra neruna pretim manam paziņojumam. Tur ir teikts, ka Saeimas prezidija
vienbalsīgi, ari Alberinga kungu ieskaitot, šis gadījums ir nosodīts un izteikta līdzjūtība Saeimas priekšsēdētājam, ko es nenoliedzu un sava runa neapstrīdu,
bet es konstatēju, ka Alberinga kungs to nav darījis
pēc oficiālās frakcijas sēdes ar visas savas frakcijas
sankciju. Tikai to es teicu. Turpretim Klīves kungs
savā runā teica, ka Alberinga kungs runājis savas
frakcijas vārdā un ar visas savas frakcijas pilnīgu solidaritāti. Reiz esot līdzjūtība izteikta un tāpēc otrreiz izteikt to ar piecelšanos kājas viņam nav
bijis vajadzīgs. Ar tādiem kungiem, kuri ta izturas,
es uzskatu, ka esmu personīga lieta pilnīgi izskai_
drojies.
Vārds PetrePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
vicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Aug^
. jjr-.sti godātie deputātu kungi! Es ņemu vardu, lai no'" skaidrotu to, kā vārda es runāju un kādas man bij uz
to pilnvaras. Es runāju, kvalificējot notikumus, par
kuriem mēs šodien runājām, visu savu kolēģu vārda
no prezidja, izņemot mušu ļoti godāto Saeimas priekšsēdētāju Vesmaņa kungu, kurš šinī sēde nepiedalījās
tāpēc, ka šeit gāja runa ap viņu personīgi. Tapec
prezidija sēdi mēs noturējām bez Saeimas priekšsēdētāja, Vesmaņa kunga, klātbūtnes. Kas zīmējas
uz stāvokli no prezidija locekļiem, tad viņu domas
šinī jautājumā bija vienbalsīgas. Kas zīmējas uz Alberinga kunga domām, tad Alberinga kungs ziņoja,
ka viņam nav frakcijas domas par kādu citu tīri formelās dabas jautājumu, bet kas zīmējas uz pārrunājamiem notikumiem pēc būtības, tad viņš paziņoja,
ka viņa frakcija pēc būtības tos nosoda.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vārdu lūdz Jānis
Vesmanis. -Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): _ Godātie
deputātu kungi! Konstatēju, ka prezidija sēde prezidija loceklis Alberinga kungs paziņoja, ka viņam nav
frakcijas lēmums, kādu stavokli ieņemt zināma incidentā, ka frakcija nav nemaz sapulcējusies, bet ka
viņš ir sarunājies ar Pauļuka kungu, savu frakciju biedri, kurš viņam iztecis domas, ka prezidijam šai lieta
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stāvokli nevajadzētu ieņemt, bet ka būtu pareizāki,
ja kāds deputāts nāktu no zāles un uzstātos sai jautājumā. Alberinga kungs teica, ka kaut gan viņam
viņa
nav frakcijas lēmums, bet viņš ir pārliecināts, ka
ka
viņa
to,
frakcija šo gadījumu nosoda. Ievērojot
izsacījies
negatīvi
kungs,
Pauļuka
frakcijas biedrs,
pret stāvokļa ieņemšanu šai lietā no prezidija puses,
Alberinga kungs bez citiem iemesliem uzskatīja ari
to kā iemeslu ņemt vārdu un uzstāties no šī katedra.
Tamdēļ no prezidija locekļiem bija uzdots prezidija
locekļu stāvokļi šai lietā izpaust Petrevica kungam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nav velējies.
Nākamais dienas kārtības punkts — 1 i kūms
valsts
par
atlīdzības
nokārtošanu
z e m e s f o ti d ā i e s k a i t ī t o z c m j u u n iri u i žu īpašniekiem. Referenti Augusts Kalniņš un
Alberings. Lūdzu referentus sniegt referātus. Vārds
referentam.
~\ -» -»
,
Referents A. Alberings: Godātie deputātu kungil-i
Šodien jūsu priekšā ir likums par atlīdzības
nokārtošanu valsts zemes fonda ieskaitīto zemju un
muižu bijušiem īpašniekiem. Šis ir tautas ierosinājums, kurš no Valsts Prezidenta ir ticis nodots Saeimai, kura savukārt to nodevusi agrarpolitikas komisijai. Jautājums par atlīdzības izmaksu jeb atlīdzības noteikšanu atsavināto zemju īpašniekiem nav
pirmo reizi Saeimas apspriešanā. Šis jautājums tika
gari un plaši apspriests ari Satversmes Sapulcē.
Savā laikā Satversmes Sapulcē šis jautājums par
atlīdzības noteikšanu bijušiem īpašniekiem sacēla
garas un plašas debates. Ne vienu vien reizi šļs likumprojekts nācis Satversmes Sapulcē priekša un
ne vienu reizi vien viņš ticis nodots komisijām pārstrādāšanai, pie kam tika motivēti un noteikti tie
principi, uz kuru pamata šis likumprojekts būtu pārstrādājams. Savā laikā šis projekts bij jāapspriež,
ņemot par pamatu zināmu atlīdzību, bet toreiz viņš
nedabūja redzēt dienas gaismu un tagad šis tautas
ierosinājums ir nonācis Saeimas izlemšanai. Es
domāju, ka nebūtu vajadzības plaši un gari par viņu
runāt; par to jau daudz ir runāts Satversmes Sapulcē un ari Saeimā un tāpēc es domāju, ka pietiks
ar dažiem vispārējas dabas norādījumiem. Ja te
būtu darīšana ar kādiem pārlabojumiem, tad būtu
iespējams tos apspriest, pievest motivus u. t t; bet
tā kā te ir ierosinājums no tautas, kurš var tikt vai
nu pieņemts tādā veidā, kā viņš ir, vai atraidīts, tad
nāksies runāt tikai par pašu atlīdzības resp. neatlīdzības principu. Bez agrarpolitikas komisijas šis
ierosinājums ir ticis apspriests ari budžeta komisijā.
Agrarpolitikas komisija, stājoties pie šī likumprojekta jeb ierosinājuma apspriešanas, sākumā bija

uzdevusi kā referentam uzstāties Buševica kungam,
bet Buševica kungs skaitījās par referentu tik ilgi,
kamēr šis projekts netika atraidīts no agrarpolitikas
komisijas; kad šis ierosinājums tika atraidīts, tad
Buševica kungs atteicās no referenta pienākumiem
un uz komisijas priekšlikumu šos pienākumos uzņēmos es. Agrarpolitikas komisija, skatot šo tautas
ierosinājumu cauri, noraidīja viņu aiz sekošiem motiviem. Pirmkārt viņa rēķinājās ar to, ka jau pašā
agrārā likumā ir attiecīgi panti, kuri nosaka, ka par
atsavināto zemi ir maksājama zināma atlīdzība. Kā
visiem zināms, tad agrārā likuma I. daļas 3. nodaļas
20. pants saka, ka «atlīdzību par atsavināto zemi un
piederumiem, kā ari tās zemes un piederumu kategorijas, kuras atsavināmas bez atlīdzības, galīgi noteiks ar sevišķu likumu".
Tā tad jau agrārā likuma I. daļā ir paredzēts, ka
zināma atlīdzība par atsavinātām zemēm ir jāmaksā.
Tālāk tajā pašā daļā, 21. pantā, ir teikts, ka „no atsa-
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vinato zemes un muižu īpašnieku skaita, kuriem pēc
šī likuma pienāktos atlīdzība, izslēdzami tie, kuri uz
tiesas sprieduma, vai sevišķa likuma pamata, par
savu Latvijas tautai naidīgo uzstāšanos zaudējuši
tiesību uz atlīdzību, un tie, kuri ar iegūto īpašumu izmantošanu (piemēram, mežu un zemes izpārdošanu)
pie iegūšanas izlikto kapitālu jau saņēmuši atpakaļ."
l'a tad likums nav tik vien kā noteicis, ka atlīdzība
vispārīgi maksājama, bet pat devis jau zināmu norādījumu, kas var tikt izslēgts no atlīdzības maksas.
Tapec mes, komisijas vairākums, nācām pie tā uzskata ka Satversmes Sapulce jau savā laikā ir taisī^
jusi lēmumu,
ka par atsavināmām zemēm atlīdzība
ir maksājama. Tas ir viens. Pēc būtības man jāsaka, ka tiem, kas aizstāvēja atlīdzības principu agrarpolitikas komisijā, bija ari vēl citi motivi. Viņi
atrada mušu jaunās agrārās reformas stiprumu un
speķu iekš tam, ja mēs šo zemi būsim ieguvuši tieši
par noteiktu, kaut ari par nelielu atlīdzību, cerēdami, ka tad jaunie īpašnieki, kas zemi ieguvuši, jutīsies savās īpašnieku tiesībās stingrāki un noteiktāki, ka viņiem nebūs jābažījas no tā, ka zeme, uz
kuras viņi ir uzsēdusies, tiem, kas viņiem ir devuši
to, nav piederējusi, ka viņa tikusi atņemta bez atlīdzības vai, kā daži mēdz teikt, atņemta laupīšanas
ceļā. Ja mēs atsaucamies, ka savā laikā laupīšanas
ceļā zemi ir atņēmuši vietējiem iedzīvotājiem ari
muižnieki, tad tas nedod iemeslu rīkoties tāpat ari
mums, ņemot vērā vēl it sevišķi to, ka lielu lielais
vairums šo zemju bijušie īpašnieki to ieguvuši tieši
pirkšanas ceļā; tas zīmējas vispirms, bez izņēmuma,
uz visiem latviešiem. Otrkārt, nevar bezgalīgi turpināt reiz no muižniekiem piekopto laupīšanas politiku. Tāpēc rēķinoties ar to, kas ir noticis simtiem
gadus atpakaļ, meklēt vainīgos mums nav vairs
iespējams. Ja nu ari tas būtu iespējams, tad mēs
nedrīkstētu pieturēties pie tāda uzskata, ka ja kāds
izdarījis kaut ko ļaunu vai nelikumīgu, tad mums ir
tiesība atmaksāt ar to pašu. Aiz šiem motiviem mēs
nevarējām piekrist tam principam, kuru aizstāv
dažas partijas, sevišķi kreisie sociāldemokrāti, ka
atlīdzība par šīm zemēm nemaz nebūtu maksājama.
Lai gan ierosinājuma 1. pantā ir teikts, ka atlīdzība
nebūtu maksājama, tomēr 2. pantā tiek atzīta zināma
veida atlīdzība, kas tiek nosaukta par parādu dzēšanu. Šis ierosinājums, kā to atzina agrārā komisijā
naši viņa ierosinātāji, ir izstrādāts no sociāldemokrātiem un tad celts priekšā tautas pieņemšanai
mi tāds kā ierosinājums ari ir pieņemts. 2. pants
ierosinājumā nosaka, ka maksa nar zemi tiek noteikta pēc hipotēku un citu parādu lieluma, kas guļ
uz zemēm. Kā redziet agrārās reformas likumā
ir runa par atlīdzību, te turpretim ir paredzēta zināma maksa, kas galu ealā ir tā pati atlīdzība. Tā
tad vai nu runā par atlīdzību, vai par maksu, ealu
ealā tā ir viena un tā pati lieta. Es domāju, ka dzēšot tikai parādus, mēs nodarītu
lielu netaisnību.
Tādā gadījumā mēs maksāsim atlīdzību tiem. kas
savas zetrips būs zināmā mērā iau izmantojuši, kas
rinānias surnās būs iau izlietojuši, naudu izņēmuši,
bet tiem, kas zemi būs pirkuši, sevišķi pēdējā laikā,
būs par to rūpējušies, būs centušies segt visus izdevumus, nebūs paspējuši sataisīt parādus, tiem mēs
nemaksāsim neko. Tā būs liela pārestība vieniem.
Es saprastu, ja sociāldemokrāti teiktu, ka nevajaga

maksāt neko. ne atlīdzību, ne parādus.

Tad visi

būtu nostādīti vienlīdzīgi, bet vajadzīgās vienlīdzības
nav. Viena daļa tad dabū zināmu maksu, bet otra
nē. Tāpēc aiz šiem motiviem to vajaga noraidīt
Atlīdzības aizstāvji liek priekšā kādus 4 variantus
šīs atlīdzības noteikšanai. Sociāldemokrāti ir ar
mieru maksāt atlīdzību tikai parādu apmērā. Tad
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demokrātiskā centra priekšstāvji pastrīpoja agrarpolitikas komisijā, ka atlīdzība maksāja pēc priekškara cenām, aprēķinot pie tam vienu cara rubli par
2'Latvijas rubļa, citiem vārdiem sakoto, pielīdzinot
to mūsu 66 kapeikām. Tad zemnieku savienība
saka, ka viņi ir ar mieru pieņemt par atlīdzību vidējo
cenu uz zemēm, kāda pastāvēja laikā no Latvijas
valsts tapšanas līdz agrārreformas spēkā nākšanas
dienai. Tas būtu 7—8 lati par hektāru. Tad tālāk
viena daļa 110 nacionālām partijām, varbūt abas, izsakās, ka grib maksāt atlīdzību pēc 1920. gada cenām
un beidzot minoritatu frakciju
priekšstāvji prasa
priekškara vērtību, rēķinot zeltā. Sociāldemokrāti
un tie, kas ir pret atlīdzības maksāšanu, norāda, ka
ja valsts maksās atlīdzību, kāda tā ari nebūtu, ka tas
nebūs valstij pa spēkam, ka tas varētu novest mūsu
agrāro reformu pie sabrukuma un visu mūsu valsti
novest grūtā finansieiā stāvoklī. Lai pierādītu kaut
cik, cik šīs domas ir pareizās vai nepareizas, es atļaušos pievest īsu pārskatu par to, cik daudz zemes
skaitās valsts zemes fondā. Valsts zemes fonda pavisam ietilpst 3.718.677 hektāru zemes, t. i. visas
zemes, kādas tik vien ir. Bet visa šī zeme, no kuras
sastādās valsts zemes fonds, nav iegūta tikai no bijušiem muižu īpašniekiem vien, bet viena liela daļa
no šīs platības ir jauagrāk valstij piederējusi. Starp
tiem ir bijušās kroņa muižas, obroka gabali, agrarbankas zemes u. t. t, tās visas jau valstij ir piedere- .
jušas. Tādas zemes, kas ir valstij piederējušas, rēķinot pūrvietās, ir 555.162 pūrvietas. Bez tam, ne
par visu zemi, kura ir ieskaitīta fondā un kura ir atsavināta bijušiem īpašniekiem, būs jāmaksā. Vismaz
pēc tām domām un priekšlikumiem, kādus izsacījušas frakcijas agrarpolitikas komisijā un ari agrākos
savos priekšlikumos, ka par tādām zemēm visam
nebūs jāmaksā. Vairākums atzīst, ka laba dala atsavināto zemju ir izslēdzamas no atlīdzības. Bijušas
kroņa muižas sastāda 555.000 pūrvietas vai 206.297
hektāri, kas kā valstij piederošas nav pie atlīdzības
vērā ņemamas. Tāpat par visām tām daļām, kuras
ir atstātas bijušiem īpašniekiem, kuras nav atsavinātas, lai gan ieskaitītas atsavināmās daļās, tad tomēr
tādu ir 46.096 hektāri un par tām nav jāmaksā, jo tas
paliek bijušiem īpašniekiem. Tad muižnieku, bruņniecības muižas Vidzemē apmēram kādas 12 un Kurzemē tik nat daudz apmēram dod kopā 19.906 pūrvietas, vai 7.398 hektāri. Lielākā daļa no frakcijām
domā, ka nar tām atlīdzība nebūtu_ maksājama. Tad
ir bruņniecības muižu zemnieku mājas, kuras ir atsavināmas bez atlīdzības, un tādas ir 7.546 hektāri.
Bez tam zināma kategorija zemes ir ari izslēdzamas
no atlīdzības; tās ir tās zemes. kuras _ sava laika jr
domātas un pārņemtas priekš kolonizēšanas un tās
zemes ir anmēram 20.000 hektāru. Tad bijušie krona
meži — 377.030 hektāri, dažādas nederīgas zemes,
purvāji un citas zemes, kurām noteiktas vērtības
nav nekultivētā veidā, tādas sastāda 293.300 hektāri.
Konā saņemot visas šīs zemes, par kurām
nebūtu
atlīdzība jāmaksā, nēc mūsu ieskatiem iznāktu drusciņ vairāk nar pusotra miljona hektāru — 1.566.202
ha. Tas būtu jāatvelk no kopējā valsts zemes fonda,
no 3.718.678 ha, paliktu pāri 2.202.475 ha. Tā ir tā
platība, na**- kuru būtu maksājama atlīdzība. Bet ari
110 šīs platības zināmas kategorijas zemes varbūt
varēs vēl tikt izmestas laukā, jo mums agrarlikuma
21. pantā ir teikts, ka atlīdzība
nav maksājama
valsts nodevējiem u. t. t Ja mēs to izmetīsim laukā,
tad šī platība paliks vēl daudz mazāka un nesniegsies nekādā ziņā pāri 2 miljoniem hektāru, apaļos
skaitļos ņemot. Pieņemsim to vidējo cenu, ko ir
likusi mūsu, zemnieku savienības frakcija priekšā
savā laikā un ap ko notika karstas cīņas, ka ir jā-
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maksā tais apmēros, kāda ir bijusi zemes vērtība
no Latvijas valsts tapšanas brīža līdz agrārreformas
likuma pieņemšanas dienai. No tā būs viegli izrēķināt, cik smagi tas gulsies uz valsti. Kā jums zināms,
kungi, tai laikā ir tikušas atsavinātas pavisam 14.610
desetīnas, kopvērtībā par 5.632.423 rubļiem; caurmērā iznāk desetīna 385 rubļi 50 kapeikas, pārrēķinot uz hektāriem, kādu mēru mēs tagad pieņemam,
iznāk 347 rubļi ha. Tā tad zemes vērtība laikmetā
no Latvijas valsts tapašanas dienas, no 1918. gada
18. novembra līdz agrārās reformas spēkā nākšanas
dienai ir bijusi, par kādu ari paši zemes īpašnieki
pārdevuši zemi, 347 rubļi ha. Tā tad tikko 7 lati ha.
Tā ir vērtība, par kādu ir zeme no muižniekiem pārdota. Es negribu uz to pastāvēt, varbūt tā nav pieņemama, par to mēs vēl cīnīsimies tad, kad ies runa
par likuma izstrādāšanu. Bet es pieņemu šo ciparu
kā vidējo. Viņš var būt vēl mazāks, ja pieņem tādu
atlīdzību, kādu liek priekšā demokrātiskais centrs,
bet viņš varētu būt ari lielāks, ja mēs pieņemtu tādu
atlīdzību, kādu liek priekšā minoritātes vai nacionālās partijas. Šī ir vidējā suma. Ja to pieņems un
pārrēķinās uz 2 miljoni hektāriem, tas iztaisa 694
miljoni rubļu Latvijas naudā. Tā ir visa atlīdzība,
kura mums jāmaksā bijušiem zemes īpašniekiem.
Man liekas, ja valstij, kuras budžets grozās gadā ap
8—9 miljardi — es nevaru pateikt, cik liels budžets

būs šinī gadā — izvestu agrāro reformu, kura valstij
izmaksātu, ja varētu samaksāt tūlīt, drusku vairāk
par pus miljarda rubļu, tas ir Vis no mūsu budžeta, te
runa par kādu valsts apgrūtināšanu nevar būt vietā.

Valsts, izvedot agrāro reformu, būtu pieturējusies
pie starptautiski pieņemtā principa, ka visi īpašumi
no otras personas iegūstami par zināmu atlīdzību.
Tas motivs, ko pieveda sociāldemokrāti, ka tā kā
tā valsts nebūšot spējīga izmaksāt visu atlīdzību
tūlīt, tas ir pareizs. Viņa negrib un nav domājusi
visu samaksāt bet varētu izdot ķīlu zīmes. Ka
ķīlu zīmju vērtība pamazināšoties, jo nebūšot pircēju,
tam nav ne mazākā pamata. Šīm ķīlu zīmēm ir maz
pircēju galvenā kārtā tāpēc, ka mūsu zemes reforma
vēl nav nokārtota, vēl trūka vajadzīgais atlīdzības
likums un ārzemes, no kurienes mēs gaidījām pircējus mūsu valsts ķīlu zīmēm, baidījās no pašas mūsu
agrārās reformas. Zinādami, ka šis ir kā pamats,
caur ko cieta mūsu ķīlu zīmju izpārdošana, gaidot
labvēlīgu nokārtošanu, mēs, beidzamo agrārā likuma
daļu par atlīdzības izmaksu izdodot, ceram, ka ķīlu
zīmes tiks izpārdotas un viņu vērtība paliks stabila,
daudz noteiktāka. Tāda informācija man ir no dažiem kungiem, kuri vairāk iedziļinājušies finansu
lietās un ari ķīlu zīmju jautājumā. Tie norāda, ka
ķīlu zīmju vērtība nevis kritīs, bet celsies. Tā tad,
ja šī atlīdzība būtu apmēram 694 miljoni, teiksim nepilni 700 milj., tad, kā es jau teicu, šis cipars nebūtu
par augstu un būtu visādā ziņā pieņemams. Es nesaku tieši šo ciparu, jo agrarpolitikas komisija nav
izteikusies ne par vienu ciparu, ne par to, ko iesniedza zemnieku savienība, ne ari nar to, kas tika
ienests no demokrātiskā centra: bet te jābalso par
pašu principu un komisijas vairākums tomēr bija par
to principu, ka atlīdzība jāmaksā un ka maksājot kaut
ari mazāku atlīdzību, mēs būsim nostiprinājuši
mūsu valstiskumu citu valstu starpā un būsim izveduši mūsu agrāro reformu tā. ka nebūs jābīstas tiem,
kas šo reformu izved un nebūs jābīstas ari tiem, kas
nosēžas uz savas zemes un apbūvējas, jo katram būs
drošāka sajūta tad, ja viņš zinās, ka savu īpašumu
tas ieguvis par zināmu atlīdzību. Un kā mēs zinām,
visur agrārās reformas, kur tās tiek izvestas, tas tiek
darīts pret zināmu atlīdzību un tāpēc agrarpolitikas
komisijas vairākums bija pret šo tautas ierosinājumu
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un pieņēma priekšlikumu, ka šis ierosinājums ir atraidāms. Agrarpolitikas komisijā izskanēja ieskati,
ka pati tauta, lai gan šis ie-oshiajums ir nācis no tautas, nav par to, ka atlīdzība nebūtu maksājama, un
to jau pierāda tas, ka šis ierosinājums tikko ir sadabūjis to balsu vairumu, lai viņš varētu tikt virzīts
tālāk likumdošanas ceļā. Ja tas ir ta, tad bez šaubām mums nebūtu ne mazākā pamata šo ierosinājumu pieņemt kā tādu un tāpēc mēs viņu noraidām
un es ceru, ka ari augstais nams piekritīs agrarpolitikas komisijas vairākuma domām un atzīs, ka šis
ierosinājums ir noraidāms, un līdz ar to tiesiski piesliesies citām kulturelām valstīm, ja izteiksies par
atlīdzību bijušiem zemju īpašniekiem. Te no svara ir
pats tas princips un tāpēc mans priekšlikums agrarkomisijas vārdā ir lūgt augsto namu, noraidīt šo
ierosinājumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds budžeta komisijas referentam Augustam Kalniņam.
Referents Augusts Kalniņš: Budžeta komisija
skatījās uz šo likumprojektu kā uz tādu, kurš ir tau-

tas ļerosinājums un tādēļ neatrada par iespējamu
skatīt viņu cauri pa pantiem, bet uzskatīja viņu par
tādu, kurš ir visumā vai nu pieņemams vai atraidāms.
Balsojot par šo likumprojektu budžeta komisijā, viņš
dabūja 8 balsis un pret 6 balsis. Tā tad budžeta komisija ir pieņēmusi šo likuma ierosinājumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Vārds Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*) * "?*•»

Kāda vērtības objekta atsavināšana spaidu ceļā pēc
Vakareiropas tiesiskiem jēdzieniem atzīstama tikai
tad par notikušu, ja tā ir taisnīga, t. i., ja tiek izmaksāta pilnvērtīga atlīdzība. Mūsu agrarlikums, kurš
nosaka visplašākos apmēros privātīpašuma atsavināšanu, paredz gan 20. pantā pienākumu maksāt atlīdzību bet nepilda pastāvošos tiesiskos noteikumus
^ ka paredz atlīdzības jautājuma nokārtošanu
tai zļņa,
ar kādu velaku likumu, un atstāj tā tad šo svarīgāko
jautājumu neizšķirtu nākotnei.
Visi līdzšinējie mēģinājumi izstrādāt atlīdzības
likumu, kurš varētu pretendēt uz vairākumu mūsu
parlamenta, beigušies ar neizdošanos tāpēc, ka majoritātei nepavisam nav bijusi griba maksāt kaut cik
taisnīgu atlīdzību. Es tikai atgādināšu centra projektu ar ta % Latvijas rubļa par miera laiku zelta
rubli, par kuru Klīves kungs it pareizi teica, ka tas
pielīdzinot pūrvietu zemes papirosu kastiņai vai cukura mārciņai. Visi tālākie atlīdzības projekti, ari
zemnieku savienības projekts, pārņemti no tās pašas
tendences ka centra projekts, proti, no tendences
maksāt, cik maz vien iespējams un ar tik nevērtīgiem
maksāšanas līdzekļiem, cik vien iespējams, bet pie
tam visu šo lietu tā aizsegt un iztēlot, lai ārzemēs
rastos iespaids, it kā par atsavināto zemi būtu piedāvāta taisnīga atlīdzība un līdz ar to viss agrarjautājums nokārtots tiesiskas Vakareiropas valsts garā.
Ja sociāldemokrāti šodien liek mums. priekšā
likumprojektu, pēckura paredzēta kā vienīgā atlīdzība uz atsavinātās zemes gulošo parādu nomaksa
pēc kursa 2U Latvijas rubļa ***= 1 zelta rublis, tad tas
tik ļļ gaidītais cienīgais agrārreformas noslēgums,
kurai taču nepavisam nav bijusi saimnieciski, un ļoti
mazā mērā sociāli mērķi, bet kas radīta, diemžēl, tāpecjai ar likumības segu nodotu vairākuma tautības
rokas kādas minoritatu daļas mantu un lai vislētākā
veida finansētu valsti. Ja ari sākumā daži nedziedējami ideālisti no jums. manikungi, ticēja reformas
saimnieciskas izvešanas iespējamībai, tad tagad laikam gan ari beidzamie būs pārliecinājušies par pre*) Runātāja atreferējums.

653

Latvijas

Republikas

S a e i ir. ?. s IV. sesijas

tejo, jo tie miljardi, ko mums maksājusi jaunsaimniecību pabalstīšana skaidrā naudā, būs jums vēl atmiņā,
tāpat tās miljardu vērtības būvkokos, kas izsniegti
jaunsaimniekiem apbūvei, kamēr vēl atsavinātie privātie meži spējīgi dot vēl kādu koku. Ilgi tas gan laikam vairs tā neies un ilgi mēs ari mākslīgā ceļā nevarēsim uzturēt dzīves nespējīgās jaunsaimniecības.
To mums rāda šausmīgie apmēri, kādus pieņēmusi
tirdzniecība ar jaunsaimniecībām. Reformas — es
gribētu apstrīdēt šo nosaukumu, — saimnieciskā puse
pie katra budžeta krīt jums acīs; tā pastāv konfiscēto
un vēl tagad nesamaksāto privāto mežu izpārdošanā,
lai sabalansētu mūsu budžetu, rīcībā, kurai ar agrārreformu patiešām nav nekāda sakara.
Vācu frakcija no paša sākuma iestājusies par
veselīgu, saimniecisku agrārreformu un ieņem vēl
tagad šādu stāvokli. Bet privātīpašuma, it sevišķi
meža gabalu, konfiscēšana bez atlīdzības nenozīmē
agrārreformu, bet gan vienkārši nepieredzētu katras
tiesiskās sajūtas pārkāpšanu.
Vācu frakcija balsos pret projektu. Kad agrarlikums bij apspriešanā, tad es no šī katedra brīdināju
no spēlēšanās ar tautas tiesisko apziņu.
Vai sociāldemokrātija domā, ka ar agrārreformas palīdzību un
tās izvešanu pietiekoši jau rotaļājusies ar tautas tiesisko apziņu, lai nu spertu pēdējo soli, kurš ved pie
konfiskācijas bez atlīdzības, ļaujot tautai pašai izšķirties!?
Mēs ceram, likums šeit tiks atraidīts un ka tautas nobalsošana izšķirs, jo mums vēl ir uzticība tautas tiesiskai sajūtai.
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Sapulci, ka nekāda maksa bij. muižniekiem nav mak-

sājama. Tādēļ Satversmes Sapulce, noklausījusies N.
Kalniņa argumentāciju, neatrada neko citu par labāku,
kā noņemt atlīdzības jautājumu no dienas kārtības.
Atgādināšu tikai, ka bij. muižu īpašnieki savas tiesības uz viņu zemēm nav ieguvuši atlīdzības ceļā, ne
ari cīņas ceļā ar uguni un zobenu, bet ar viltotu dokumentu palīdzību. Šāds viltots dokuments bij t. s. poļu ķēniņa Sigismunda Augusta grāmata, uz kuras pamata Kurzemē apstiprināja muižnieku īpašuma tiesības uz zemi Kelters. To pašu mēģināja tie izvest ari
Vidzemē, bet zviedru valdība to nepielaida. Rezultātā
5
U no muižu īpašnieku zemēm tika ieskaitītas atpakaļ
valsts zemes fondā un zviedru valdība nekādu atlīdzību par to nedomāja maksāt. Tā atrada, ka muižnieki savas zemes nav ieguvuši taisnīgā ceļā. Vajadzēja nākt priekš muižniekiem lielai krievu Katrīnai,
lai muižniekiem tiktu nostiprinātas bez atlīdzības
īpašuma tiesības uz zemi. Tomēr muižnieku centieni
ar to neaprobežojās. Viņi gāja tālāk un pagājušā
gadu simteņa sākumā ar tā saukto brīvlaišanas aktu
panāca to, ķa visa zemnieku zeme atkal bez jebkādas
atlīdzības tika ieskaitīta viņu privātīpašumā. Tā tad
no vēsturiskās taisnības viedokļa skatoties, nav motivu, kuru deļ muižniekiem būtu jāmaksā atlīdzība
par zemi. Justus titulus priekš viņu īpašumu iegūšanas tiem nekad nav bijis, iekams attiecīga valdība
uz viltotu dokumentu pamata viņiem to neatzina.
Otrs taisnības motivs ir psicholoģiskas dabas.
Man nebūs jums jāatgādina tas smagais, vairākus
gadu simtus ilgais laiks, kurā latviešu zemnieki strādāja tiem pašiem muižu īpašniekiem. Neatgādināšu
Vārds
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
jums ari 40. gadus, kad par vienkāršu mēģinājumu izBuševicām.
rādīt nemieru ar pastāvošo iekārtu, tika latvietis šausmīgi šausts. Es atgādināšu tikai tos laikus, kurus
, n/h A. Buševics (sociāldemokrāts): Pēc tam, kad
jus visi esiet piedzīvojuši, t. i. 1905., 1906. un 1907.
* šeit Alberinga kungs ar Firksa kungu ir izteikušies
gadus. Man toreiz nācās sastādīt pieprasījumu par
pamatīgās runās ar ļoti nepamatotiem motiviem pret
sodu ekspedīcijām Latvijā. Pieprasījums tika iesniegts
šo ierosinājumu, es kā viens no, šī ierosinājuma initiešai valsts domei. Viņš tika tur nolasīts, tā tad viņa
ciatoriem atļaušos izteikties par to. Vispirms man
saturs jums visiem būs zināms. Šai pieprasījumā ir
jākonstatē tas, ko referents Alberinga kungs jaukonsakopoti tikai sausi fakti, ka nošauti pavisam 1200
ziņa
nenāk
statēja, proti — ka šis ierosinājums satura
cilvēku un nodedzinātas 302 mājas, bet man šis piepirmo reizi šeit priešā. Mēs ļoti plaši un karsti debaprasījums bij jāsastāda uz dzīvu dokumentu pamata,
tējām par šo pašu jautājumu 3/, gadus atpakaļ, kad
kuros
Toreiz
jautājums
apspriedām agrārā likuma 1. daļu.
_ bij aprakstīts tas, kā tas viss noticis. Man
atmiņā ir viena simboliska aina. Neatminos pagastu,
netika izšķirts un jautājuma izšķiršana tika atstata
kur, ierodoties soda ekspedīcijas priekšstāvjiem, zemsevišķam likumam. Bet viens, ko Satversmes Saniekam, kura vienīgais dēls tika meklēts, tika uzstāka
bez
kaut
kādiem
tas,
pulce atzina tanī reizē, ir
dīts ultimatums, vai nu izdot savu dēlu, vai mājas
maksājumiem tomēr zemi ieskaitīt fonda nevar. Uz
šiem pamatiem ari šis ierosinājums ir nostādīts. Ja tiks nodedzinātas. Tie nebija tukši draudi, bet tika
iūs uzmanīgi ierosinājumu izlasīsiet, tad redzēsiet, _ka ' izpildīti, kā tas visiem no piedzīvojumiem bij zināms.
Tēvs atdeva savu dēlu, viņa acu priekšā dēls tika
ierosinājums paredz maksājumus par atsavināto
nošauts. Es nezinu, ko viņš, pārgājis mājā, teica dēla
zemi un paredz ari maksājumu apmērus, ierobežojot
mātei un ko dēla māte uz to teica, bet viens ir nenopēdējos ar hipatekariski nodrošinātu parādu augMedzams, ka visu mūsu māte — Latvija, Latvijas
Līdz
ar
to
ir
izšķirts
jautājums,
kam
makari
stumu.
tauta to nevar aizmirst un nekad neaizmirsīs.
sāt — nevis bijušiem īpašniekiem, bet kreditoriem.
Tamdēļ pirmais pants uzskatāms kā loģiskas sekas
Ja šeit nāk pēc tam un motivē atlīdzības nepieno šī ierosinājuma pamatnoteikuma par atlīdzības
ciešamību ar to, ka pretējā gadījumā tiek nodarīta
augstumu — bijušiem īpašniekiem nekas netiek makpārestība atsevišķām personām no tās kārtas, kas
sāt tādēļ, ka viņiem pēc šī ierosinājuma nekas nevisus šos briesmu darbus darījusi, tad acīmredzot tie,
atliek.
kas,to prasa, nesaprot tautas psicholočiju. Tauta
Bet es domāju, ka formelā puse še nekrīt svarā.
priekš tam dabūjama nav. Izdalīt atlīdzības ziņā atVairāk krīt svarā saturs, tādēļ pakavēšos pie tiem
sevišķas personas nav iespējams un maksāt visiem
motiviem. kādi bij ierosinājuma iesniedzējiem šo litauta nevēlas. Bez tam cīņas laikā nevar vadīties
kumprojektu iesniedzot Motivus par atlīdzības neno tā, vai viens vai otrs pretējā nusē necietīs. Ja
maksāšanu bij. muižu īpašniekiem var sadalīt divās
viena puse gribētu vadīties cīņā no šiem uzskatiem,
daļās: pirmkārt, tā sauktās taisnības motivos, kuri
tad jau labāk lai tā sēd mājās un ļauj otrai pusei darīt
savukārt atkal sadalāmi divi daļās un, otrkārt, lietar viņu ko tā atrod par vajadzīgu. Revolūcijas pārderības motivos.
kārtošanās laikā notikumus apspriež ne no individuPie taisnības motiviem vispirmām kārtām pieder
elās, bet gan no sociālās taisnības viedokļa un kas
vēsturiskie motivi. Par tiem man nebūs daudz jārunā, gan iedrošināsies apgalvot ka pārkāpjot agrārās
jo savā laikā mans frakcijas biedrs Nik. Kalniņš pēc
attiecības latvju tauta rīkojusies netaisni pret bijušiem
dažu stundu runāšanas pārliecināja jau Satversmes
muižu īpašniekiem.
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Otrs motivs, ko pieved atlīdzības piekritēji

ir

tas, ka jaunsaimnieki nejutīšoties droši, ja viņiem nebūšot tā apziņa, ka par zemi bijušiem īpašniekiem ir
samaksāts. Ja, bet vai jūs maksāsiet bijušiem īpašniekiem tādu atlīdzību, par kādu šeit runāja Firksa
kungs? Alberinga kungs to noliedza un viņš runāja
ne zemnieku savienības vārdā vien, bet gan agrarkomisijas pilsoniskā
vairākuma vārdā. Atlīdzība,
kāda pēc viņa uzskatiem būtu maksājama muižniekiem, sniedzoties tik līdz lU miljarda rubļu. Tā nav
tā «taisnīgā atlīdzība", kāda paredzēta vietējo civillikumu trešā daļā, ja tiešām grib maksāt pilnu vērtību. Atzīstot vārdos nepieciešamību izmaksāt pilnu
vērtību, bet praksē to neizvedot jūs tiešām dodiet
muižniekiem iespēju, laikiem grozoties, pieprasīt pilnu
vērtību, atsaucoties jau uz jūsu, tautas vietnieku,
atzinumu. Jaunsaimniekiem drošība pret muižniecības prasībām nākotnē caur to netiek lielāka, bet
gan mazāka. (Starpsauciens.) Ari zemes grāmatas
šeit ar saviem ierakstiem nekā nelīdz, jo līdzšinējā
mūsu agrarvēsture liecina, ka priekš muižniecības
zemnieku īpašums nekad nav bijis tas svētums, par
kādu jūs muižniecības īpašumu nostādiet tagad tautai. (Starpsauciens.) Par to tiesisko pusi mēs, Pauļuka kungs, runāsim drusciņ vēlāk. Tagad turpretim
aplūkosim atlīdzības
jautājumu no lietderības viedokļa un vispirms no politiskās lietderības viedokla.
No atlīdzības piekritējiem agrāk mums bieži nācās
dzirdēt, ka nevarot atņemt bez atlīdzības zemi to bij.
īpašniekiem Latvijas de jure dēļ. Līdz šim mēs neesam maksājuši par zemi neko un mums ir de jure.
Krievija ne tikai nedomā maksāt, bet pat neviens neprasa no viņas, lai tā maksātu savai bijušai muižniecībai par atņemto zemi un tomēr Krievijai ir de jure.
Acīmredzot šis motivs tagad ir zaudējis savu nozīmi.
Vēl kādu citu politisku motivu no jums neesmu dzirdējis, ja neskaita to jūsu apgalvojumu, ka izmaksājot
kaut ari mazu atlīdzību bijušiem muižu īpašniekiem,
pēdējie būšot apmierināti un vairāk neko pret Latvijas valsti neuzsākšot. Domāju, ka jūs neesiet tādi
politiski antiņi, kas paši tādām lietām ticētu. Acīmredzot, aiz zināmiem nolūkiem, jūs to gribiet iestāstīt
citiem, bet mūs šis jūsu stāsts nevar apmierināt. Palikusi bez līdzekļiem mūsu muižniecība izgāž tagad
savas bezspēka dusmas pret Latviju kādā tur ..Deutsche Tageszeitung'ā". Jūs eribiet viņiem dot līdzekļus no vārdiem pāriet uz darbiem, ņemot pie tam
līdzekļus no pašu latvju tautas. Agrarkomisijas referents, nevēlēdamies uzstāties savas frakcijas vārdā
pasniedza mums agrarkomisiias vairākuma mixtum
viduscompositum no tā, cik pēc latviešu pilsoņu
mēra latviešu tautai būtu jāmaksā Baltijas muižniecības uzturam. Pēc viņa aprēķina bez procentēm šī
suma varētu būt pusmiljarda liela. Tas ir pēc Alberinga kunga šīs dienas aprēķina, kas nebūt nesaskan
ar viņa paša aprēķiniem ,.Brivajā Zemē". Pareizus skaitļus par varbūtējo atlīdzības augstumu mēs
dabūsim tad. ja klausīsimies ne uz šīs dienas referenta, bet uz atsevišķu frakch'u priekšlikumiem minētā jautājumā, anskatot tos no saimnieciskās lietderības viedokļa Latviias atjaunošanai. Tā kā referents to nedarīja, tad es atļaušos sev to darīt.
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minētam nolūkam jau atvēlēti un viena treša daļa ari
jau nomaksāta.
Tā tad pieņemot ierosinājumu no valsts kases
jauni upuri vairs netiktu prasīti.
Nākošais projekts ir demokrātiskā centra projekts, kurš atlīdzību aprēķina pec atsavinātas zemes
priekškara vērtības, pārrēķinot to pie nomaksas pec
18. marta likuma noteikumiem. Pec zemes bankas
aprēķina atlīdzības kopsumā tāda ceļa iznāktu apm.
95 milj. rubļu, pie kuriem vēl būtu jāpieskaita 75 milj.
rubļu parādu. Šī suma nav liela pati par sevi, bet
te nekrīt svarā tikai tas vien, kas mums šodien jānomaksā, bet ari tas, kas būs jānomaksā vēlāk, procentus līdzskaitot un tad šī suma iznāks prāvi lielāka;
atlīdzību paredzēts nomaksāt ar 4 procentu ķīlu zīmēm 41 gados. Šais41 gados ir jānomaksā procenti uz
katru tūkstoti pamatu sumas 1032 rbl. + 410 rbļ.
bankas procentu. Lai dabūtu pareizo nomaksas sumu.
tad ir jāpareizina atlīdzības pamata suma ar 2,4. Tad
pēc demokrātiskā centra projekta iznāktu, kā to aprēķina zemes banka, pāri par 300 milj. rubļu. Pie tam
zemes banka ir visas nederīgās zemes (ap 500.000 ha)
izmetusi, pieņemot, ka par tām nav jāmaksā; turpretī
demokrātiskā centra projektā tādu norādījumu līdz
šim nav.
Trešais atlīdzības projekts ir dibināts uz to pārejas formulu, ko savā laikā pieņēma Satversmes Sapulce, proti, atlīdzību aprēķināt pēc 1920. g. zemes
cenām. Pieturoties pie šī projekta un pie zemes bankas aprēķiniem iznāk, ka būtu jānomaksā līdz galīgai
nomaksai, ja rēķina faktisko cenu — 6 miljardi 200
milj. rubļu. Ja rēķina turpretī nominālo cenu (nerēķinoties ar kursu starpību), tad iznāk ap 4 miljardiem. Zemnieku savienība no tā tagad ir atkāpusies
un likusi par pamatu caurmēra cenas no 1918.—1920.
gadam, kuras pēc zemes bankas aprēķina ir par apm.
25 procentiem zemākas par 1920. gada cenām. Ar
citiem vārdiem, pēc zemnieku savienības tagadējā
projekta latvju tautai būtu jānomaksā 41 gados bijušai muižniecībai 3—4 miljardi rubļu.
Pēc Firksa kunga projekta — maksāt priekškara
apmēros — pēc tā paša aprēķina, dotu sumu pie
45 miljardiem.
Kā redziet, attiecībā pret bijušo muižniecību
mūsu pilsonībai ir devīga roka, daudz devīgāka, kā
attiecībā pret jaunsaimniekiem un izpostītiem, par
strādniecību jau nerunājot. Motivi, kāpēc šīs lielās
sumas bijušai muižniecībai jādod, esot tie, ka tādā
ceļa mes nodrošināšot sev ārējus kredītus, kuri ar
uzviju atsvēršot izlikto par atlīdzību.

Es turpretī domāju, ka katrs kreditors vispirms
apsvērs kreditējamā maksāšanas spējas un ja kreditējamais būs valsts, tad ari valsts politisko stabilitāti. Ja jūs gribiet taisīt parādus, pie tam neproduktivus parādus, kādi ir atlīdzības izmaksa bijušiem
īpašniekiem, un vēl cilvēkiem par labu, kuri ved visasāko naida politiku pret Latviju, tad tas nebūt nestiprina nedz politisko stabilitāti Latvijā, nedz pēdējas maksāšanas spējas. Bez tam jāaizrāda vēl uz
vienu. Ir paredzēts, ka šī atlīdzība tiek maksāta ķīlu
zīmes. _ Uz mušu ķīlu zīmēm mēs domājam pamatot
mušu arejo kreditu.
Jākonstatē, ka privātu zemju, par kurām nie atlīdzības jautājuma apspriešanas iet runa, ir 3.082.000
Ja jūs izlaidīsiet par vairāk miljardiem ķīlu zīmes,
ha un atskaitot neatsavināmās un citas zemes, pa* kuras nākot tirgū padarīsviņu vērtību nestabilu, jūs
kurām atlīdzība nebūtu maksāiama, paliek aom. 3 arto radīsiet tikai neuzticību pret ķīlu zīmēm. Ārzemiljoni hektāru. Pēc jūsu priekšā atrodošā iesniemes neizšķirs, vai viņas ir 5 proc. vai 4 proc. un neguma par šīm zemēm būtu jāmaksā ne vairāk ne
uzticība radīsies pret Latvijas ķīlu zīmēm kā tādām.
mazāk kā priekš kara 90 milj. rbl. Aprēķinot pēc 1S.^ Ar to jus satricināsiet un iznīcināsiet ne tikai lauku,
un oieskai-a bet ari pilsētu kreditu, ciktāl tas dibinājās uz n'ekumarta likuma, iznāktu pašlaik 60 milj. rbl. |
procentus, mēs dabūsim kon-i stainiem īpašumiem. Saimnieciskie lietderības motivi
tot klāt nenomaksātos||
stirnā apm. 75 milj., kas budžeta kārtībā savā laikā!2?runa ta tad pret atlīdzības izmaksu. Vispār no pil-
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sombas pieveste taisnības un lietderības motivi par
atlīdzības maksāšanu muižniekiem tuvāk apskatoties,
neiztur kritikas un to apzinoties, pilsonība mēģina
slēpt savus patiesos atlīdzības motivus aiz Pauļuka
kunga t. s. tiesiskiem motiviem, kuri dibināti uz vict.
civillik. 3. d. 3734. p., kas nosaka, ka neviens nevar
iedzīvoties netaisni uz otra rēķina.
Nostājoties uz šā panta viedokļa, kas bez šaubām
ir mušu civillikuma stūrakmens, un atzīstot, ka latvju
tauta netaisni iedzīvojas uz muižniecības rēķina,
atņemot pēdējai bez atlīdzības Latvijas vēsturē netaisnā karta _ piesavinātās zemes, — tad jau zūd starpība starp jūsu viedokli un barona Firksa uzskatiem,
kurš ari prasa to pašu, proti — pilnu ekvivalentu par atsavināto zemi, kā to paredz minētais
.734. pants. Ja jus saskaņā ar šā panta noteikumiem
gribat maksāt pilnu ekvivalentu par zemi, tad pievienojaties Firksam. To jūs nedariet, tādēļ ka pilnu
cenu maksāt par zemi jūs negribiet; bet kur tad paliek viet. civillikumu 3734. pants? Ar Alberinga un
zemnieku savienības «nepilnu", kaut «taisnīgu" atlīdzību sabrūk visa jūsu argumentācija ar.tiesiskiem
motiviem uz pastāvošo civillikumu pamata un jūsu
atlīdzības projekta pamatošanai jums jāmeklē citi juridiski pamati un proti — jums jāatzīst, ka nav tautas
netaisna iedzīvošanās uz atsevišķu grupu rēķina
tad, ja tauta savas suverenās varas vārdā lauž pastāvošo tiesisko iekārtu tautas masu interesēs, lai radītu
pēdējām vairāk piemērotu tiesisku iekārtu, vadoties
pie tam ne no atsevišķu jaunai iekārtai naidīgu personu vai grupu interesēm, bet gan no tautas nākotnes *
labklājības prasībām. Ne tiesiskie, bet gan politiski un
saimnieciski lietderības motivi ir tādās reizēs izšķiroši, un ja latviešu pilsonība to tagad, kur pati revo- ?
lucijā, pretējļ vietējo civillikumu noteikumiem, tikusi
pie varas, mēģina to noliegt, tad šīs parādības patiesie
motivi meklējami ne pilsonības vārdos, bet ' jaunradušos apstākļos.
Revolūcijā latviešu pilsonība nākusi pie varas,
bet atzīt tautas masām ari uz priekšu vēl tiesību pāri
pastāvošiem likumiem censties pēc varas, nozīmētu
apdraudēt nākotnē pilsonības interesēm piemēroto
valsts tiesisko iekārtu. To pilsonība, atrazdamās pie
varas, pielaist nevar, un noliedzot savas varas izcelšanās pamatus, tā rauga iestāstīt visiem, ka ari viņa
ir tikusi pie varas ne revolūcijas "ceļā, bet svēti izpildot pastāvošos likumus. Šī pie varas esošās šķiras
cenšanās pamatot savu varu ar atsaukšanos uz pagātni, ir tik dabiska parādība, ka normālos apstākļos par to nebūtu ko brīnīties: ne vārdiem, bet
darbiem tautai katru reizi vajadzējis tiesību uz revolūciju pierādīt. Tikai — vai latviešu pilsonības varas
nostiprināšanai apstākļi jau ir tik normāli, ka tautas
revolucionārai kustības apziņai tā var pretī nostādīt
atsaukšanos uz cienību pret pagātnes ēnām? Vienā
ziņā varētu atbildēt ar jā, proti — attiecībā uz drošību pret pagātnes atgriešanos: muižniecības vara
bez šaubām satriekta. Pie tā ir ļoti lieli nopelni tai pašai no jums nievātai Padomju Krievijai, kura bezspēcīga strādnieku stāvokļa nodrošināšanas laukā, tomēr
savu vēsturisko uzdevumu cīņā pret muižnieciski-monarķistisko reakciju ar sekmēm līdz šim veikusi, un
tik ilgi. kamēr Krievijas valsts iekārta dibināsies uz
notikušās revolūcijas atzīšanu, ari latviešu pilsonībai
ar muižniecības atgriešanos nav ko baidīties. Bet ir
vēl viena lieta. Turpat tai pašā Krievijā rodas jauna
buržuāzija, kura pamatus nemeklē vis nagātnē un nevar tur meklēt, bet meklē sev pamatus tanīs revolucionārās cīņās un tiesiskos pamatos, kas tagad jau
radīti un pašlaik top izkopti. Tā kā Latvija atrodas
Krievijas lielceļā uz Vakareiropu, tad ir dabiski, ka
tur pastāv centieni dabūt šo lielceļu savās rokās. Šai
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nolūkā Krievijas iekārtas revolucionārie pamati ir tie,
dibinoties uz kuriem tā mēģina iegūt iespaidu ari
šeit. Jūs atlīdzības lietā, noliedzot šos revolucionāros
pamatus un ieteicot izlīgšanu ar pagātni, paši šo iespaidu veiciniet un stipriniet. Jūs tieši veiciniet šo
iespaidu tanīs elementos, kas atzīst un apzinās, ka
viņu sabiedriskais stāvoklis ir pamatots uz revolūcijas panākumiem un nevis uz pagātni. Ar. to jūs
ienesiet nevienprātību Latvijas tautā un vājiniet Latvijas tautu uz ārieni. Savā laikā, kad apsprieda agrārās reformas I. daļu un to pieņēma III. lasījumā, man
nācās aizrādīt, ka ar agrārās reformas I. dalu tiek
laists tautā monuments ar uzrakstu agrāk valdošai
šķirai: «Morituri". Es toreiz izsacīju cerību, ka nav
tālu laiks līdz otram monumentam ar uzrakstu muižniecībai: ,.Nelaiķi". Tagad pati tauta liek jums to
priekšā, bet jūs tā vietā vēlaties uzcelt mauzoleju ar
uzrakstu latviešu tautai: ,.memento" — priekš 41 gadiem. 41 gadu tautai būs jāmaksā miljonus par to, lai
viņa neaizmirstu bijušos muižu īpašniekus un vaktniekus, lai viņa dotu viņiem tikdaudz līdzekļus, ka tie
neaizietu bojā. Tikai jūs aizmirstiet vienu — pie latviešu pilsonības sliegšņa stāv vēstures Nemesida ar
svaru kausiem un uzrakstu priekš jums: esiet svērti
un par viegliem atrasti. Pie tās politikas, ko ved latviešu pilsonības vadošā daļa, jau tagad var sacīt, ka
likteņa roka ķers.latviešu pilsonību agrāk, nekā to
saimniecības attīstības gaitā viņai gatavo strādniecība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
K. Pauluks (zemnieku savienība): Godātie de- 3
putatu kungi! Mēs tikko dzirdējām Buševica kunga
runu, kura galvenā kārtā bāzējās uz to, ka šo likumu
ir izsaukuši vēsturiski notikumi un ka mūsu agrārā
reforma ļr izvesta nevis likuma ceļā, bet revolucioiiaraceļaun tāpēc jautājums attiecībā uz atlīdzību
ari jānokārto nevis likuma vārdā, bet revolūcijas
vārda. Man, kungi, šķiet, ka tāds ieskats ir pavisam
nepareizs un nostāda mūs pavisam nepareizā, man
pat gribētos teikt, apvainotā stāvoklī. Mūs nostāda
ta, ka mes negribam ievērot likumību, bet tikai varu.
Tas priekš mazas tautas un mazas valsts ir ārkārtīgi
liktenīgs solis, sevišķi tādēļ, ka mēs taču esam iestājušies visu kulturelo un tiesisko valstu saimē un esam
tur uzņemti kā kulturelā tiesiska valsts. Tagad nu
mes savas valsts pamatus gribam dibināt nevis uz likumību, bet tikai uz revolucionāro varu. Iekams stājospie šī likuma tuvākas apskatīšanas, man jāaizrāda,
ka šis nu atkal ir viens no tiem likumiem, par kuriem
mums, Saeimai, ir tiesība teikt tikai jā vai nē. Mēs
nevaram neko grozīt, pielikt, vai atņemt, mēs varam
tikai teikt, vai likumprojektu pieņemam vai nē. Ja
teiksim nē, tad tauta balsos tālāk, vai viņu pieņemt
vai nē. Tādēļ pirmā prasība, kuru attiecībā uz šo
likumu var uzstādīt, ir tā, ka likumam jābūt tik strupam, tik īsam, tik skaidram un tik noteiktam, ka patiešām uz to var atbildēt ar jā vai nē. Tā tad ari viņam formas ziņā jābūt tik gludam, ka tur nekas vairs
nav ne pieliekams, ne atņemams. Bez tam satura
ziņā viņam jābūt tik skaidram, ka tur ir ttk viens pamata princips, viena pamata ideja, par kuru varam
balsot ar jā vai nē. Ja ideja, mums pieņemama, tad
sakām jā, un likums ir pieņemts, ja tā nav pieņemama,
tad sakām nē, un likums ir noraidīts. Tādēļ pirms likuma apskatīšanas, gribot negribot, mums jāpieskaras pie viņa formas. Jau referenti aizrādīja un ari
Buševica kungs uzsvēra, ka šīlikuma pamatideja esot
viena: nemaksāt par atsavinātām zemēm. Ja tas tā
būtu, tad lieta būtu skaidra: mums būtu jāizšķiras,
vai maksāt par atsavinātām zemēm vai nē. Ja mēs
gribētu teikt, ka nevajaga maksāt, tad mēs šim likumam varētu piekrist. Man gan jau iepriekš jāsaka, ka
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pilsonība nekādā ziņā nevar piekrist tādam likumam,
kura pamatideja iet pret tiesiskām normām. Bet
kungi, man jāaizrāda, ka nav patiesība, ka šis likums
ir tik skaidrs un ka viņam ir likts pamatā nekādu atlīdzību nemaksāt bijušiem īpašniekiem. Tas ir izteikts 1. pantā. Ja mums vispār šinī likumā nebūtu
citi nosacījumi kā tikai 1. pants, tad varētu teikt, ka
šis likums ir skaidrs un ka ari viņa pamatideja ir
skaidra. Bet ja jūs apskatāt tālāk šo likumu, ņemat
likuma tālākos pantos, tad jūs redzat, ka 2. pants atceļ 1. pantu, jo tur ir teikts, ka atlīdzību bijušiem
īpašniekiem maksā. Tā tad, kas nu gribētu balsot par
1. pantu, nevar balsot par 2. pantu. Tā tad šeit ir
divi principi, kuri runā cits citām pretim. Tādēļ mums
ir apskatāmi trīs jautājumi: Pirmkārt, vai atlīdzību
maksāt, otrkārt, vai mēs varam balsot par šo likumu,
vai nav pretrunas šinī likuma — pēc manām domām
tādas pretrunas ir — un beidzot, treškārt, vai mēs
varam piekrist tai atlīdzībai, ko nosaka 2. pants. Es
ņemšu šos trīs jautājumus un apskatīšu viņus katru
par sevi tuvāk. Vispirms es gribu apskatīt jautājumu
par to, vai mums ir pamats, tiesība un iespēja, vai
vispār ir iespējams, ka kulturelā tiesiskā valstī var
atsavināt zemi bez atlīdzības. Man šķiet, ka šim jautājumam vajadzētu būt tik skaidram, ka par to tiesiskā un kulturelā valstī nemaz nevarētu runāt Un
tomēr mēs dzirdām un ari presē lasām un tāpat ari
redzam lielas grupas Saeimā, kuras brīnās, kā varot
maksāt atlīdzību un uzstāda jautājumu: «Par ko jūs
maksājiet atlīdzību bijušiem īpašniekiem?" Jā, kungi,
ja mēs tiesiskā, kulturelā valstī prasām, par ko še
maksā, tad man jāprasa, par ko jūs maksājiet, ja ieejat veikalā un pērkat. Vai tad zeme nav tāds pats
priekšmets, kā citi pirkšanas objekti? Tā tad redzat,
šeit jau ir zināma pretruna. Bez tam, kungi, vai jūs
variet uzrādīt kaut vienu kulturelu, tiesisku valsti
kaut kur pasaulē, kur varētu ņemt kaut ko par velti.
Ja jūs zināt, tad, lūdzu, norādiet. Es nezinu. Buševica kungs aizrādīja uz Krieviju. Kungi, līdz šitn tagadējā Krievija par kulturelu un tiesisku valsti nav
uzskatīta. Neviena no vecām kulturēlām valstīm nav
tagadējo Krieviju par tādu atzinusi. (F. Cielēns no
vietas: «Vai Anglija nav veca valsts! Neapvainojiet
mūsu sabiedrotos!") Es domāju, kungi, ka mēs Latviju pieskaitām pie tiesiskām valstīm un Latvijā tādēļ gribot negribot ir jāatzīst, ka te nevar neko par
velti ņemt. Mēs esam Latviju kā tiesisku valsti nostādījuši, esam še privātīpašumu ar visām tiesiskas
valsts pamattiesībām atzinuši un tāpēc bez šaubām
Latvija ir tiesiska valsts. Ja vēl varēja būt šaubas
par to tanī laikā, kad pastāvēja tikai Tautas Padome,
kura no tautas nebij vēlēta, ja tad varēja šaubīties
vēl, kāda būs Latvija, kad sanāks Satversmes Sapulce, tad šādām šaubām vairs nebij vietas, kad bija
sanākusi Satversmes Sapulce, kura deklarēja, ka Latvija ir tiesiska valsts, ka viņa tāda grib būt un ka viņa
tāda būs un man liekas, ka Latvija ari pastāvēs tik
ilgi, kamēr viņa būs tiesiska valsts. Tāpēc ari mūsu
Satversmes Sapulce ir neapšaubāmi izteikusi, ka Lat-

vija ir un viņai jābūt tiesiskai valstij un kā tādai ari
jāievēro tiesiskas valsts pamatprincipi. Tālāk, kungi,
ja piegriežamies specieli pie agrārā jautājuma, tad ari
še Satversmes Sapulce ir nostājusies uz tiesiskiem
pamatiem, uz privattiesiskiem pamatiem, pretēji Buševica kunga domām. Es gribētu aizrādīt šinī ziņā uz
mūsu agrarlikuma pamatideju, kura atzīst privātīpašumu un atlīdzību
j>ar atsavināto zemi. Mūsu
agrarlikuma I. daļas 3. nodaļa tieši runā par atlīdzību
par atsavināto zemi, inventāru, atceļamiem līgumiem
un tiesībām, un 20. pants tieši nosaka, ka atlīdzība par
atsavināto zemi tiks noteikta ar 'sevišķu likumu.
25. pants pat nosaka, ka steidzamos gadījumos, līdz

19. sēde

1924. gada

28. martā.

660

šf likuma izdošanai, minētas attiecības nokārto valdība pārvaldes kārtā, tā tad jau dod valdībai tiesību izsniegt atlīdzību par atsavināto zemi 20. panta noteiktos
rāmjos. Mūsu valdībai ir tiesība maksāt atlīdzību par
zemi gadījumos, ja viņa atzīst šos gadījumus par pietiekoši steidzamiem un tādiem, kas prasa tūlītēju
jautājuma nokārtošanu. Mūsu agrarlikuma Satversmes Sapulce tā tad skaidri nosaka, ka atlīdzība ir jāmaksā un pat var tūlīt tikt maksāta. Tika aizrādīts, ka
mēs esot radījuši caur agrarlikumu jaunu iekārtu un
ka jaunā iekārta dibināta uz jaunām normām un šo
jauno iekārtu tādēļ ar vecām normām vairs nevarot
uzturēt. Kungi, kur tad mēs esam mūsu valsti radījuši tādu jaunu agrariekārtu, kura ar privattiesiskam
normām nebūtu aizstāvama? Vai tad mes privātīpašuma tiesības esam atcēluši? Vai caur to, ka mes
iznīcinājām lielos privātīpašumus, tūkstošiem un tūkstošiem ha lielus un to vietā likām 100, 50 un 22 ha,
vai caur to mēs privātīpašumus esam atcēluši? Taču
tas mazais zemes īpašnieks ir tāds pat īpašnieks, kā
tas lielais un kas attiecas uz vajadzību nodrošināt īpašumus, tad mazos vajaga vairāk nodrošināt kā lielos.
Lielais īpašnieks dibinās uz varu, tam ir vara un mes
redzam, ka visās tais valstīs, kur trūkst tiesiskas
iekārtas, tur pastāv lieli privātīpašumi, bet tais valstīs, kur šāda tiesiska iekārta pastāv, kas mazos īpašumus aizsargā, tur lielie īpašumi sadrūp un sadalās
paši no sevis. Ar to, ka mēs esam lielos īpašumus
iznīcinājuši un tai vietā nodibinājuši mazos, mēs taču
neesam pārgrozījuši mūsu līdzšinējo iekārtu, bet esam
tik nākuši pie tā, ka mums tagad tiesiskā iekārta ir
desmit reļz vairāk vajadzīga kā agrāk, un tādēļ teikt,
ka Latvija mes savu tagadējo agrariekārtu aizstāvēsim bez tiesiskas iekārtas, to absolūti nevar. Ir
skaidrska Satversmes Sapulce, kurai bija gala vārds
šai lieta, nav no šīs tiesiskās iekārtas novērsusies,
bet attiecība uz atlīdzības jautājumu, ir pat skaidri
noteikušu ka atlīdzība ir jāmaksā. Kungi, vai
tagad būtu ērti, ja uz reizi Saeima sacītu: „nē, bet
mes nemaksāsim". Satversmes Sapulce, kura nodibināja mušu valsts iekārtu, kurai bija specielas funkcijas, bez šaubām, daudz tālākas, kā mūsu Saeimai,
jo viņa nebij ne ar ko saistīta, viņa varēja dot kādus
noteikumus gribēja, Satversmes Sapulce ir noteikusi,
ka atlīdzību vajaga maksāt un ir mums tik atstājusi
tiesības izstrādāt likumu par to, cik un kādā ceļā mēs
maksāsim šo atlīdzību. Kungi, ir skaidrs, ka šādos
apstākļos Saeima, negribēdama piesavināties sev vairāk tiesību pie mušu tiesiskās un agrariekārtas pamatu noteikšanas, neka Satversmes Sapulcei bij, nevar teikt «mes nemaksāsim atlīdzību". Tas runā
pretim mušu likumīgai valsts iekārtai un runā pretim
tam garam, kas valdīja Satversmes Sapulcē, kuras
vārda un uz kuras izdoto likumu pamata mēs turpinām savu likumdošanas ceļu tālāk. Bet iesim
vēl
talak. Saksim ar mušu Saeimas darbību. Mūsu Saeimas darbība šis likums jeb šis jautājums par sveša
īpašuma atsavināšanu ir jau izspriests.
Mēs esam
Pieņēmuši 1923. gada 24. maijā likumu
par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu valsts
un sabiedriskam vajadzībām . Šinī likumā mēs esam skaidri
un gaiši noteikuši, ka bez atlīdzības
nevar neko atsavināt. Ta tad mes pagājušā gadā Saeimā esam
fiksējusi savu stavokli, ka jāizturas atsavināšanas gadījumos un tur ir teikts, ka par velti atsavināt nevar.
Satversmes Sapulce mums ir agrarjautājumu izspriedusi un teikusi, ka īpašniekiem atlīdzība ir maksājama. Mes esam jau Saeima pieņēmuši vispārēju likumu, ka par velti atsavināt nevar. Uz kāda pamata
mes tagad uz reizi teiksim, ka mēs esam pret atlīdzības maksāšanu? Kur ir tās tiesības, tas juridiskais
pamats priekš tāda slēdziena? Tāda nav un nevienā
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kulturelā valstī, cik man bijis iespējams orientēties
mūsu kulturelo un tiesisko valstu likumos, es tādu neesmu atradis. Ari pie mums viņš nevar būt, jo mēs
esam dubulti un dubulti fiksējuši, ka "par velti mēs
ņemt nedrīkstam, un izņēmumu taisīt šinī gadījumā
mēs nevaram. (M. Rozentals no vietas: „Kā Jūs varējāt iesākt dalīt nesamaksājuši?") Es nevaru jums
visiem atbildēt. Kāpēc iesākuši dalīt? Tāpēc, ka
Satversmes Sapulce nosprieda, ka atlīdzību nokārtosim vēlāk un deva mums tiesības uz mūsu valsts
agrārās reformas likuma pamata tūlīt stāties pie dalīšanas. Šie divi jautājumi ir šķirti. Šo likumu mēs
neesam pārkāpuši un neesam tādēļ ari tiesisko iekārtu
pārkāpuši. Mūsu civillikumi nepazīst tādus gadījumus, kur var atsavināt par velti. Mums ir nosacījumi,
ka var mantu atņemt par velti — tas ir krimināllikumos — tiem, kas ir noziegušies, kas ir izdarījuši zināmus noziegumus. Bet civillikumi atsavināšanu par
velti neatzīst. Tā būtu mantas konfiscēšana un mantas konfiscēšana ir pielaižama vienīgi kā krimināls
sods. (Starpsauciens: «Ar likumu var visu!"). Es
par šo likumu spēku vēlāk paskaidrošu, bet lai, tā
sakot, pēc kārtas visu apskatītu, es turpināšu uzsākto jautājumu. Tā tad, kungi, nevar būt ne mazāko
šaubu, ka principieli un no tiesisku pamatu redzes
stāvokļa mums atlīdzība ir jāmaksā. Ar to nav teikts,
ka nevar būt zināmi izņēmumi. Ja atrastos tādi, kas
ņemtos to apgalvot, tad es lūgtu viņus izlasīt agrārās
reformas likuma 21. pantu, kur ir noteikti gadījumi,
kad atlīdzība.nav maksājama. Tur ir ieredzēts tādsgadījums, ka par zināmu noziedzību pret valsti, kas
dod tiesības konfiscēt mantu, atlīdzība nav maksājama. Tādā gadījumā mantu var paņemt par velti,
nevis caur atsavināšanu, bet kā sodu par to noziedzību, ko zināma persona ir izdarījusi. Tas jau bija
paredzēts krievu likumos un ari mūsu agrārās reformas likumā tas noteikts. Tai pašā pantā ir ari paredzēts otrs gadījums, kad zemi var atsavināt par
velti. Šie ir uz likuma pamata dibināti gadījumi, kad
atlīdzība par atsavināto zemi nav jāmaksā; citus gadījumus likums šimbrīžam neparedz, bet ja tikti ienesti vēl citi tādi priekšlikumi un tie tiks atzīti par likumīgiem, tad mēs varam nolemt, ka ari tādos gadījumos atlīdzība nebūtu maksājama, jo nav mūsu interesēs izdot kaut vai vienu santimu bez motivēta pamata. Te Lindiņa kungs teica, ka ar likumu viss kas
ir iespējams. Man jāsaka, ka es ļoti cienu likumus
un esmu tais domās, ka ar likumiem ļoti daudz kas ir
iespējams, bet viss tomēr nav iespējams. Visam ir
zināmas robežas, par kurām pāri nevar iet un visās
citās kulturelās valstīs tiek ievēroti ne tikai izdotie
likumi, bet tiek ņemti vērā ari ētiskie, morāliskie un vispār tiesiskie pamati, kuriem pāri
nedrīkst iet. Ari mēs nedrīkstam zināmu likumu izdot, ja tas runā pretim sabiedriskai ētikai,
morālei
un
vispār
tiesiskiem
pamatprincipiem. Lai nerunātu teorētiski, jums pievedīšu
piemēru. Jūs, kungi, taču ziniet, ka nav brīv zagt un
laupīt Ja jūs tagad domājiet, ka ar likumu var visu
ko, tad sakiet, vai var ienest Saeimā likuma projektu,
kurā būtu teikts, ka Latvijā ir brīv
zagt un laupīt.
Ja jau ar likumu visu ko varētu, tad ari to varētu.
Bet vai to var, vai tas ir iespējams? Tas runā pretim morālei un tiesiskai valsts iekārtai, runā pretim
tiesiskas sabiedrības uzbūvei. Tā tad ar likumu visu
ko nevar ievest. Ir zināmi pamati un robežas, kurām nevar ' iet pāri un tās ir, īsi formulējot, kultūras
un tiesiskās iekārtas robežas. Zināmas tiesiskas
robežas ir jāievēro visām valstīm un sabiedrībām,
kuras stāv uz kulturtiesiskiem pamatiem. Kamēr jūs
stāviet uz šādiem pamatiem, tik ilgi jūs nevariet
ievest tādus likumus, kuri runā pretim šai pamata
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Šis likums runā tai pretim. Jūs nevariet
savienot kopā šos divus principus un teikt: mēs stāvam par kulturelu tiesisku Latviju un ienesam likumu, ar kuru zeme atsavināma bez atlīdzības. Tā ir
pretruna.
Ja balso par likumu, kas atsavina
zemi
bez
atlīdzības,
pretim
tad
tas
runā
pie
mums
pastāvošai
valsts
kulturelā!
un
tiesiskai iekārtai. Tagad balsojot jums ir jāizšķiras, ja jūs balsosiet par 1. pantu šinī likumā, kas
atzīst, ka var atsavināt zemi bez atlīdzības, tad reizē
ar to jūs balsosiet pret Latvijā pastāvošo tiesisko
stāvokli, jo jūs ar to pasakāt, ka jūs tagadējo tiesisko
stāvokli Latvijā neatzīstie!, jūs viņu gan ciešat, bet
neatzīstiet Ar to jūs demonstrējiet, ka jums tagadējā Latvijas tiesiskā iekārta nav pie sirds pieaugusi.
Jums šinī jautājumā jāizšķiras. Caur šo ierosinājumu jūs nonākiet tādā stāvokli, ka vai nu balsojiet
par 1. pantu un tad nevariet ņemt ļaunā, ka mums
no labās puses jums būs jāatgādina: « Kungi, ja runā
par tiesisko iekārtu, tad ir jāievēro visas konsekvences no a līdz o." Ja jūs nopietni gribiet aizstāvēt tiesisko iekārtu tagadējā Latvijā, tad jūs nevariet balsot par 1. pantu. Ar to jau pašā principā
ir izšķirta atlīdzības maksāšana. Jūs nevariet balsot
par 1. pantu, ja jūs aizstāviet tiesisko iekārtu
Latvija.
Ja jus tomēr
pantu
aizstāviet,
1.
jus _ demonstrējiet ko
tad
citu. Pierādiet šinī
gadījumā ar darbiem, ka jūs nopietni domājiet
tiesisko iekārtu Latvijā aizstāvēt un ka tā nav priekš
jums zināmos gadījumos tikai tukša demonstrācija.
Ar to es 1. daļu nobeidzu un, man šķiet, ka jautājums
ir pietiekoši noskaidrots un ka no tiesiskā viedokļa
1. pantu nevar pieņemt.
Tālāk gribu piegriezties
nākošam aizrādījumam, t i., ka šinī likumā ir tādas
pretrunas, ka katrs, kas ari gribētu balsot par 1.
pantu, kas gribētu atzīt, ka nekāda atlīdzība nav
maksājama, tomēr nevar par likumu balsot, jo likuma
2. pantā ir tādas lietas, kas 1. pantu pilnīgi atceļ.
Lai to noskaidrotu, man vispirms jāaizrāda uz to, ka
šis likumprojekts pēc sava virsraksta, pēc sava satura un pec savas uzbūves nav nekas vairāk kā
papildinājums pie mūsu agrārās reformas likuma I.
daļas 3. nodaļas, kura runā par atlīdzību par atsavināto zemi. Man rādās, ka papildinājumi var izteikties trijados veidos. Vispirmā kārtā papildinājums
var but kāda likuma robežās. Mūsu agrārās reformas likuma I. daļas 3. nodaļa runā par atlīdzību un
nosaka principā, ka atlīdzība maksājama, bet ka to
noteiks sevišķs likums. Tā tad mēs varam izdot
likumu, kas papildina agrarlikuma I. daļas 3. nodaļu
un nosaka arjikumu šo atlīdzību, kas principā fiksēta jau agrārās reformas likumā. Šādu likumu mēs
tad sauktu par atlīdzības nokārtošanas likumu. Ari
šis ierosinājums ir nosaukts par atlīdzības nokārtošanas likumu. Tā tad ir skaidrs, ka pēc sava virsraksta šis likums nav nekas vairāk kā tikai atlīdzības jautājuma nokārtošana tanīs rāmjos un tanīs
robežās, kādas nospraustas jau agrārās reformas
likuma I. daļas 3. nodaļā. Zināms, var ar jaunu
likumu agrāko likumu grozīt, var to pat atcelt. Bet
tad virsrakstā
ari jāpateic, ka gribam atlīdzības
jautājumu izspriest principā un pamatos citādi, nekā .
tas darīts agrārās reformas likumā. No šī likumprojekta virsraksta redzams, ka šis likums nedomā
agrāras reformas likumu ne grozīt, ne ari atcelt, bet
tikai nokārtot atlīdzības izmaksu valsts zemes fondā
ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem. Tā tad viņš
var runāt tikai par atlīdzības nokārtošanu, saprotama lieta, tais rāmjos, kādi noteikti no Satversmes
Sapulces. Viņš ar savu virsrakstu saka, ka grozīt
neko negrib, bet grib tikai to izvest dzīvē, ko agrarlikuma I. daļas 3. nodaļa nosaka. 20 pants agrar-

idejai.
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reformas likumā nosaka, ka atlīdzība par atsavināto
zemi un piederumiem ar īpašu likumu jānosaka, un
šis jaunais likums ir tas, kam jānosaka šīs atlīdzības
apmēri. Tā tad, kungi, šis virsraksts nesaka, ka jūs
atlīdzību negribat maksāt, bet taisni otrādi, ka jūs
ar šo likumu gribat tik fiksēt, kādu atlīdzību jūs
gribat maksāt. Likuma virsraksts tā tad saka, ka
jūs atlīdzību gribat maksāt un ka šis jaunais likums
tik grib fiksēt atlīdzības apmērus. Ari likuma 2.
pants skaidri nosaka, ka agrārreformas likuma I.
daļas 20. pantā paredzētie maksājumi tiek noteikti uz
atsavināto zemi un piederumiem gulošo hipotekariski nodrošināto parādu augstumā. Šis 2. pants skaidri un gaiši saka, ka jūs atlīdzību gribat maksāt saskaņa ar 20. pantā paredzētiem noteikumiem un ka
ta tiek noteikta hipotekarisko parādu augstumā.
Agrārreformas likuma 20. pants skan: «Atlīdzību par
atsavināto zemi un piederumiem, kā ari tās zemes
un piederumu kategorijas, kuras atsavinātas bez atlīdzības, galīgi noteiks ar sevišķu likumu."
Jūs runājiet par maksājumiem, kuri paredzēti
20. pantā un tos tur sauc par atlīdzību par atsavināto zemi un jus tos tā tad atzīstat. Ja jūs tos atzīstat, tad ari jāatzīst, kas _20. pantā teikts. Kā tas nu
ir savienojams? 1. pantā ir lepni teikts, ka atlīdzība
netiek maksāta itin nekāda, bet 2. pantā tiek noteiktas sumas. kādas jūs maksājat par atsavināto zemi.
Agrārreformas likuma 20. pants saka, ka attiecīgam
likumam jānosaka atlīdzība par atsavināto zemi un
ari tas zemes kategorijas, kas atsavināmas bez atlīdzības. Šiskategorijas jūs nemaz neesat paredzējuši.
Jūsu likuma 2. pants nemaz nesaka, ka būtu kādas
zemes, par kurām nebūtu jāmaksā atlīdzība.
Tā
tad jus gribat atlīdzību maksāt par visām zemēm un
šī atlīdzība tiek ari_ fiksēta un paredzēta hipotekarisko paradu apmērā. Jūs te nosakiet, ka par visām
zemēm bez izņēmuma jāmaksā atlīdzība, neskatoties
uz to. kādā kategorijā viņas ari būtu ieskaitāmas,
ta tad ari par tam. kuras paredzētas agrarlikuma 21.
panta, kura teikts ka par tām nav jāmaksā atlīdzība.
^ kā absolūti par visām atsavināPec šī likuma iznāk,
tām zemēm ir jāmaksā atlīdzība tādos apmēros, cik
. uz zemes gul _parādu. Kungi, vai te ir pretrunā ar
1. pantu vai ne. vai te var balsot par abiem pantiem,
vai tie. kas balsojuši par 1. pantu, ka nav jāmaksā
atlīdzība, vai tie var balsot par 2. pantu? Pretruna
ir tik liela, ka izslēdz katru iespēju balsot par šo likumu visā visumā. Neviens nevar par likumu balsot
jo viņš ir tik pretrunīgs savos divos pantos, ka šīs
P'-etrunas nemaz nav novēršamas. Gribētu jums še
atgādināt, kā mēs rīkotos, ja mums būtu tiesība šo
likumprojektu grozīt un apspriest pa pantiem. Mēs
pieņemtu tad virsrakstu, pēc kura nāktu 1. pants, un
ja mēs to pieņemtu, vai tad mūsu godājamais prezidenta kungs liktu 2. pantu uz balsošanu, vai nē. Vai
priekšsēdētāja kungs nepaskaidrotu, ka ar 1. panta
pieņemšanu 2. pants atkrīt? Es domāju, ka prezidenta
knīnrs nevarētu likt abus pantus uz balsošanu, jo ar
viena panta pieņemšanu atkrīt otrs pants. Šim likumam ir, patiesību sakot, divi varianti, kuri izteikti 1.
un 2. pantos un kuri abi blakus nevar pastāvēt. Tad
vēl viens aizrādījums. Šis likums ir papildinājums
pie agrārā likuma. Šādi papildinājumi pie agrārā likuma nāks uz priekšu vēl un visi tie būs beigu beigās
jāsavieno kopā un jāizdara tā sauktā kodifikacija. ko

izdara mūsu kodifikacijas nodaļā pie tieslietu ministrijas. Ko nu jūs darītu, ja mēs šo likumu būtu pieņēmuši pilnā apmērā ar visiem 3 pantiem un nu vajadzētu visus saskaņot kodificēt? Skaidrs, ka uz 2.
panta pamata kristu laukā agrarlikuma 20., 21. un 25.
panti un to vietā nāktu ša likuma 2. un 3. pants. Bet
kur jūs ievietotu šī likuma 1. pantu, kurš nosaka, ka
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atlīdzība nav jāmaksā, ja ar 2. pantu bus ievests, ka
atlīdzība ir maksājama par visam zemēm lupotekarisku parādu apmērā. Ka var tādu likumu pieņemt,
kurš ir tādās pretrunās pats sava. konstrukcija, pats
savā uzbūvē? Skaidrs ir, ka tāda forma lļkumsnav
pieņemams ne no viena deputāta šai augsta nama, ne
no tiem, kuri grib atlīdzību maksāt, jo tiem 1. pants
nav pieņemams, ne ari no tiem deputātiem, kuri atlīdzību negrib maksāt, jo tiem 2. un 3. panti nav pieņemami. Mums tādēļ vienbalsīgi jāizsakās pret šo
likumu. Ar to, man šķiet, galvenais būtu izteikts.
Atliek vēl pats atlīdzības veids un man vel jāapskata
tas atlīdzības veids, kuru Buševica _ kungs sevišķi
slavēja un lielīja un kuru nosaka ša likumprojekta
2. pants, kuru izdomājuši sociāldemokrāti, t. i. maksāt
par visām zemēm atlīdzību hipotekarisku paradu
apmērā. Man gribot negribot pie šī veida ir drusku
jāpakavējas. Nostādot jautājumu ta, ir jāsaka, ka šī
likumprojekta 1. pants ir tikai dekorācija, jo likuma
2. pants ir tas. kas pēc būtības šo jautājumu izšķirMums ir jāizsakās par to, vai šis atlīdzības veids,
kādu proponē sociāldemokrāti, ir pieņemams vai ne.
Man šķiet, ka var būt tikai negativa atbilde. Es te
gribu pakavēties pie tiem dažādiem pamatiem, pie kuriem pakavējās Buševica kungs un vispirms atkal pie
tā paša tiesiskā pamata. Man šķiet, ka nav ne mazākā tiesiskā pamata noteikt atlīdzību par zemi hipotekarisku parādu apmērā. Nav cēloniska sakara
starp hipotekariskiem parādiem, kādi gul uz zemi un
starp zemes vērtību, jo nav likuma. ka _ uz visam zemēm vajaga būt hipotekariskiem parādiem zemes
vērtības apmēros. Tāda likuma nav. Nav ari likuma, kurš hipotekariskos parādus fiksē ar zināmu sumu. Še ir viss atkarigs no īpašnieka patvaļības, kurš
var taisīt parādus uz savu īpašumu, cik grib _ vai ari
netaisīt tos nemaz. Kāds sakars var tādēļ but starp
hipotekariskiem parādiem un atlīdzību par zemi? Nekāda lopiska sakara nav. Tādu pamatu likt atlīdzībai tādēļ nevar. Bez tam. ja mēs pieņemtu šoatlīdzības veidu, tad mums būtu no tiesiskā stāvokļa jākonstatē, ka nar tām zemēm, kur nekādu paradu nav,
nekāda atlīdzība nav maksājama. Uz šādu atlīdzības veidu tādēļ jāattiecina viss tas. ko jau teicu, ka
nevar paņemt zemi bez atlīdzības. Ja jūs ieejiet kādā
veikalā un gribiet ko pirkt, vai jūs maksājiet par to
tik, cik veikalam ir parādu? Jūs maksājiet par
priekšmetu tirgus eenu. Tāds pirkšanas modus"nav,
ka atlīdzība maksājama pēc tā, cik ir tirgotājam parādu. Tā tad ne tiesika pamata, ne juridiska pamata.
ne loģiska pamata iūs šādā atlīdzības veidā neatradīsiet. Tālāk tiek aizrādīts uz to. ka taisnības viedoklis to prasa. Tas esot ārkārtīgi taisnīgi. Cik netaisnūrs ir šāds atlīdzības veids, kuru proponē sociāldemokrāti, es gribu pievest piemēru, lai nebūtu jāatbild teorētiski. Pēc šī tā sauktā taisnīgas atlīdzības veida iznāk, ka tiem īpašniekiem, kuri savus īpašumus saudzējuši, nav no meža nevienu koku cirtuši,
ir ēkas uzcēluši, uztaisījuši dārzus, izveduši meliorācijas un nav no īpašuma ne kapeiku ņēmuši, bet visu
naudu ielikuši īpašumā un nav ari parādus taisījuši,
nav ne kapeikas atlīdzības jāmaksā. Turpretim otrs,
kas izcirtis visu mežu, nav uztaisījis nevienu ēku, bet
pat noplēsis ēkas, meliorāciju nav izvedis, bet ietaisījis parādus uz īpašumu par pilnu vērtību, tas dabū
par savu īpašumu pilnīgu atlīdzību. Vai tas, kungi, ir
taisnīga atlīdzība, vai jūs varat no taisnības principa
izejot šādu atlīdzības veidu attaisnot? Taču nē, tas
nav iespējams un bez tam, kungi, kādu jūs precedentu
radiet? Tagad, kur zeme nepaliek valsts īpašumā,
bet tiek nodota tālāku privātiem īpašniekiem, vai pēc
šāda precedenta katrs nepūlēsies taisīt parādus uz
savu zemi pēc iespējas daudz un vai jaunsaimnieki
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gribēs taisīt labojumus uz sava īpašuma, jo viņi riskē,
ka ari viņiem šo zemi pēc 5 vai 10 gadiem var atņemt
par velti. Sakiet, vai tas ir morāliski, vai mēs tādu
principu maz varam ievest, vai tādu principu var aizstāvēt? Taču nē. Tālāk tika aizrādīts, ka finansielais lietderības viedoklis to prasot, jo mēs nevaram
nemaz tik daudz maksāt, kā prasa. Man jāsaka, ka
zemes atsavināšanas laika tirgus cena, kas mums jr
jāmaksā, ir ārkārtīgi izdevīga priekš mums; to mēs
varam samaksāt ļoti viegli. Uzprasāt kuram katram
jaunsaimniekam par to, un es esmu pārliecināts, ka
katrs jums atbildēs, ka zemes 1920. gada tirgus cena
nav augsta, ka katrs spēs samaksāt to sumu, ka tas
nemaz tik grūti nav. (Starpsauciens.)_ Tas, kas to
zemi dabūs, tas ari par to maksās. Jus taču to nemaksāsiet bet maksās tie, kam zeme tiks atdota par
īpašumu un tie par zemi samaksās ar vislielāko
prieku, jo tā suma, ko viņi samaksās, nebūs, lielāka
par to, ko valsts samaksās agrākiem īpašniekiem.
Ar šī principa izvešanu mēs būsim panākuši ari attiecīgo kreditu. Tāpēc ari no finansieiā stāvokļa nav
nemaz iespējams aizstāvēt jūsu stāvokli. Tāpat tas
nav iespējams ari no starptautiska viedokļa. Tagad,
kur mēs esam uzņemti starptautiskā savienība_ kā
kulturelā, tiesiska valsts, mēs uz reizi gribam strādāt
pretim visiem tiem principiem, par kuriem stāv citas
kulturelās valstis un kuras ir pārliecinātas, ka mes
stāvam par tiem pašiem principiem. Un tad beigas
gribu vēl kādu vārdu sacīt par vēsturisko viedokli.
Še atsaucās, ka vēsturiskā pagātnē muižnieki — tagadējās zemes īpašnieki — esot zemniekiem zemi
atņēmuši. Varbūt ka tas tā ir noticiesBet vai mēs
ar varas darbiem atbildēsim? Vai mēs esam varas
valsts? Buševica kungs domā, ka mēs ar revolūciju
esam nodibinājušies un ar to pastāvēsim. Es domāju,
ka neviens neticēs, ka mēs ar revolūcijas varu pastāvēsim, bet gan varēsim pastāvēt tkai ar tiesisku iekārtu.
Ja reiz varas darbi ir notikuši, tad tie nav
jāatkārto. Ja jūs atsauksaties uz vēsturi un gribiet
agrākā garā turpināt, tad būsim konsekventi un runāsim ari par valsts iekārtu citādāki. Mums ir demokrātiska valsts iekārta. Vai senāk ari bija demokrātiska iekārta?
Ja mēs pēc vēstures gribētu rīkoties, un gribētu atzīt tikai agrāko valsts iekārtu,
tad mums būtu demokrātiska iekārta jāizbeidz un
jāieved agrākā iekārta. Kāpēc jūs vienā jautājumā
vēsturi gribiet atzīt un otrā jautājumā to negribiet atzīt? Es nevaru iedomāties mūsu valsti kā demokrātisku valsti, kura nestāvēs uz tiesiskiem pamatiem.
Nevar uz varas pamatiem nodibināt mūsu demokrātiju. Tas ir izslēgts. Tā tad atņemt zemi nevar citādāk kā tikai uz likuma pamata, kādēļ ari bez atlīdzības atsavināt neko nevar. Tā tad, kungi, man šķiet,
ka uz to atlīdzības veidu, kas tiek proponēts no sociāldemokrātiem, mēs absolūti nevaram ieiet. Neviens no tiem viedokļiem, kurus pieveda Buševica
kungs, un kurus es īsumā pūlējos atspēkot, neattaisno
ierosinājumu, bet taisni otrādi, pierada, ka nav pieņemams tas, kas proponēts šinī likumprojektā. Man
šķiet, ka nevar būt ne mazāko šaubu, ka_ jāmaksā
pilna, patiesa un taisnīga atlīdzība. Šī taisnā un pilnā
atlīdzība nevar būt cita, kungi, kātā cena, kāda zemei pastāvēja pirms viņas atsavināšanas. Ta ir vienīgi pilnā un taisnīgā atlīdzība. Ja Firksa kungs gribēja pierādīt ko citu, tad viņš maldās. Ja pie mums
pastāvētu likums, ka tanīs līgumos, kuri noslēgti
pirms 1920. gada 1. oktobra par zemes pārdošanu toreizējā Latvijas valūtā, pirkšanas suma ir pārrēķināma pēc valūtas tagadējās vērtības, t. i., ka tiem
īpašniekiem, kas toreiz ir pārdevuši zemi, ir tiesība
prasīt to surnu, ko toreiz pircējs salīdzis un palicis
parādā, ir tiesība pārrēķināt pēc tagadējā valūtas
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kursa, tad varētu teikt, ka mums ari atsavināšanas
laika zemes cena jāpārrēķina pēc tagadējā Latvijas
valūtas kursa. Bet tā taču nav. Vai tad tas, kas savu zemi agrāk pārdevis, tagad dabū citu sumu nekā
to, ko viņš ir nolīdzis? Taču nē, viņš dabū tikai to,
ko viņš ir nolīdzis. Kā tad no mums, no valsts var
prasīt vairāk par to cenu, kāda zemei bij tad, kad to
atsavināja?
Šinī ziņā nav nekāda starpība starp
tiem projektiem, kas iesniegti no zemnieku savienības un no kristīgo nacionālistu savienības. Abi projekti stāv uz vieniem un tiem pašiem pamatiem, t. i.
ka atlīdzība nosakāma pēc atsavināšanas laika zemes
tirgus cenas Latvijas valūtā. Tikai aprēķināšanas
veids vienā projektā ir vairāk sašaurināts, otrā vairāk paplašināts. Zemei nav biržas cenas. Mēs nevaram aiziet uz biržu un apjautāties, kāda cena bij
zemei 1920. gadā, kad pieņēma agrarlikumu. Mums
cena jāizdabū ar to, ka ņemam agrākos līgumus, salīdzinām, kāda cena toreiz bijusi un tad saskaņā ar
to_ nosakām savu. Varam pie tam ņemt vairākus
mēnešus, varam ņemt mazāk, tas neko nenozīmē, jo
pamats ir viens un tas pats. Tikai tas veids, kā izdabūt toreizējo tirgus cenu, ir drusku citāds vienā
un otra projekta. Pašos pamatos izšķirības nav.
Mati šķiet, ka nevar būt strīdus par to, ka vienīgi šī
ir tā pilnā un taisnīgā atlīdzība, kuru var prasīt agrākie īpašnieki. Neviens ekonomists, ne jurists visā
pasaulē nevarēs taisīt ne mazāko iebildumu, ka tas
runātu pretim mūsu tiesiskai iekārtai, ja mēs maksājam par zemi to cenu, kāda viņai bij pirms atsavināšanas, ja samaksājam viņas bijušam īpašniekam šo
cenu ar visiem procentiem no tā laika, kad zeme pārgājusi valsts īpašumā. Tā ir pilna un taisnīga atlīdzība, un ta nav tāda, ko nevar samaksāt. Ja Buševica kungs saka, ka mēs to nevaram samaksāt, tad
es nezinu,_ko viņšar to domā. Ja viņš domā to cenu,
kuru domājam mēs, tad to var samaksāt; ja viņš doma to, kuru domā Firksa kungs, tad tas ir nepareizi.
Tad viņa redzes stāvoklis ir tikpat nepareizs, kā
Firksa kunga redzes viedoklis, kurš grib atzīt par
pilnu un taisnīgu atlīdzību to zemes vērtību, kāda bij
zemei priekš kara. Pēc kara zeme bij 10 un 20 kārtīgi lētāka nekā pirms kara, un būtu pārmērīga prasība, ja no mums gribētu prasīt par zemi priekškara
vērtību. Tādēļ jāsaka, ka Buševica kungs ļoti pārskatās un nepareizi pabalsta Firksa kunga domas un
viņa projektu. Tāpat man jāizsakās pret centra partiju projektēto atlīdzību. Tā nosaka pirmskara cenu
un pārrēķina to Latvijas valūtā uz 18. marta likuma
pamata. Ne vienam, ne otram no tiem principiem nav
ne loģiska, ne ekonomiska, ne tiesiska pamata. Neviens šādus pamatus šim projektam ari nav minējis.
Vajaga lietu ņemt tā, kā viņa ir. Ja jūs esat kapitālam, naudai uzticējušies, tad jums jādala tas liktenis,
kāds naudai ir bijis, bet ja uzticaties zemei, jums jādala tikai zemes, bet ne naudas liktenis. Nevar tādēļ tas apstāklis, ka nauda zaudējusi savu vērtību, ari
zemei atņemt viņas vērtību. Tādēļ tas pirkšanas
cenas likvidācijas veids, kādu paredz šis projekts,
ir pilnīgi bez tiesiska pamata, un tāpēc ari 18. marta
likums nav šai gadījumā piemērojams, jo šis likums
ir speciāls likums un ir domāts tikai priekš veco parādu un līgumu nokārtošanas. Tā tad šim projektam
nav tiesiska pamata. Ja jūs varat pierādīt, ka atlīdzība par atsavināto zemi pieder pie šādiem veciem
parādiem, tad tā būtu cita lieta, bet tā kā jūs to pierādīt nevarat, tad ari visam jūsu projektam nav tiesiska pamata. Bez tam šis projekts ir nepareizs ari
attiecībā uz zemes cenas noteikšanu, un atzīstot zemei pirmskara cenu, tas direkti pabalsta Firksa kunga projektu. Bet ņemsim, kungi, tagad pretējo. Ņemat tādu gadījumu, ka krievu un vācu naudai vērtība
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nebūtu kritusi, ka tās nebūtu zaudējušas savu vērtību, bet ka zeme būtu zaudējusi savu vērtību; zeme
būtu savu vērtību pilnīgi zaudējusi, bet naudai_ būtu
agrākā zelta vērtība. Vai tad tādā gadījumā jūs ari
ņemtu pirmskara zemes cenu un maksātu par to zelta
naudas vērtību? Vai tad jūs maksātu tādu cenupar
zemi, kurai nav nekāda vērtība? Taču nē. Kapec
tad jūs tagad gribat šo nepiemēroto gadījumu piemērot šeļt? Tā tad ņemat šokontraversu un tad jus parliecināsaties, ka jūsu zemes cenas aprēķināšanas
veids ir pilnīgi nepareizs. Es negribu tālāk runāt
par šiem dažādiem atlīdzības veidiem, par tiem mums
tagad nav jāizspriež. Mums ir jārunā tikai par to
vienu veidu, kurš paredzēts šai likumprojektā. Es
ari gribēju atbildēt tikai iepriekšējiem runātajiem,
Buševica un Firksa kungiem, lai pierādītu, ka vienīgi pareizais pamats pie atlīdzības noteikšanas var
būt tas, ka atlīdzība jānosaka pēc atsavināšanas laiJūs, Firksa
ka zemes cenām. (Starpsauciens.)
kungs, runājiet par mežiem. Muižu un zemes pirkšanas līgumos, kurus mēs ņemam par pamatu, tas
ievērots; jo atlīdzība tur noteikta zemei kopīga ar
mežiem, ēkām un visiem citiem piederumiem. Es
gribētu, kungi sociāldemokrāti, jums atgādināt, ka
jūs esiet agrarlikuma 21. pantu jau iznīcinājuši caur
plašo amnestiju. Ja nebūtu jūsu plašās amnestijas,
tad viena daļa no Kurzemes muižu īpašniekiem, kuri
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bija iemaisīti Bermondta dēka, būtu zaudējuši savas
tiesības uz atlīdzību. Tagad, pec šās amnestijas tas
nav vairs panākams un ta ka mes stāvam uz tiesiskiem pamatiem, tad mums šī amnestija jāpiemēro
ari šinī gadījumā. Jus, kungi no kreisas puses, gribat vēl vairāk sobojāt šo jautājumu. Es gribētu uzskatīt par nepareizu to izteicienu un par neslavas
celšanu mūsu tautai, ka viņa negrib un nevar samaksāt par atsavināto zemi taisnīgu un pilnīgu atlīdzību. Mēs samaksāsim pilnīgu atlīdzību līdz beidzamam santimam, bet, zināms, negribam maksāt neviena santima vairāk, neka viņiem nākas. Viņi var
prasīt vienīgi atsavināšanas laika cenu un ta nav
augsta. To mēs samaksāsim līdz pēdīgam santīmam
un tādēļ nevar teikt, ka mēs negribarn vai nespējam
samaksāt to, cik mums pienākas maksāt. Šis likums
ne savas formas, ne satura ziņā nav pieņemams, bet
noraidāms, un tādēļ lieku priekšā to noraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. yesmanis: Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu šāds priekšlikums:
„Šīs dienas sēdi izbeigt pulksten 9."

Vārdu neviens pie priekšlikuma nevēlas? Lieku
tagad priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Nākama
sēde 1. aprilī pīkst 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.53 vakarā.)
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(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)
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6. Likums par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā
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R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . .
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
K. Irbe (kristīgā nacionālā savienība)
Kr. Bacbmanis (jaunzemnieku frakcija)
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Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) ....
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija)
. .

702
704

Jez. Rubulis (Latgales darba partija) ....
Jautājums valdībai par slēgtās Liepājas drāšu fabrikas
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J. Višņa (sociāldemokrāts)
Jautājums valdībai par lauksaimnieku
stāvokli:

A. Kalniņš (zemnieku savienība)
Nākošā sēde . . '

713
ārkārtīgi grūto
714
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Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Saeimas
sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem; likums par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādi, 3. lasījums; likums par
valsts vēsturisko muzeju, 3. lasījums; likums par
muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu; likums par
pārgrozījumiem preses likumā; likums par telpu īri;
papildinājumi likumā par dažām pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā;
likums par
kreditlikuma
(Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas 1903. g.
izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšanu; likums par preses lietu tiesāšanas kārtību; sodu likums par spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu; pārgrozījumi likumā par eksporta sviesta
kontroli un izvešanu uz ārzemēm un likums par centrālo kriminālpoliciju.

Pie prezidija ziņojumiem jāziņo augstam namam,
ka ministru prezidents piesūtījis pilsētu pašvaldību
likuma projektu, kuru prezidijs liek priekšā nodot
pašvaldības komisijai. Iebildumu nav? Nodots pašvaldības komisijai. Tad vēl ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par ievedmuitas tarifa pārgrozījumu spēkā stāšanos. Prezidijs liek priekšā nodot tirdzniecības-rūpniecības un finansu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots abām minētām komisijām.
Tad ministru prezidents pieprasījis izdot tiesāšanai Saeimas deputātu Arvedu Bergu uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Tad latgaliešu bloks liek priekšā saimniecības
komisija Fr. Kempa vietā ievēlēt Roskošu un finansu
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komisijā Roskoša vietā Fr. Kempu. Vai būtu kādi
iebildumi? Ja iebildumu nav. tad minētie kungi tiek
uzskatīti par ievēlētiem šinīs komisijās. Demokrātiskā centra frakcija liek priekšāievēlēt saslimušā
J. Vesmaņa vietā budžeta komisijā Arvedu Kalniņu.
Iebildumu nav? Ievēlēts Vesmaņa vietā Arveds
Kalniņš.
Deputāts Rudzīts iesniedzis lūgumu piešķirt viņam atviļinājumu slimības dēļ uz vienu mēnesi no
3. apriļa līdz 3. maijam. Prezidijs liek priekša atvaļinājumu piešķirt. Iebildumu nav? Atvaļinājums
deputātam Rudzltim piešķirts.
Tad no deputātiem Dzeņa un Roskoša iesniegts sekošs paziņojums:
„Saeimas prezidijam.

„Ar Šo pagodinamies paziņot, ka esam izstājušies no Latgales kristīgo zemnieku savienības frakcijas, kā ari no latgaliešu bloka un nodibinājām jaunu frakciju, kopā ar Fr. Trasunu,

zem nosaukuma „Latgales demokrātu frakcija"."
Dzenis, Roskošs.

Deputāts Francis Kemps iesniedzis sekošu pa-

ziņojumu:
„Ar šo pagodinos paziņot, ka esmu izstājies no latgaliešu
bloka."

(Starpsaucieni: „Un iestājies?") Tad deputāti:
Francis Trasuns, Francis Kemps, Dzenis un Roskošs
paziņo sekošo:
„Ar šo paziņojam, ka esam nodibinājuši latgaliešu depu*
tatu bloku zem nosaukuma „latgaliešu demokrātu bloks"."

Nākošais dienas kārtības

punkts ir likums
~
.
v aTsT5"
j
u
un
m
u
īzemes ioiida ieskaitīto z e m
ž u I p a š n i e k i e m. Turpinājums. Referenti Augusts Kalniņš un Alberings. Vārds šinī jautājumā

par

atlīdzības

nokārtošanu

Cielenam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
rautas vietnieki! Lai mēs pie šī likumprojekta tiktu
skaidrībā par viņa pieņemšanu vai atraidīšanu, tad
vispirms mums vajaga pašu jautājumu skaidri nostā
dīt, jo bieži un dažkārt, ja viens jautājums nepareizi
nostādīts, tad uz viņu nemaz pareizu atbildi ue\ar
dabūt. Kas ir šis jūsu priekšā stāvošais likumprojekts? Kaut gan tas ir parakstīts no sociāldemokrātiskās strādnieku partijas priekšstāvjiem, _ no tādiem
ticis ierosināts, no tādiem un viņu piekritējiem aabujis attiecīgo balsu skaitu, kāds ir vajadzīgs šī likumbet tomēr šinī
projekta novirzīšanai jūsu priekšā,
projektā nav nekā sociālistiska. Šis likumprojekts,
kas stāv jūsu priekšā, ir pilnīgi dibināts uz vispār
demokrātiskiem pamatiem, un ari var tikt principieli

__—

un tiesiski nostādīts likumdošanā kā līdzīgs visiem
citiem tiesiskiem aktiem, kuri nebūt nedibinājās uz
kaut kādiem „ļauniem" sociālistiskiem pamatiem.
Pie šī jautājuma es pakavēšos tuvāk. _
Bet es vēl gribētu teikt, ka vispārīgi atlīdzības
jautājums, atlīdzības izmaksa no valsts puses par
atsavinātiem ražošanas līdzekļiem, vai par atsavināto
zemi, ari nav nemaz sociālistisks jautājums. Var but
sociālistiska revolūcija, sociālistiska reforma, kura
patiešām notiks un norisināsies atsavināšana uz ražošanas līdzekļiem, dzelzceļiem, kalnraktuvēm un.citām saimnieciskām bagātībām, kuras mēs apzīmējam
tautsaimniecībā par ražošanas līdzekļiem, var notikt
šāda sociālistiska reforma un pie tam var pilnā mērā
i.otikt atlīdzības izmaksa par visiem atsavinātiem ra-

žošanas līdzekļiem. Vācu sociāldemokrāts Friedrichs

Engels kādā no saviem rakstiem ir pilnīgi jau uzsvēris un sen atpakaļ jau konstatējis, ka atlīdzības izmaksa pie ražošanas līdzekļu atsavināšanas nebūt
nav jautājums, kurš katrā laikā un katrā vietā būtu
jāizšķir tikai negatīvi. Pie sociālistiskās reformas
izvešanas, pie ražošanas līdzekļu atsavināšanas pa
daļai vai vispārīgi atlīdzības lieta stāv pavisam otrā
plānā. Atlīdzības lieta ir jāatrisina un jāizšķir katr-
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reizējos laika apstākļos. Engels saka, ka atkarībā no
tam, kā darba ļaužu šķiras pretinieki, saimniecisko
\ ērtību īpašnieki, kapitālistiskā sabiedrībā izturēsies
pret strādniecību, vai ar varmācību, ar varas līdzekļiem, ar asiņainiem līdzekļiem mēģinās cīnīties pret
nospiesto strādniecību, vai ar ārējā ienaidnieka palīdzību mēģinās uzstāties pret strādnieku šķiru, ka tad
atlīdzības jautājums stāvēs kā jautājums, kurš būtu
jāizšķir negativi. Bet ja ražošanas līdzekļu īpašnieki
izturēsies pret strādniecību lojāli un padosies tiem
iikumiem, kurus strādniecība, ja tā būs tautas vietnieku namā vairākumā, izdod, tad iespējama ari positiva jautājuma izšķiršana — atlīdzības maksāšana
par atsavinātiem ražošanas līdzekļiem.
Kungi, ari mēs, Latvijas sociāldemokrāti, nebūt
neskatāmies uz šo jautājumu tā kā Krievijas komunisti, kuri sociālismu bija iedomājušies un sludināja kā
mantas atņemšanu bez atlīdzības, mantas dalīšanu.
Mēs pie šī jautājuma pieejam no tiesiskā un vēsturiskā viedokļa. Ja vispārīgi jautājums par atlīdzības
maksāšanu par valsts un nācijas labā atsavinātiem
ražošanas līdzekļiem nav principielas dabas jautājums, bet ir doto attiecīgo vēsturisko apstākļu situā-

cijas sekas, tad pie mums Latvijā, pieejot pie šī jautājuma, mēs to darām no šī viedokļa konkrētos Latv ijas vēsturiskos apstākļos. Tikai no šī viedokļa mēs
uzstādām šo jautājumu, no šī viedokļa viņu apgaismojam un no šī viedokļa gribam to atrisināt. Atrisinot no šāda vēsturiskā viedokļa dotos konkrētos
vēsturiskos apstākļos atlīdzības maksāšanu vai nemaksāšanu par atsavinātām zemēm, muižām un mežiem, mums vispirms jāatrisina divi jautājumi. Pirmais jautājums ir: kāda rakstura īpašums no juridiska un vēsturiskā viedokļa ir bijis Baltijas muižniecībai agrāk piederējušās muižas un zemes; vai šis
īpašums ir bijis mūsu laiku modernais pilsoniskais
īpašums, vai tas ir pēc savas formas, ir pēc sava vēsturiskā genezis ir feodāls vai pusfeodals īpašums ar
visu savu attiecīgo vēsturisko izcelšanās veidu un
tradicijam. Otrs jautājums: kādā veidā aerākie muižu īpašnieki ir izturējušies pret Latvijas nāciju pēdējos 20 gados iekšējās cīņās pret Latvijas tautu un
kādā veida šī muižniecība ir izturējusies Latvijas tautas un valsts ārējos karos pret Latvijas tautu. Mēģināsim īsos vilcienos dot atbildi uz šādā vēsturiskā
perspektivē nostādītiem jautājumiem.
Vispirms, kāda rakstura īpašuma tiesības ir bijušas Baltijas muižniecībai uz zemēm, muižām un
mežiem? Man jau no paša sākuma jāatbild, ka šis
īpašums ir pēc savas vēsturiskās izcelšanās, ir pēc
savām tiesiskām normām nenes un nav nesis modernā pilsoniskā īpašuma nokrāsu un veidu. Šis īpašums jau pēc savas vēsturiskās izcelšanās sirmā senatnē ir dibināts uz brutālas varas genezisa. Tiesiskais avots šim īpašumam pie viņa izcelšanās nav
pirkšana, nav līgums, nav dāvinājums no kādas trešās personas, bet viņa pamatos guļ vienkāršs varas
akts, vienkāršs kara varas akts un līdz ar to šimīpašumarn viņa vēsturiskā genezisa kārtībā trūkst tā
tiesiskā pamata, kurš katram pilsoniskam īpašumam,
dibinoties uz romiešu civiltiesībām, ir, kuram vajadzētu būt. Es negribu celt priekšā Latvijas pagātnes
gadusimteņu vēsturi, bet es ceru un paļaujos, ka visiem šī augstā nama locekļiem, vismaz latviešiem, šī
Latvijas vēsture viņas galvenos vilcienos ir zināma
un saprotama. Es negribu uzskaitīt šeit visā vēsturiskā pagātnē, agrākos un jaunākos laikos, visu šo
varas izpaudumu, kas ir gūlies šim īpašumam genezisa, viņa izcelšanās veidā.
Ja mēs vēl skatāmies tuvāk, tad mūsu muižniecības īpašums, pat viņa atsavināšanas brīdī, nav bijis
moderns īpašums. Atsavināšanas mēraukla nav
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mums bijusi zemes platība un lielums, bet mūsu atsavināšanas tiesiskā mēraukla ir bijusi īpašumu forma.
Dibinot un izvedot Latvijā agrārreformu, mēs neesam piegājuši pie šī jautājuma tādā veidā, kā tas izvests Čechoslovakija un Polijā, kur visus īpašumus,
kuri lielāki par zināmu normu, neskatoties uz šo īpašumu formu, atsavināja par labu valstij un valsts rīcībā. Mēs esam šķirojuši pie atsavināšanas īpašumus nevis pēc viņu lieluma, bet mēs esam šķirojuši
īpašumus pēc viņu tiesiskās izcelšanās un pēc viņu
tiesiskās formas. Latvijā pie agrārreformas izveša-

nas, pie agrārreformas 1. daļas izstrādāšanas un pieņemšanas Satversmes Sapulcē mēs neesam atsavinājuši visus īpašumus, kaut ari tie būtu lielāki bijuši par
50 hektāriem. Latvijas pilsoņiem vienam otram vēl
'tagad ir rokās zemes īpašumi, kuri patreiz daudzkārt
pārsniedz 50 hektāru normu. Lielākai daļai no Latvijas turīgiem gruntniekiem, tā sauktiem saimniekiem, it sevišķi Kurzemē un Zemgalē un pa daļai Valmieras apriņķī, ir zemes īpašumi, kuri pārsniedz 5i)
hektārus, Bez tam mēs zinām; ka vienai daļai lat. viešu gruntnieku ir rokās ne tikai viena vien māja, ir
pat divas un trīs mājas vienās rokās un tā koncentrētie īpašumi ir tādi,kas pārsniedz 3, 4 un pat 5 līdz
600 hektārus un individuelos gadījumos pat vēl vairāk. Ko tas rāda un ko tas liecina? Tas skaidri rāda, ka mūsu agrārās reformas 1. daļa nav piegājusi
pie agrārās reformas izvešanas Latvijā tikai un vienīgi no īpašuma lieluma novērtēšanas, no bagātības
novērtēšanas, cik vienam ir rokās un cik otriem
resp : bezzemniekiem nav, kādā veidā vajadzētu taisnīgāki sadalīt zemes īpašumus starp tiem, kuru ro-

kas ir lielāki zemes īpašumi un starp tiem, kuriem
nav nemaz zemes īpašumu. No tiesiskā viedokļa
agrāras reformas_ I. daļai nepārprotami ir uzlikts zīmogs, ka atsavinātas tiek visas tās zemes, muižas un
niezi, kuri nes noteiktā kārtā bruņnieciskās izcelšanas formu. Un, lūk, te ir tas pamata princips šī jautājuma atrisināšanai, kas šodien stāv mums dienas
kārtībā. _ Ar agrārās reformas I. daļu mēs esam noteiktā kārtā uzsvēruši, ka atsavinātas tiek nevis zemes lielākas par tādu un tādu normu, bet ka atsavinātas tiek vēsturiski noteiktas un juridiski fiksētas
zemes, juridiski fiksēti īpašumi ar noteiktu vēsturisku
pagātni, ar noteiktu juridisku nomenklatūru. Kāpēc
tāda veida piegājām agrārai reformai, viņas I. daļai?
Tapec, ka šo īpašumu-Latvijas nācija, Latvijas tauta
un Latvijas valsts atzina mūsu moderniem laikiem
par neatbilstošu, atzina, ka šim īpašumam, kurš dibinājās sava_ vēsturiskā genezisa uz brutālu varu un
nes līdz mušu dienām pusfeodalu juridisku raksturu,
ka tādam īpašumam Latvijas modernās pilsoniskās
attiecībās ir jāpārvelk pāri krusts un jānostāda tam
pretim pilsoniskām civiltiesībām atbilstošs moderns

īpašums.

Kungi, pie agrārās reformas pirmā soļa, pie agrāras reformas I. daļas, jūs šo starpību esiet darījuši
un zināmas konsekvences ar nobalsošanu toreizējā
Satversmes Sapulcē esiet vilkuši. Pieejot šim likumprojektam, kas stāv mūsu priekšā, mums jāvelk
turpmākās konsekvences no agrārreformas likuma
1. daļas. Šis likums ir 10 reizes mazsvarīgāks, nekā
agrāras reformas!, daļa, šis likums ir tikai loģiska
un tiesiska virsbūve, loģisks un tiesisks jumts tai
agrāras reformas daļai. Atļaujiet man īsos vārdos
paskaidrot, kapectas ir ta un ne citādi. Apskatot šo
likumprojektu izgājuša sēde, Pauļuka kungs, vai nu
patiešām nesaprata, vai negribēja saprast, vai ari izlikās, ka negrib saprast priekšā stāvošo likumprojektu. Viņš teica, ka šai likumprojektā esot juridiska
pretruna starp 1. pantu un 2. pantu. Atļaujiet man.
kungi, no tīri juridiska viedokļa noskaidrot, ka starp
1. un 2. pantu nav itin nekādas juridiskas pretrunas,
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ka tam ir pilnīgi juridiska un vesturiski-tiesiska moli vāci ja. i. pants, kurš nosaka, ka uz agrāras reformas i. aaļas pamata atsavinātiem īpašumiem, mui-

žām, mežiem un zemēm atlīdzība netiek maksāta,
pieliek
tikai punktu klāt pie tā paša juridiskā principa, kas ir ietverts agrārreformas likuma 1. daļā.
Te tiek turpināts tas pats juridiskais princips, ko agrārās reformas likuma i. daļa jau izvedusi un diezgan
krasi un radikāli izvedusi. Te tiek tiesiski un vēsturiski pierādīts- ar šī punkta pielikšanu, ka mums ir
bijušas vispārīgas tiesības uz agrārās reformas likuma 1. daļā minēto muižu, mežu un zemju atsavināšanu. Pauļuka kunga viedoklis ir tāds, ka valstij vajaga rīkoties tāpat kā privātām personām resp. kā
viņš figurali izteicās: „Ja jūs ieejat bodē un ko pērciet, tad jums par to vajaga samaksāt."' Pauļuka
kungs, bodē vis tā nevar pateikt: „Es Vēlētos to pulksteni, es viņu paņemu, uzlieku gaidā naudu un ielieku
kabatā". Bodē vajaga būt divpusīgam līgumam un
ja jus to pulksteni gribiet dabūt kabatā, tad tikai ar
to sankciju, ko otrs kontrahents dod. Tā ir mūsu
civiltiesību ābece par privāto īpašumu. Turpretim
pie agrārās reformas likuma 1. daļas Satversmes Sapulce nav prasījusi kontrahentam, cik viņš par to zemi grib un par kādu cenu viņš piekrīt pārdošanas
resp. pirkšanas aktam. Tāpēc, Pauļuka kungs. Jūs
resp. zemnieku savienība, pie agrārās reformas likuma 1. daļas izvešanas ar vienu kāju bijāt uzkāpuši uz
revolucionārā viedokļa resp. uz jaunā Latvijas laikmeta tiesību viedokļa un šo atsavināšanas aktu izdarījāt tapec, ka Latvijas tauta, Latvijas nācija šo īpašumu uzskatīja par tādu, kurš nepieder, nevar un nedrīkst piederēt viņa fiktīvam īpašniekam. Latvijas

nācijas tiesiska apziņā šis īpašums tika uzlūkots kā
Latvijas tautas īpašums, un mēs šo intuitīvā tautas
apziņa esošo tiesību Satversmes Sapulcē formulējām
un rakstiski uzrakstījām. Šī likumprojekta 1. pants
tikai pieliek punktu pie tā, ko Satversmes Sapulce
izdarījusi ar agrāras reformas likuma 1. daļu, un proti,
šis punkts tikai loģiski un tiesiski var motivēt Satversmes Sapulces pieņemto agrārās reformas 1.
daļu. Nemaz nevar būt divu ceļu, ja jūs gribat kategoriski un absolūti nostāties uz pilnīgi tiesiska viedokļa, — tas ir mušu ceļš un barona Firksa ceļš. Ja
jus gribat savu tiesisko konstrukciju uzturēt, tad
jums bija jāiet pie Firksa kunga 1920. gadā un jāpasaka: „Cik jus par šo zemi gribat, par cik jūs man
šo zemi atdotu?" un tad pirkt, tad dibināt valsts organizāciju, kura tad pirkto .zemi varētu tālāk dalīt
bezzemniekiem un citiem. Barona Firksa konstrukcijai ir zināma tiesiska motivācija. Ari mūsu pozīci-

jai ir noteikta un_ loģiska motivācija, jo mēs konstru-

ējam tiesisko stavokli, atzīdami, ka tie īpašnieki,
kuru rokās atradās īpašumi 1920. gadā, nebij šo īpašumu patiesie īpašnieki, tie bij tikai okupanti, kuru
rokas gan atradās valdīšana paršiem īpašumiem, bet
kuru rokas nebij un nevarēja būt tiesiskā pamata šo
īpašumu valdīšanai, jo pie īpašumu izcelšanās šīs tiesikas bāzes, šī tiesiska pamata viņiem nekad nav
bijis. Un tapec agrāras reformas izvešana konsekventi līdz galam ar mušu tiesisko motivāciju ne mazāka mēra nesatricinās tiesisko sajūtu, juridisko sajutu Latvijasnacijas apziņa, bet to tikai stiprinās.
Stiprinās tapec, ka likvidējot šo feodālo, ar feodālām
tradīcijām apdvesto un apgaroto īpašumu, mēs likvidesimgan mušu Latvijas tautas, Latvijas nācijas
vienu vēsturisku lapas pusi, bet līdz ar to mēs atjaunosim to tiesisko stavokli, kāds Latvijā ir bijis, vēsturiski ņemot, priekš šis okupācijas varas ierašanās.
Si tiesiska apziņa, kas ir Latvijas tautai, — tā ir bijusi
gadu simteņus cauri, — tā atspoguļojas Latvijas tautas dziesmas, ta atspoguļojas dažādos sajūsmas brīžos; šī apziņa viņai ir bijusi un nav mirusi ari šodien.
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Turpretim Pauļuka kungs ar savu kompromisa tiesisko apziņu, ar savu kompromisa formulu gan var
satricināt tiesisko apziņu. Tāda civiltiesiska normu
atzīšana, — ka „es aiziešu pie otra, paņemšu viņam
kādu īpašumu un teikšu, es tev maksāju atlīdzību
tādu, kāda man labpatikas," — tā ir gan vienpusīga
tiesiskā norma un civiltiesiskās attiecībās nav lieto-

jama. Tā klibo uz vienu kāju un rada gan tiesisko

normu satricinājumu. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija šo likumprojektu nebūt neuzskata par kādu sociālistisku likumprojektu. Mēs pie šī likumprojekta
apspriešanas un apskatīšanas pieejam kā pie tāda,
kurš ir pilnīgi atbilstošs Latvijas civillikumiem, atbilstošs Latvijas vēsturiskai apkārtnei, proti, tajā nozīmē, ka šie atsavinātie īpašumi pēc savas tiesiskās
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tādiem mēs ari pie viņiem pieejam. Tāpēc pilnīgi jā-

brīnās par Pauļuka _ kungu, kurš skaitās par advokātu, vismaz Jelgavā viņš skaitās par labu advokātu,
bet savā runā pagājušā baeimas sēdē izteicās, ka nodarīšot ārkārtīgu netaisnību, ka ja Latvijas republika,
Latvijas valsts likumdevēja iestāde došot vieniem
muižu īpašniekiem atlīdzību un otriem īpašniekiem
čttildzību nedošot. Pēc Pauļuku kunga tēzes iznāk
ta, ka ja Latvijas republika, Latvijas valsts maksās
atlīdzību obligāciju turētājiem, ka tad tas jau juridiski nozīme, ka to naudu saņems tie bijušie muižas
īpašnieki, kuri sataisījuši obligāciju parādus.

Pau-

ļuka kunga runā melns uz baltu ir pateikts, ka tad
mes vieniem muižu īpašniekiem resp. muižniekiem
maksāsim atlīdzību un otriem nē. Ja mēs maksāsim
I'Grums nenes moderna pilsoniska īpašuma genezisu hipotekariskos parādus, tad es domāju, ka Pauļuka
iii* ari formu. Tāpēc likvidējot šo īpašumu mēs ne kungam ka juristam tik daudz vajadzētu zināt un satikai nesatricināsim mūsu laiku moderno pilsonisko prast, ka ja maksās par hipotekariskiem parādiem,
īpašumu institūtu, bet mēs viņu tikai nostiprināsim uz tad no šīs atlīdzības sumas neviens santims, ari tas
visas līnijas.
kapara santims, nenonāks bijušo īpašnieku rokās, ne
Pārejot tālāk pie 2. konkrētā jautājuma, vai ir tiem, uz kuru muižām ir bijuši parādi, ne ari tiem, uz
pretruna starp šī likuma 1. un 2. pantu, es jau reiz
kuru muižām nav parādi bijuši. Atlīdzība nonāks to
atbildēju, ka pretrunas itnekādas nav. Vēl vairāk — rokas, kuru rokās atrodas šīs obligācijas, ķīlu zīmju
šī likuma 2. pants juridiski pastiprina 1. pantu un ir turetajurokas. Es domāju, Pauļuka kungs, ka pēc
tikai 1. panta loģiskās, konsekventās, nepieciešamās
šīs mazas lekcijas attiecība uz šiem īpašumiem, ari
sekas. Par kādiem īpašumiem iet runa šī likuma 2. Jums šis jautājums bus noskaidrots.
pantā? Šī likuma 2. pantā iet runa par hipotekariKāpēc Pauļuka kungam bija šī lielā neskaidrība
skiem parādiem, kuri guļ uz atsavinātām muižām, un pretruna starp šī likuma 1. un 2. pantu? (Depuzemēm un mežiem. Starp šiem īpašumiem starp patāta Gailīša starpsauciens.) Gaišāki, kā manam bišu muižu, kā zināmu feodālu bruņniecisku vienību un
jušam mācītajam no Aleksandra ģimnāzijas! (Smiekli
starp hipotekarisko parādu, gulošu uz muižu, ir ne
zāle.) Es domāju, ka šo juridisko jautājumu noskaitikai juridiska, bet ari _ ekonomiska starpība. Man drojot, varbūt bus ari iespējams pārliecināt tos kunliekas, kungi, man nebūs daudz laika jātērē, lai jūsu gus, kuri līdz šim pie šī jautājuma piegājuši tikai un
priekšā noskaidrotu, kāda ir juridiskā starpība starp
vienīgi ar instinktiem un ar īpašumu tiesību aizstāinpotekarisko parādu un starp zemes īpašumu uz
vēšanas satricinātiem, fanātiskiem kariem, lielām baKādu bruņniecisku muižu. Es neatkārtošu to, ko teižām, ka Latvija nenāk pie valdīšanas un Latvijas recu par bruņniecisko muižu izcelšanos. Gribu tikai publikas likteņa noteikšanas sociāldemokrātiskā
konstatēt attiecībā uz hipotekariskiem parādiem, kas strādnieku partija un baidīdamies, ka neatsavina ari
guļ uz muižām, ka šie parādi, šis īpašums ir moderns Latvijas turīgo saimnieku zemes īpašumus bez atlīpilsonisks īpašums, jo obligācijas, kuras attiecīgās dzības. Viņi grib baidīt savus vēlētājus un paši varbankas izsniegušas zināmu naudas sumu saņemot, ir butbaidas par saviem īpašumiem, kuri iegūti šādā,
nonākušas trešo personu rokās, pie tam visdažādāko tāda vai varbutcitādā ceļā. (A. Veckalns no vietas:
trešo personu rokās. Šo dažādo banku ķīlu zīmes, «Pareizi!"). Mēs varam nomierināt latviešu turīgos
kas izlaistas kā gulošas uz šiem atsavinātiem īpašuzemniekus, turīgos saimniekus. Latvijas sociāldemiem, var atrasties ir mazturīga, ir jebkura katra
mokrātiska stradmeku partija nav domājusi un necita cilvēka rokās. Man šinī gadījumā nav no svara, doma ķerties pie tādiem īpašumiem, pie kuriem viņu
vai šis cilvēks ir mazturīgs vai turīgs. Šīs ķīlu zīīpašnieki nonākuši caur savu darbu, caur saviem
mes var atrasties kura katra pilsoņa rokās, ar vārdu sviedriem un caur savu kalpu sviedriem, kuri pārgāsakot, viens ir devis bankai naudu, pircis šīs ķīlu zījuši saimnieku privātīpašumā. Un ja pienāks vēstumes. Kādas attiecības nu var būt Latvijas valstij, risks brīdis, kad pie šo īpašumu atsavināšanas pa daLatvijas republikai pret šo tagadējo ķīlu zīmju turēļām — it sevišķi attiecībā pret tiem, kuru rokās ir
tāju? Vai šis ķīlu zīmju turētājs attiecībā uz savām
trīs, četri, pieci un seši simti hektāru zemes ?— būs
obligācijām ir feodāls īpašnieks vai nē? Es domāju, jāķeras, tad vismaz mums tas jautājums nebūt nav
viņš nav feodāls īpašnieks, viņa īpašums nenes ari
ta stāvējis, nestāv un nestāvēs kā bezatlīdzības atsa-

nekādu pusfeodalu raksturu. Viņa īpašums nes modernas civiltiesiskas pazīmes. Tāpēc Latvijas valsts,
Latvijas republika, nevar un nedrīkst — un to viņa
ari nedarīs — aizskart īpašuma tiesības, kuras nes
pilnīgi mūsu laiku moderno civiltiesisko formu. Tāpēc
ari Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
lai nesatricinātu Eiropas priekšā kredita uzticamību
Latvijas pilsoniskai saimniecībai, atzīst par nepieļaujam^atsavināt bez atlīdzības tādu īpašumu, kurš
nes savas formās ir juridiski, ir saimnieciski mūslaiku
moderna īpašuma iezīmes. Tāpēc ari 2. pants nosaka, ka atsavināt ari šo ķīlu zīmju turētāju īpašumu
bezatlīdzības, nemaksāt viņiem nekādu atlīdzību, nozīmētu principiem un ļoti svarīgu satricinājumu. Tas
nozīmētu, ka mes ar varas līdzekļiem, kaut ari ar likumu, atņemam mūslaiku moderno pilsonisko īpašnieku vienai daļai viņu īpašumu un atdodam to citiem.
Tapec starp šiem diviem īpašumiem mēs konstatējam
pilnīgu ekonomisku un tiesisku starpību, un kā pie

\inašanas jautājums. Šiem īpašumiem vēsturiskais
genezis ir pavisam citāds nekā tiem muižnieciskiem
īpašumiem, kurus agrārās reformas I. daļa ir atsavinājusi. Savus īpašumus tagadējie saimnieki 50., 60.
gad_os ir ieguvuši caur līdumu līšanu, caur purvu susinašanu, caur lielākām pūlēm un darbu. Ja pie šo
ipašumu atsavināšanas varbūt kādreiz nāksies ķerties, tad Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija pie tiem neķersjesbez atlīdzības ari tad, kad viņai šai augsta namā būs noteikšana un noteicošs iespaids (K. Ulmanis no vietas: „Kad tāds būs?"), viņa
neķersies pie tiem tapec, ka viņa negrib darīt varmācības un netaisnības, bet uz tiem kungiem, kuri
varbūt uz „moderni latviskās" kapitālistiskās iekārtas principa — „ķer visu, kas nav piesiets" — ir nākušipie saviem īpašumiem, Latvijas sociāldemokrātiska strādnieku partija gan skatās citādi un aizstāves principu, ka tādu kungu īpašumi atsavināmi ari
bez atlīdzības, jo tādiem nav pamatos nekādu tiesiku

KrājumāSaeimas Steno^tafi^kā
birojā Rīgā, Jēkaba ielā Xe 11.
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pamatu, nekādu tiesisku apziņu, nekādu tiesisku genezisu. Pie tādiem īpašniekiem, pie kuriem mes konstatēsim, ka tie izauguši pāris gados caur dažādiem
it kā līgumiem, it kā nelīgumiem, kuriem pa daļai
trūkst tiesiskā vēsturiskā pamata, pie tādu īpašumu
atsavināšanas varbūt būs jāķeras bez atlīdzības. Turpretī attiecībā pret latviešu saimniekiem, latviešu
zemes īpašniekiem par tik tālu, par cik tālu viņi nestāsies kopā ar Latvijas tēvijas un demokrātijas arējiem ienaidniekiem un nemēģinās kopā ar tiem uzstāties pret Latvijas tautu un Latvijas valsti, viņu
īpašumus mēs neaizskarsim, un ja pa daļai vēsturiskā nākotnē viņu īpašumi priekš tautas, nācijas un
valsts būs jāatsavina, tad tas notiks tikai caur atlīdzību un pie tam caur taisnīgu atlīdzību. Tapec
kungi, ar šo likumprojektu, kas jūsu priekša stāv,
jūs velti savus vēlētājus baidāt, itkā ar šo likumprojektu ir apdraudēti latviešu gruntnieclbas īpašumi no
revolucionārās strādnieku šķiras.
Šim likumprojektam ir ne tikai zināma tiesiska
bāze, šim likumprojektam ir noteikta tiesiska bāze.
Viņam nav tikai tiesiska baze, _ viņam ir ari noteikta
juridiska forma. Viņam pamata juridiski guļ īpašuma
tiesība, kuru ir iesākusi agrāra likuma l. daļa. Bruņnieciskie feodālie īpašumi, kuriem ir trūcis tiesiskais
pamats, šie īpašumi viņu okupantiem un valdītajiem
tiek atsavināti un nodoti agrāras Latvijas nācijas
vēsturiskiem mantiniekiem, tagadējai latviešu tautai.
Šie principi ir konsekventi un loģiski izsacīti likuma
1. un 2. pantā.
Ceļas jautājums,ko tad šis likumprojekts 2. un 3.
pantā nosaka? Viņš nerada itin nekādu jaunu principu vispārīgi, nedz ari mušu konkrēta likumdošana.
Mani kungi, likuma 2. un 3. pants nav sociāldemokrātiskās frakcijas izgudrojums. Tie ekonomiskie untiesiskie pamati, kas ietilpināti likuma 2. un 3. panta, ir
pilnā mērā paņemti no tā sauktā Tautas Padomes izdotā 18. marta likuma. Toreiz Tautas Padome Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas priekšstāvji uzstājās pret 18.marta likumu. Toreiz sociāldemokrāti ne tikai runāja pret to, bet ari balsoja pret
to un atzina, ka tādā veidā atsavināt īpašumu ar tik
niecīgu atlīdzību, ir netaisni pret agrākiem īpašniekiem. Tāpēc ari sociāldemokrātiska frakcija toreiz
balsoja pretim, kad izdeva_ 18. marta likumu, uz kura
pamata vecie parādi — kā jūs visi labi ziniet un atceraties, —tiek dzēst ar 66% Latvijas kapeikām pret
vienu zelta rubli. Mēs teicam, ka tas nav ne vairāk,
ne mazāk, kā paņemt no vienas sabiedrības grupas
kapitālu, šinī gadījumā naudu, un atdot otra īpašnieka
kabatā, jo ko gan citu nozīmē šis likums, kas dod tiesības vienam, kas aizņēmies no otra naudu, 100 zelta
2
rubļus, pret tiem 100 zelta rubļiem atdot atpakaļ 66 /3
Latvijas rubļu. Ko tas nozīme? Tas nozīme, ka
Latvijas likumdevējs toreiz atsavināja īpašumu vieniem un atdeva to otriem. Vai caur šādu Tautas Padomes likumu netika satricinātas civiltiesiskas attiecības? Tas bija ļoti izdevīgi latviešu mantīgai pilsonībai. Pēdējos gados priekš pasaules kara izcelšanās Rīgā un citur caur dažādām banku operācijām
viena daļa ļaužu bija tikuši pie nekustamiem īpašumiem, kas bija ja ne par 100%, tad par 80% no savas
reālās vērtības un pie reizes pāri par 100% no savas
reālās vērtības apgrūtināti ar parādiem; tāpat viena
daļa Latvijas turīgo zemnieku atrazdamies grūtā
stāvoklī, bija apgrūtinājuši īpašumus ar parādiem.
Latvijas likumdevējs, Tautas Padome, nākdams pretim šiem galvenā kārtā latviskiem īpašniekiem pilsētās un uz laukiem, izdeva likumu, uz kura pamata
zelta rubļa vietā varēja atmaksāt 66/:. Latvijas papīra kapeikas. Un tas nāca tiešā kārtā par sliktu
tiem vēlētājiem, kurus tas gods reprezentēt Tautas
Padomē, Satversmes Sapulcē un šai augstā namā
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kreisajam spārnam. Ar šo likumu tika atsavināts
tiem, kuri krājkasē bija ieguldījušisavus sūri un grūti pelnītos grašus, par simts, par pāri simtu rublīšiem,
visiem tiem maziem cilvēciņiem, kuriem tik maz īpašuma bijis, rokpeļņiem un citiem no zemākam šķirām. Ar šo likumu jus ļāvāt viņu īpašuma tiesības

aprobežot resp. viņu īpašumus finansieiā ziņa atsavināt par labu tiem, kuriem vajadzēja šos savus vecos parādus dzēst uz tik izdevīgas un veiklas operācijas pamatiem. Šinī gadījumā sadurasdivi īpašumi,
un viņi savās civiltiesiskas un juridiskas formās abi
divi bija moderni pilsoniski īpašumi. Tad jus atzināt
par iespējamu un atzināt par pamatotu, ka viens no
šiem īpašniekiem tiek saimnieciski, finansieli neievērots, ne tikai neievērots, viņam tiek paridarīts par
labu otram īpašniekam, lielākam un turīgakam_ īpašniekam. Tur jūs varējāt tricināt tiesiskā ziņa moderno īpašumu. Tā kā precedents ir dots, — šis likums ir jau pastāvējis visus šos gadus, — tad ari
šinī likumā mēs it neko jaunu neizgudrojam. Vēsturiski šis likums visu laiku jau pastāvējis, un mes uz
šīs bāzes pamata liekam priekšā atsavināto muižu
hipotekarisko parādu reāliem turētājiem atlīdzināt
no Latvijas republikas valsts kases pēc tas pašas
proporcijas, kā vispārīgi varēja maksāt parādus uz
2
18. marta likuma pamata resp. ar 66 /3 kapeikām pret
1 zelta rubli. Ja mēs to nedarītu, ja mēs šo likuma
projektu nepieņemtu, tad bez šaubām priekšā stāvošais likums nesīs pilnīgi lieliniecisku raksturu, kas
atsavina īpašumus bez kāda pamata un atsavina bez
jebkādas atlīdzības. Tāpēc šim likumprojektam nav
it nekā kopēja ar lieliniecismu, ar komunistu dekrētiem.
Šim likumprojektam ir dziļi tiesiska motivācija
kā viņa 1., tā ari 2. pantā. Viņš atsavina bez atlīdzības īpašumus, kuriem tiesiskā ziņā trūkst mūsu laiku
moderno īpašumu tiesību iezīmes un dod atlīdzību
ķīlu zīmju turētājiem uz tādiem pamatiem, uz kādiem
Latvijas valsti vispārīgi pa šiem pēdējiem gadiem
vecos parādus varēja nokārtot Tāpēc, mani kungi,
ir pilnīgi lieks un pilnīgi veltīgs Pauļuka kunga uztraukums attiecībā uz to, ka šislikums varot kompromitēt Latvijas valsti un Latvijas likumdevējas iestādi, ka šis likumprojekts nesīšot sevī beztiesiskuma
un nekulturelības iezīmes. Ja Latvijas likumdevēja
iestāde pieņemšot šo likumprojektu, tad mēs nostā-

šoties ārpus ciivlizētās, tiesiskās Vakareiropas. Mani

kungi, visa tā argumentācija, kuru es jau savas runas
pirmā daļā devu, par visiem tiesiskiem jautājumiem,
ir pietiekoši skaidra atbilde, ka Pauļuka kungs ir pilnīgi veltīgi uztraucies un veltīgi mēģina nostādīt Latvijas likumdevēju iestādi par nekulturelu un netiešisku tanī gadījumā, ja viņa šo likumprojektu pieņem.
Bez šī tiesiskā jautājuma pie šī problēma atrisināšanas mums ir_ jāņem vērā ne tikai mūsu senā pagātne, bet ari musu_ nesenā pagātne, mūsu pagātne,
kura skaitās kopš pēdējiem 20 gadiem. Es te negribētu plašas un garas lekcijas turēt un noskaidrot to.
kas Latvija pēdējos 20 gados ir noticis, kādas ir tās
attiecības, kādas bijušas starp Latvijas nāciju, Latvijas tautu un bijušiem muižu īpašniekiem. Es tikai
gribu īsos skicejumos, īsos uzmetumos vilkt pāris līnijas par šo_ neseno Latvijas nācijas pagātni un par
tam attiecībām, kuras valdījušas starp Latvijas nāciju
un bijušiem muižu īpašniekiem.

Es te negribu jūsu priekšā tēlot tās asinis un tās
ciešanas, kuras 1905., 6. un 7. gadā ir pārcietusi Latvijas tauta, Latvijas nācija. Katrs, kam ir pazīstama
mušu dzimtene, zin, ka nav pagasta, kurā nebūtu
birstalas ar soda ekspedīciju lodēm cauršautiem kokiem, zin, ka nav pagasta, kurā 1905. gadā nebūtu
nodedzināta kāda saimniecība, zin, ka Latvijā ar
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gļūtībām atradīsim kādu ģimeni, kurai nebūtu kāds
ladinieks vai tuvinieks, kuru pa šiem pēdējiem 25
gadiem nebūtu tiesājuši Krievijas cara un muižniecības atbalstītās tiesas par uzstāšanos un sacelšanos
met šo Latvijas nācijas vēsturisko ienaidnieku. Mēs
neatradīsim ģimeni, kurā nebūtu bijis līdzdalībnieka,
kas nebūtu saņēmis šādā vai tādā veidā sodu vai

ciešanas ar tiem briesmu darbiem, kurus pastrādāja
no 1905.—1907. gadam šie bijušie muižu īpašnieki,
pie tam ne tikai atsevišķi muižniecības locekļi. Mums
u* vēsturiski dokumenti, ka muižniecības korporācija,
kā visu Baltijas muižniecību reprezentējoša iestāde,
ir griezusies pie Krievijas cara ar kara stāvokļu pieprasījumiem, ir prasījus'i karaspēku Latvijas nācijas
apšaušanai, ir griezusies pie gubernatoriem pēc represijām u. t. t. Kad 1907. gadā 2. valsts domē tika
iesniegta interpelacijā par, tā saucamā, Rīgas spīdzināšanas muzeja direktoru Gregusa kungu, kad pec
šīs interpelacijas, kura tika vētraini saņemta un kuru
atbalstīja visi pilsoņi, pat mērenie pilsoņi, oktobristi,
kad šim Gregusa kungam bij jāaiziet no Rīgas moku
kambaru direktora amata, pat tad mēs redzam, ka
Baltijas muižniecība ir izteikusi savij, pateicību šim
Gregusa kungam un nožēlošanu par viņa aiziešanu
un izsniegusi viņam atlīdzību naudā. _ Par dziļu nožēlošanu, to pašu darīja ari Rīgas pilsētas dome, kura
bija vairākumā nevis Baltijas muižniecība, bet Baltijas vācu pilsonība, kura šim Gregusa kungam
1907. gada rudeni sarīkoja goda mielastu, kurā šīs
pilsonības dāmas pasniedza viņam puķes un iz-
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tūkstošus, kas savas galvas šinīs kapos atstājuši. Ja
viņi zinātu, ka šai augstā namā šodien, vakar un rītu
nāks runātāji no tiem, kuri viņus toreiz aicināja ar
vilinošiem vārdiem uz ciņu pret šiem Latvijas vēsturiskiem ienaidniekiem, teiks, ka par atsavinātām

muižām un atsavinātām pilīm pēc viņu pārvēršanas
Latvijas īpašumos vēl 41 gadu vajadzēs meslus maksāt, tad viņi savas kaulainās rokas būtu cēluši pret
tiem un teikuši savu kategorisko un noteikto nē, tas

nedrīkst notikt un ari nenotiksies!
Mēs atminamies Latvijas valsts jaunāko vēsturisko periodu, rņēs atminamies Latvijas republikas
likteņus pēc Latvijas neatkaramības izsludināšanas,
mēs atminamies tās drausmīgās dienas 1919. gadā,
kad Latvijas neatkarīgā demokrātiskā republika bija
gan izsludināta, bet kad šai republikai nebija lielākas

varas un kad (A. Berga starpsauciens) Arveds Berga
kungs veda sarunas ar Latvijas ienaidniekiem, veda
sarunas ar btrika kungiem (A. Bergs no vietas:
„Tas nav taisnība!"). Jūs variet izsaukt Zamueļa

kungu uz dueli, ja tas nav taisnība. Atbildību par to
nes Zamueļa kungs, ne es. (Berga starpsauciens).
Kamēr Jūs neesiet duelējušies ar Zamueļa kungu, jāatzīst tas par.taisnību un tāpēc tālākās diskusijās ar
Jums, Berga kungs, par to neielaidīšos, jo Jums
priekš tam ir laikam pietiekošas drosmes, lai savu
godu un savu taisnību aizstāvētu Latvijas nācijas
priekša. (Saucieni pa kreisi: „Pareizi!") Šinī gadījuma, ja mēs atceramies Latvijas republikas likteni
1919. gada, tad mēs zinām atkal tās frontes, kuras
dalīja Latvijas zemi un Latvijas tautu. Mēs zinām
sniedza 10.000 zelta rubļu atlīdzības. To visu Latun atminam tos, kuri atkal bija viņpus drāšu aizžovijas nācija, Latvijas tauta nav aizmirsusi un neaizgojumiem cīņā pret Latvijas republiku un pret Latmirsīs itin nekad.
vijas nāciju. Mes to zinām un neesam aizmirsuši!
Viņa nav aizmirsusi ari to, ka pasaules karā Latvijas muižniecība ir uzstājusies pret Latvijas tautu. Un šis flangs (rāda uz kreiso pusi) neaizmirsīs nekad,
kamēr Latvijas nācija pastāvēs, tos ienaidniekus,
Latvijas nācija zin, ka ir juridiski dokumenti — parakstīti no Baltijas muižniecības, ka visas korporāci- , kuri 1919. gada pie Latvijas republikas nodibināšanas
ar ieročiem rokas cīnījās visgrūtākā, viskritiskākā
jas, — kuri rāda, ka visas zemes landtāga vārdā ir
brīdī pret Latvijasneatkarīgās republikas tiesībām,
notikuši uzaicinājumi Vācijas ķeizaram par Baltijas
provinču pievienošanu pie Vācijas ķeizara valsts drošību un pastāvēšanu. Mēs neesam aizmirsuši
. ar visiem tiem projektiem, kuru vācu imperiālisti, tos, kuri 1919. gadā Liepājā gāza toreizējo Ulmaņa
kunga valdību. Lai viņus aizmirst Ulmaņa kungs,
vācu ostpolitikas piekritēji Vācijā tik kuplā skaitā
iai šiem viņa valdības toreizējiem gāzējiem piedod
apgaismoja. Ar visiem šiem projektiem, ne tikai ar
Ulmaņa kungs, lai viņš metas viņu apskāvienos un
Vācijas militārisma uzvaru gribēja būvēt dzelzsbebrāļojas un bučojas kopējā cīņas frontē pret šo spārtona pamatus Baltijas vācu junkuru pilīm vēstunu, pret Latvijas demokrātiju, pret Latvijas nāciju,
riskā un juridiskā nozīmē, lai nacionālā ziņā valdītu
no tam Latvijas nācijai un Latvijas tautai zaudējumu
uz mūžīgiem laikiem par latviešu tautu, lai Kurzemē
nebūs. Bet Latvijas nācija un Latvijas tauta nav
ar vācu vēsturisko austrumkolonizacijas politiku izdeldētu latviešu tautu kā tādu. Latviešu tauta zin aizmirsusi tos, kas toreizējo Ulmaņa kunga valdību
gāza, jo neatkarīgi no tā, ka valdības priekšgalā atun atmin rlinderburga 1918. gada vasaras rīkojumu,
radās Ulmaņa kungs, _ šī valdība bija demokrātiskās
zin un atmin to, ka Baltijas muižniecība resp. šai gavalsts legāli konstruēta valdība un tāpēc tie, kas
dījumā Kurzemes muižniecība trešo daļu no saviem
saceļas pet viņu, sacēlās pret Latvijas republikas
īpašumiem bija atdevusi Vācijas valsts kolonizācijas
toreizējo konstitūciju. Tie paši tālāk virzījās uz
fonda, lai uz šīm zemēm kolonizētu valsts vāciešus,
Rīgu un cīnījās pret Ziemeļlatvijā atrodošamies
unteroficierus un virsniekus. Tāpat tas tika darīts
Latvijas tautas dēliem, šoreiz pavadīti ar krustu,
ar bēgļu atstātiem īpašumiem uz iztukšotiem Kurzemes līdzenumiem. Mēs zinām, ka šai Hindenburga kuru priekšgalā turēja Latvijas zemnieku savienības
rīkojumā bija punkts, ka vajaga civiltiesiskā veidā loceklis, laba spārna liders Andrievs Niedra. Šie
aprobežot īpašumu tiesības visiem latviešu īpašnie- Latvijas nācijas un Latvijas valsts ienaidnieki nav
no Latvijas tautas aizmirsti un netiks aizmirsti tik
kiem pilsētās un uz laukiem. Mēs zinām, ar kādu
ilgi, kamēr Latvijas tauta pastāvēs, kamēr Latvijas
Hindenburga
civiltiesiskais
akts
tika
iznolūku šis
demokrātija bus. ŠosLatvijas valsts nācijas un tau-,
dots. Tas bija izdots ar nolūku, lai kolonizācijas biedrībai tiktu dotas pirmās tiesības pie latviešu īpašnieku tas ienaidniekus, Latvijas republikas neatkarīgās
valsts ienaidniekus, kuri tik kritiskā brīdī pret Latīpašumu ievilkšanas par labu kolonizācijas biedrības
vijas valsti, pret Latvijas nāciju ir dzinuši dunci mukolonizācijas fondam. Mēs zinām, ka muižniecībai
pasaules karā, pie Ložmetēju kalna, pie Jelgavas un gura, un ne tikai republikas atsevišķiem pilsoņiem,
citās vietās pretim stāvēja otra puse. Šī otra puse, bet ari Latvijas republikas vēl nenostiprinātai pakaut ari vēl valsts tiesiskā ziņā neorganizētā veidā, baidu konstitūcijai, šos Latvijas neatkarīgā tauta nebet savā nacionālā psicholoģijā, vēsturiski ja ari ne pilaizmirsīs nekad. Un tāpēc viņa uzskatīs par morānīgi apzinīgā, tad pusapzinīgā veidā, cīnījās pret latvielisku noziegumu, ja 41 gadu būtu jāmaksā meslus
šu tautas vēsturiskiem ienaidniekiem un deldētajiem, šiem Latvijas republikas ienaidniekiem, kuri dzinuši
kuri Jelgavas vecā pilī sprieda par latviešu nācijas izdunci mugurā Latvijas republikai visgrūtākā, viskrideldēšanu. Mēs zinām šos kapus, mēs zinām tos, tiskākā momentā.
22*
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Šo naudu, kuru grib izsniegt kā atlīdzību par
šiem noziegumiem pret Latvijas nāciju labais spārns
muižniecībai, Latvijas tauta var uzskatīt vienīgi un
tikai kā izsniegtu roku pretī šiem Latvijas republikas un nācijas vēsturiskiem ienaidniekiem. Nav un
nevar būt citas motivācijas priekš miljardu maksāšanas muižniecībai, kā tikai šie motivi par brālīgu
saprašanos ar Latvijas nācijas visbīstamākiem pagātnes ienaidniekiem. Es nedomāju, ka šodien šie
ienaidnieki ir Latvijas republikai bīstami. Viņi ir sabraukti no vēstures lieliem ratiem, kas viņiem gājuši
pāri un noslaucīti no Latvijas skatuves uz visiem laikiem. Nevis tāpēc mēs esam pret atlīdzības izmaksu
bijušiem Baltijas muižniekiem, ka baidāmies, ka par
šo naudu viņi. mēģinās trīt dunci, kuru dzīs mugurā
Latvijas republikai. Priekš tam šis vēsturiskais ienaidnieks mūsu priekšā nav vairs ienaidnieks. Tā
ir tikai ēna no vēstures skatuves nozudušā ienaidnieka. Mēs ne mazākā mērā nedomājam, ka šis ienaidnieks ari varētu mēģināt celties no kapa augšā
un sākt ar savām kaulainām rokām tricināt Latvijas
nācijas iekārojumus un Latvijas republikas pamatus.
Bet tomēr Latvijas nācijā atrodas zemnieku un saimnieku priekšstāvji un ideologi, kuri pazemīgā kārtā
iet pretim šīm vēsturiskām pagātnes ēnām, kas guļ
apakšzemes kapenēs. Mēs to iztulkojam vienīgi kā
mēģinājumu meklēt sev frontes dalībniekus cīņā pret
Latvijas nāciju un demokrātiju, kaut ari ceļot no kapa
augšā sev sabiedrotos cīņai pret Latvijas tautu, pret
Latvijas strādniecību. Latvijas tauta, ari Latvijas
zemnieciba, daļa turīgākās zemniecības pareizi novērtēs un sapratīs, ka atlīdzība muižniekiem nav
maksājama, no kāda viedokļa pie šī jautājuma ari
uepieietu.
Vēl daudz tiek runāts, — it sevišķi agrākās Latvijas likumdevēju iestādēs, bijušais ārlietu ministrs,
Meierovica kungs, toreiz gari runāja par starptautisko stāvokli, —t ka no starptautiskā viedokļa vajaga
maksāt atlīdzību bijušiem muižniekiem. Par nožēlošanu Meierovica kungs acumirklī ir dziļi slims un
veseļojas Šveicē; tāpēc viņš nevar noturēt kādu
karstu runu par labu šiem motīviem un tādēļ ari Pauļuka kungs pagājušā sēdē mēģināja pieiet pie šī starptautiskā stāvokļa, kaut ar ne visai veikliem soļiem
un cerams, ka nākošā sēdē otrs starptautisko tiesību
pārzinātājs, Klīves kungs, ņemsies šo jautājumu veiklāki apgaismot. Tāpēc lai būtu atļauts ari man teikt
pāris vārdu par šo starptautisko stāvokli. Man bija
tas gods augstam namam paskaidrot, ka mums atlīdzību muižniekiem nav jāmaksā, ka atlīdzība viņiem
nepienākas un ka mēs pilnīgi tiesiskā kārtā varam
atsavināt viņu feodālos īpašumusbez atlīdzības. Protams, mēs nekad neaizmirstam, kamtēs esam maza
valsts, mēs esam maza nācija, kurai bez šaubām savos lēmumos un savos darījumos šad un tad ir jāraugās uz to, kāda ir starptautiskā situācija. Es pilnīgi
pielaižu principā, ka jautājumu drīkst un vajaga apgaismot no starptautiskā viedokļa, kaut gan mēs
esam suverena valsts, kura savā teritorijā tiesiskā
ziņā var lemt pilnīgi brīvi un neatkarīgi, kā tas likumdevējai iestādei labpatikas, kā to atļauj starptautisko
tiesību ziņā suverenitātes princips nācijai un tautai,
bet tomēr mēs esam maza zeme, mēs esam maza nācija, un tāpēc nav par sliktu, ja jautājumu apskata ari
no tām konsekvencēm, kādas viens otrs svarīgāks
lēmums var izsaukt kā pretreakciju no ieinteresētām
partijām un grupām, kuras atrodas citās valstis resp.
ārzemēs. Formeli gan mēs katru ārzemju iejaukšanos Latvijas valsts likumdošanā no starptautiskā viedokļa varam noraidīt, pasakot, ka jau vecs ir princips starptautiskās tiesībās, kas nosaka, ka iekšējā
likumdošanā katrai suverenai nācijai ir neaprobežotas tiesības. Bet vai nevar rasties kādas valstis,
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kāda nācija, kuru varētu izaicināt, izprovocēt ar šādiem pārgalvīgiem Latvijas likumdošanas iestādes
lēmumiem, varētu izsaukt kādas reakcijas darbos prc.
Latvijas valsti un Latvijas nāciju? Es te gribētu konkrēti jautāt, kur ir tās valstis, kur ir tas nācijas, un
kur ir tas ārlietu ministrs, kas_ šinī priekš Latvijas
nācijas morāliskā un vēsturiska ziņa tik ārkārtīgi
svarīgā jautājumā, — saimiueciska ziņa bez šaubām
priekš Latvijas nācijas samērā daudz mazāk svarīgākā jautājumā, bet morāliskā un tiesiska ziņa priekš
Latvijas valsts tik ārkārtīgi svarīga jautājuma, — kas
iejauksies un mēģinās iejaukties Latvijas nācijas likumdošanas iekšējās lietās. Vispirms varētu teikt,
ka tā būtu Vācija. Bet, mani kungi, katrs, kas parzin
Vācijas tagadējo starptautisko un ari Vācijas iekšējo
stāvokli, tas var teikt: lai ārsts izdziedina pats sevi,
lai nemeklē slimos citur. Katram, kas kaut cik redz
Vācijas iekšējo un ārējo attīstību, ir_ iespejamskonstatēt sekošo: Ja ari Vācijas iekšējā attīstība nākošās vēlēšanas 4. maijā šinī gadā dos mazu novirzīšanos uz labo pusi, tad tās it nekādā ziņa nedos
vairākumu vācu šovinistiem, nacionālistiem un kā
viņus visus tur sauc. Mēs redzam, ka Vācijas republikas pamati nav tricināti ar slaveno Hitleru priekšgalā, kurš nupat, kā šodien avizēs ir rakstīts, notiesāts uz 6 gadiem cietumā. Vācijas republika ir republika, kaut ari diezgan pamaz demokratizēta. Tomēr tur republika pastāvēs un vācu ķeizars atpakaļ
nenāks. Ari Vācijas ķeizara vara ir iegrimusi nebūtības atvaros un ja viņa gribētu celties augšā, tad
tiem cēlējiem ir vispirms bailes no tā, ka Francijas
republikas bajonete šim ķeizaram nenogriež galvu pie
pirmā augšā celšanās mēģinājuma. Tāpēc Vācijas
iekšējie un ārējie apstākļi ir tādi, ka tur it nekāda
ķeizara valsts nevar atjaunoties un neatjaunosies.
Katram, kas daudz maz pārzin Vācijas starptautisko
stāvokli, ir skaidrs, ka Vācijas starptautiskais stāvoklis patlaban ir tāds, ka Vācija ne tikai uz tuvākiem
5, bet varbūt uz tuvākiem 10 gadiem, ja ne pēc formas, tad pēc faktiskiem lietas apstākļiem, faktiski ir
starptautiskās politikas objekts un nevis subjekts,
kas veido starptautisko dzīvi lielas valsts masštabā.
Tāpēc baidīt Latvijas nāciju ar jauniem von der
Goltz'iem un citiem, kuri varētu virzīties no Vācijas
pāri par Klaipēdu un caur Liepāju uz Kurzemes līdzenumiem, nozīmē vai nu pašiem neredzēt, vai tumsā redzēt tikai spokus, vai apzinīgi baidīt Latvijas
tautu no spokiem tādā stundā, kad spoki vispār nemēdz parādīties. Iesim tālāk uz Franciju. Vai Francija mēģinās iejaukties šinī Latvijas valsts iekšējā
likumdošanas darbā un prasīt atlīdzību Baltijas muižniekiem? Es domāju, te nav daudz vārdu jātērē, lai
pieradītu, kaLatvijā nekādu franču muižnieku nav.
Viens kaut kāds franču puspilsonis gan esot Latgalē,
kāds mantinieks, kuram viens no vecākiem esot francūzis, otrs no vecākiem kaut kāds puslatvietis, vai
latvietis. Ar vārdu sakot, par tādu niecīgu afēru
Francijas republika gan neiejauksies Latvijas republikas iekšējā likumdošanā. Varbūt cienījamie zemnieku savienības kungi teiks: „Bet ko tad teiks „konservativa" Anglija, ko teiks Anglijas karaļa valdība
šinī lieta?" Ko var teikt šinī lietā valsts, kurai ir 450
miljonu iedzīvotāju, un kura ļoti stingri stāv uz kapitālistiskiem un civiltiesiskiem privātīpašuma pamatiem? Man domāt, ka ari šī valsts, kuras priekšgala patlaban ir Anglijas strādnieku partija, kuras
ministru prezidents ir bijušais strādnieku un sociālistu internacionāles priekšsēdētājs, domāt, ka šī valdība sevišķi uztrauksies, ja mes Baltijas muižniecībai
atsavināsim muižas bez atlīdzības, pretējais apgalvo^ jautājums jjriekš satiriskiem
jums ir drīzāk
žurnāliem
un ne nopietnam diskusijām še augstā namā. Valdība, kura Anglijas ķēniņa vārdā ir atzinusi to vai-
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dību, kura ir noslepkavojusi Anglijas karaļa brālēnu,
miesīgu brālēnu, kura ir atsavinājusi Anglijas moderniem kapitālistiskiem īpašniekiem vērtības rūpniecībā un valsts parādu zīmēs, kas sniedzās miljardos
zelta rubļu, tā valdība gan, man liekas, neatradīs ne
pušplēsta vārda priekš tā, lai atņemtu Latvijai de
jure atzīšanu vai kādas citas labvēlības par to, ka
Latvijas muižniecības īpašumi tiek atsavināti bez
jebkādas atlīdzības. Apskatījis trīs galvenās Eiropas
lielvalstis, kuras mūs varētu interesēt pie šī jautājuma apspriešanas, es esmu devis pietiekoši skaidru
atbildi uz jautājumu, ka no šīm valstīm mums nav
sagaidāmi itin nekādi pārmetumi, itin nekādi protesti,
itin nekāda iejaukšanās šinī likumdošanas aktā ne
tikai attiecībā pret Latvijas pilsoņiem, bet ari attiecībā pret tiem ārvalstu pilsoņiem, kuri var atrasties
viens otrs starp bijušiem muižu īpašniekiem. Ja ari
Vācijā nāktu konservatīva vai reakcionāra valdība
un ja tā ari gribētu izrādīt kādu nebūt līdzjūtību Baltijas muižniecībai, tad viņa vienkārši to nevarētu tāpēc darīt, ka viņai nav nekāda efektiva noteikšana
pasaules politikā. Vācija turpmākos gadudesmitos pati būs nožēlojams objekts lielvalstu starptautiskā politikā. No Francijas un Anglijas mums nav sagaidāma
iejaukšanās Latvijas valsts likumdošanā. Vēl varētu
jautāt, ko tad teiks Polija? Varbūt bijušais ārlietu
ministrs. Meierovica kungs, savā vārdā Varšavā
Polijas valdībai ir devis solījumu Latvijas valdības
vārdā par taisnīgas atlīdzības maksāšanu poļu muižniekiem Latgalē. Bet tā ir bijusi Meierovica kunga
privāta darīšana, kura ir izbeigusies līdz ar to brīdi
kons Meierovica kungam nav vairs tas augstais gods
būt par Latvijas ārlietu ministra kungu. Visas pārējās saistības, kuras Meierovica kungs Varšavā ir devis poļu valdībai un Latgales poļu muižniecībai, ir
Meierovica kunga privātas darīšanas un tas mūs
Latvijas likumdevēju iestādi, nevar interesēt. Es
domāju, ka poļu nācijā, poļu demokrātijā, poļu strādniecībā un zemniecībā, kura atsavina zemi saviem
poļu nācijas īpašniekiem, kuriem ir sava vēsturiska
pagātne un kuriem ir lieli nopelni priekš poļu vēsturiskās nācijas, neatradīs sevišķu rezonanci priekš uzstāšanās par to. lai tiem nedaudziem poļu šļachtičiem
Latgalē tiktu no Latvijas nācijas, no Latvijas republikas maksāta atlīdzība.
Attiecībā uz ārzemniekiem, man jākonstatē pēc
pārbaudītām ziņām, kuras man ir nākušas rokā manā
darbības laikā ārlietu ministrijā, ka vispār starp bijušiem atsavināto muižu īpašniekiem konkrētais muižnieku, ārzemnieku skaits ir ārkārtīgi minimāls. Pēc
I atvijas likumiem no Latvijas pavalstniecības var
iziet tikai tie, kuri dabūjuši no attiecīgas Latvijas

valsts iestādes sankciju. Turpretim tie dubultpavalstnieki. kas kara laikā izstājušies no Krievijas pavalstniecības un ieguvuši Vācijas pavalstniecību, vai
ari citā laikā ieguvuši kādas citas valsts pavalstniecību bez Latvijas republikas iestāžu piekrišanas, tie
pēc Latvijas republikas likumiem nemaz nav vairs
uzskatāmi kā kārtīgi ārzemnieki, kuri ieguvuši tās
valsts pilsonību, pie kuras viņi it kā tagad skaitās, jo
viņi nav to ieguvuši attiecībā pret otru valsti caur to
legālo ceļu, kuru prasa Latvijas republikas likums.
Tie, kuri atstāja Latvijas resp. agrākās Krievijas pavalstniecību, nevarēja izstāties no Latvijas pavalstniecības bez Latvijas piekrišanas. Ja šie pilsoņi, kuri
ir izstājušies bez Latvijas iestāžu piekrišanas, tagad
caur attiecīgām ārlietu ministrijām grieztos ar attiecīgiem priekšlikumiem, prasītu atlīdzību par savu
zemi, tad Latvijas ārlietu ministrija ne tikai atbildēs
viņiem, bet ir jau atbildējusi, ka šāaus ārzemniekus
Latvijas valsts un Latvijas valdība - i^eat zīst nemaz
par ārzemniekiem, kuri ieguvuši ārzenmieclbu legālā, Latvijas likumos paredzētā ceļā un tāpēc pret šā-

diem gadījumiem mums nekādu obligāciju nevar but
un nebūs. Vissliktākā gadījumā, ja atrastos kāds Anglijas pavalstnieks, ja atrastos kāds Itālijas vai Francijas pavalstnieks, kuram Latvijā būtu piederējušas
bruņniecības muižas pirms agrārās reformas izvešanas, tad Latvijas valdība var atrast ceļus, lai izbēgtu
diplomātiskos sarežģījumus, lai izbēgtu nevajadzīgu
papiru smērēšanu, un var izdarīt mazu pretimnākšanu un itin lojālā kompromisa ceļā bez sevišķa likuma izdošanas caur zināmu budžeta posteņa palielināšanu var atrast izeju, t. i. ka Latvijas valdība par
labāku cenu izpērk taisni to daļu, kas paliek viņam
un par neatsavināto daļu ar šiem taisnīgiem 50 hektāriem dod lielāku atlīdzinājumu ārzemnieku pilsoņiem
par viņu īpašumiem. Tāds ceļš ir iespējams, bet,
protams, tikai pret tādiem un tādos konkrētos gadījumos, kur Latvijas valdība atzītu to par derīgu.
Runājot par starptautisko stāvokli, īsumā gribu
aizķert vēl vienu momentu, vēl vienu principu, jo
šinī gadījumā mēs jau varam redzēt zināmu principielu precedentu dažādās Vakareiropas valstīs pēckara laikmeta dažādu saistību un līgumu likvidēšanas veidā. Es pie šī jautājuma negribu plaši apstāties, bet īsos vārdos gribu pateikt sekošo. Kam gan
nav zināms, ka pēckara laikmetā ir radušās tādas
attiecību nokārtošanas starp privāto īpašumu turētajiem, starp privāto īpašumu devējiem un ņēmējiem,
kuras ne mazā mērā nelīdzinās priekškara attiecību
likvidēšanai. Es gribētu jautāt, kas notika visās
Eiropas zemēs, kur valūta krīta, saimnieciskā ziņā
un finansieiā ziņā, ar tiem īpašumiem, kuri bija valsts
papīros un dažādās obligācijās. īpašums, uz papīra
uzrakstītais īpašums, kas senāk nozīmēja zināmu
vērtību, tika pārvērsts par ļoti minimālu, vai par
nulli.
Ar šo procesu ir ruinētas veselas vidusšķiras Vācijā, pa daļai Francijā, Austrijā, Beļģijā un
daudz cjtas zemes. Kas noticis ir, piemēram, valstu
attiecības uz ārieni pie dažādu saistību likvidēšanas?
Piemēram, Francija nemaksā Anglijai ne tikai tos
pa radus, ko viņa pirms kara un pa kara laiku sataisījusi, nemaksā tos, nedeldē, nemaksā procentus un
pat nenokārto līgumus, kā šos parādus viņa domā
dejdet un procentus maksāt. Vai priekš kara tāds
stavoklisstarņ divām valstīm bij domājams? Naudas ņēmējam zināmā termiņā ir jādeldē saņemtā
nauda, na daļai vai pavisam, ir jāmaksā procenti. Ir
pap-ājuši vairāk kā 5 gadi un Francija vēl nemaksā
un nedeldē tos parādus, ko viņa priekš kara un pa
kara laiku m taisījusi Anglijā,
Ja šis jautājums tiks
kāda veidā likvidēts, tad, bez šaubām, tas nenotiks
nec paritātes, mārciņa pret mārciņu, bet tiks atrasti
kādi citi kompromisi. Mēs varētu pievest veselu
rindu dažādus piemērus no pēckara Eiropas attiecībām pret modernu privātīpašumu, kur tiek ievesta
attiecību nokārtošana vai nu caur faktiskiem apstākļiem, vai ar likumiem, vai līgumiem, kuri neatgriež
šo status ouo ante, kāds bij priekš pasaules kara
dažādu saistību likvidēšanā. Es negribu pie šī jautājuma daudz pakavēties, te varētu daudz piemēru
pievest, bet īsumā gribu konstatēt, ka neviena zeme,
neviena Eiropas_ valsts nav tā stabilizējusi privātīpašumu novērtējumus attiecībā pret dažādiem
kontrahentiem, par kādu jūs runājiet no šī augstā
nama katedra. To es nepievedu kā pierādījumu šī
likuma pieņemšanai, bet kā ilustrāciju, lai pastiprinātu to viedokli, kurš ielikts šai likumdošanas aktā,
vismaz attiecībā uz šī likuma 2. pantu, kur mēs uz
18. marta likuma _ pamata liekam priekšā likvidēt
hipotekariskos parādus kaut ari drusku bargākā, bet
tomer_ pieklājīgāka "eidā, nekā tas noticis Austrijā

un Vācija.
Es domāju, ka šo jautājumu es būšu pietiekoši
skaidri apgaismojis un tāpēc es negribētu ar savu
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runu ilgāk apgrūtināt augstā nama uzmanību, kura
aizvilkusies diezgan tālu, un gribu taisīt tikai slēdzienus. Saņemot kopā visu sacīto, mēs varam konstatēt ka nav taisnība tiem šī likuma oponentiem,
kuri saka, ka šis likums ir nekulturels un nav tiesisks.
Nav taisnība tiem runātājiem, kuri saka, ka atlīdzība
jānokārto veidos, kuri liktu valstij maksāt miljardus
un atkal miljardus bijušai Baltijas muižniecībai. Nav
taisnība tiem, kuri saka, ka starptautiskie motivi
prasa atlīdzības maksāšanu muižniekiem. Bet ir gan
taisnība, ka Latvijas tauta šo jautājumu savā tiesiskā
apziņā ir jau izšķīrusi un šodien izšķirs veidā, kuru
viņa uzņēmusi caur savām intuitīvām tiesībām, caur
nerakstītām tiesībām, kuras jau kopš Hugo Grocija
laikiem tiek atzītas. Ar šiem tiesiskās apziņas pamatiem viņa šo jautājumu uztvērusi tā, ka Baltijas
muižniekiem atlīdzības maksa nepienākas, jo viņiem
trūcis tiesiskais pamats uz viņu īpašumiem.
Tāpēc katru atlīdzību Latvijas tauta, it sevišķi tā tautas daļa, kura šo veco netaisnību ir likvidējusi ne
tikai ar likumdošanas aktu, rakstīdama ar tinti kādā
rakstā par šo veco tiesību atjaunošanu, bet ar savām
asinīm, pie Ložmetēju kalna, pie Daugavas, pie Cēsīm un daudz citās nezināmās, neredzamās vietās, ka
šī Latvijas nācijas daļa uzņems atlīdzības maksāšanu bijušiem muižniekiem kā aktu, kurš nozīmēs nicināšanu un ņirgāšanos par tiem varoņdarbiem, kurus
šī nācijas cīnījušās, cietušā un asiņojošā daļa pastrādājusi Latvijas republikas pagātnes varoņdarbos.
Tāpēc beidzot šo runu, es gribētu cerēt un ticēt, ka
visi tie, kuriem Latvijas demokrātiskās republikas,
Latvijas brīvās nācijas gods un ciena ir no svara,
visi tie Latvijas nācijas dēli. kuri domā, ka Latvijas nācija ari savā kultūrā un politikā var ziedēt un
plaukt nevis uz veikaliem, korupciju, aizkulišu machinacijām, noziedzībām un dubļiem, bet kuri Latvijas nācijas nākotni domā stiprināt, aizsargāt un
turēt ar to pašu varonību, kura viņai bij 1905. un
1919. gados, tie balsos, ja ne šodien, tad jūnija mēnesī, priekšvakarā, kad būs jāsvin Cēsu kauju piecgadīgā jubileja, tie balsos šodien par sociāldemokrāti ' 'as priekšlikumu pret atlīdzību, jo tas nozīmē uzstāšanos par Latvijas demokrātiskās republikas cieņu un
godu. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Lindiņam.
R.
nījamie
tājumu
krasās

Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Ciedeputātu kungi! Runājot par atlīdzības jaupar atņemtām zemēm, Saeima sadalās divās
dalās, pie kam gandrīz visa pilsonība, izņemot Latgales darba partiju, ir nostājusies par to,
ka tādējādi vai citādi atlīdzība bijušiem īpašniekiem
ir jāmaksā, un aizstāv maksāšanu galvenā kārtā tāpēc, ka citādi mēs satricinātu valsts tiesisko stāvokli un vispār privātā īpašuma tiesības ar to tiktu
satricinātas. Tā tad izrādās, ka te mums ir sociālistiskais spārns, kurš stāv pret šo privāto īpašumu
un pilsoniskā daļa, kura stāv par privāto īpašumu.
Man liekas, ka motivs, aistāvēt privāto īpašumu un
tapec maksāt bijušiem īpašniekiem atlīdzību, ir ne
visai pamatots un_ stingrs. Jāsaka galu galā, ka nebūt sociālisti savā visumā un visos veidos privāto
īpašumu nenoliedz. Ari sociālisti stāv par dažiem
privāto īpašumu veidiem. Galu galā, vai tad ari pilsoņi absolūti uz visas līnijas aizstāv šo privāto īpašumu? Tāpat uz visas līnijas viņi to neaizstāv.
Pauļuka kungs pagājušā sēdē nāca ar plašāku runu
un pieradīja, ka lai neizrautu valstij tiesiskos pamatus, jo galu galā visi likumi esot dibināti uz privātā
īpašuma pamatiem, kas tā ari ir pēdējā daļā, jo mūsu
tagadējie likumi, kā politiskie, tā ari saimnieciskie
tiešām iziet no privātā īpašuma pamatiem, un tas ir

tiešām tagadējo moderno un ari veco valstu, galvenā kārtā moderno valstu pamats, ka šis privātais
īpašums tiek sargāts. Vai tas nozīme to, ka tad tagad viss nrivatais īpašums ir absolūts? Vai privātais
īpašums netiek jau no pašas pilsonības un šo principu aizstāvētājiem ierobežots? Viņš tiek ierobežots. Tiek ierobežots veselā rindā mantošanas gadījumos, izšķērdēšanas gadījumos un sevišķi viņš
tiek ierobežots vairākkārtīgi un dažādi attiecībā uz
zemi. Mums taču ir likums, kas aizliedz ar zemi rīkoties tā, kā to gribētu īpašnieks. Viņš nepielaiž
sadalīt zemi zem 10 ha, noliedz to apvienot vairāk
par 50 ha kopā. Tā tad, kaut gan princips pastāv,
tādi ierobežojumi tomēr ir vajadzīgi, zināmā mērā
varbūt vajadzīgi taisni priekš tam, lai sargātu pašu
šo privātīpašumu. Sevišķi tas ir attiecināms uz zemi.
Izrādās, ka zemei tomēr ir savādākas īpašības kā
citiem īpašuma veidiem, ka
te ir tomēr kaut kas
tāds, kam arvien jāliek virsū vairāk ierobežojumu.
Ja nu pieejam pie tām zemēm, kas ir atņemtas viņu
bijušiem īpašniekiem, tad redzam, ka šim privātīpašumam attīstoties šīs zemes gāja plašumā tikmēr,
kamēr nonāca līdz tādai stadijai, kad sāka apdraudēt
pašu privātīpašumu. Un, lūk, tāpēc, ka tika apdraudēta kapitālistiskā valsts iekārta - - nevis sociāli
stiska, bet kapitālistiskā — kura dibinājās uz privātīpašumu, tāpēc šīs zemes bij jāatņem. Ja nu tas
irta, ka tad var prasīt, lai muižniekiem par šīm zemēm, kas ir atņemtas, tiktu samaksāts? Kā to no
privātīpašuma viedokļa var aizstāvēt?
Vēl tālāk
mes redzam, ka nebūt nav atņemta visa zeme, ka
daļa no _zemes_ ir atstāta. Kāpēc daļa zemes ir atstata, kapec pāreja zeme ir atņemta? Ar ko tas izskaidrojams? Tāpēc, ka te bija tāds īpašuma veids,
^ sava attīstībā, apdraudēja
kas, ejot talak
moderno
īpašuma veidu, tas bij jāatņem. Galu galā, Pauļuka
kungs, ja Jus toreiz but pieņēmuši sociāldemokrātu
priekšlikumu, ka muižniekiem vajaga atņemt visu
zemi, itin neko neatstājot, galu galā mēs varbūt varetuieiet uz to, muižniekiem kaut ko maksāt. Bet
ta ka viņiem ir atstata neatsavināmā daļa, ir atstāts
tik daudz zemes, cik vajadzīgs, bet atņemta tā zeme,
kas traucēja zemes apstrādāšanu, kas apdraudēja
kapitālistisko iekārtu, tad, Pauļuka kungs, ir saprotams, ka maksat_ atlīdzību nevajaga. Tāpēc ari tas
ir atsavināts. Vēl es gribu norādīt, ka vienā zinā
Pauļuka kungam bija taisnība. Viņš aizrādīja, ka
grib bijušiem īpašniekiem maksāt pilnu vērtību. Tas,
ko liek nrieksa Pauļuka kungs, samaksāt tādas cenas, kādas bija, kad zemi atņēma, ta bez šaubām ir
pilna vērtība. Tai ziņā Pauļuka kungam ir taisnība,
ka patiešam zemnieku savienība grib maksāt muižniekiem pilnu vērtību, nevis daļu, ar vārdu sakot,
sava ziņa šo zemi nopirkt. Bet tie pamati, no kuriem
viņi iziet, ir nepareizi. Tālāk man jāsaka, ka Saeimā
ir izvirzījušies pašlaik četri virzieni. Viena daļa
stāv par to, ka muižniekiem nav jāmaksā ne kapeikas atlīdzības. Tad viena daļa, pats labais spārns,
stāv par to, ka muižniekiem ir jāmaksā zeltā pilna
vērtība, vairāk reizes lielāka nekā tad, kad to zemi
atņēma. Treša daļa, zemnieku savienība, stāv par to,
ka jāmaksā pilna vērtība un ceturtā dala, centrs,
kurš, lai privātīpašuma princips netiktu traucēts,
grib vienu daļu maksāt. Visas šīs trīs pēdējās daļas
tagad pie balsošanas par tautas ierosinājumu nostājas kopā un grib šo tautas ierosinājumu noraidīt.
Bet tagad jautāšu, kas būs tālāk, vai ir iespējams Saeima izvest kādu citu likumu, vai iespējams izvest to,
ko Pauļuka kungs liek priekšā, vai tas ir iespējams.
Tas nav iespējams, jo diemžēl jūs esiet 14 vai 15 locekļu un ari demokrātiskais centrs neizvedīs savu
priekšlikumu ar savam 22 vai 20 balsīm, no kurām
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tagad vēl dažas atkrīt nost un ar šīm 18 balsīm jūs
neizvedīsiet to, ka muižniekiem būs jāmaksā dažas
kapeikas. Tā tad Saeimā jūs tagad nevariet nākt
ne pie.kāda rezultāta un nevariet nākt ne pie kāda
rezultāta tad, ja negribēsiet nostāties uz tā redzes
stāvokļa, uz kura stāv Firksa kungs, kurš saka, ka
jāmaksā ne tikai pilnvērtība, bet 10 reiz lielāka pilnvērtība. Mūsu bijušo muižnieku aizstāvji — minoritātes redzēdamas to, ka tagad Saeimā ir tik izdevīga situicija, no savas pozīcijas neatkāpsies, un ja
viņas no savas pozīcijas neatkāpjas, jūs nekādu likumu nevariet izvest cauri. Tāpēc mēs varam palikt bez kāda likuma šinī ziņā, bet, redziet, tas gan
tagad nav nekāds nopelns, jo ar likumu tādā vai
šādā ceļā šis jautājums ir jānokārto. Agrarlikuma ir
noteikts, ka ar sevišķu likumu nosakāms, vai jāmaksā, vai nav jāmaksā par zemi. Tagad jūs negribiet pieņemt likumu, ka nav jāmaksā un ari nevariet
izvest savu likumu, kas paredz tādu vai citādu atlīdzību. To jūs nevariet (starpsaucieni). Tas būtu
ļoti labi bijis, ja jūs paredziet mums vairākumu, jo
tad sen mēs būtu pie tāda likuma izdošanas ķērušies
un mēs ari pie tāda ķersimies, ja mums vairākums
būs. Domāju, ka latviešu tauta, ari vecsaimnieki,
sapratīs, ka tiešām nav jāmaksā atlīdzība muižniekiem. Tas, ka viņiem ir pretējas domas, ir savā ziņā
jūsu iestāstījums, ir savā ziņā pilsonisko' partiju iebaidījums, jo mūsu pilsoniskās aprindas taču saka,
ka šā vai citādi kāds grasis ir jāmaksā. Bet ja šī
iebaidīšana nebūtu bijusi, tad esiet pārliecināti, ka
neviens negribētu atturēties un katrs atzītu, ka ir
netaisni un nepareizi maksāt atlīdzību. Tad es vēl
gribu norādīt uz vienu. Ja tagad nav iespējams jums
izvest cauri likumu par atlīdzību un jūs gribiet palikt
pie tā principa, ka atlīdzība ir jāmaksā, tad jūs būsiet spiesti nostāties uz tā redzes stāvokļa pret savu
gribu, uz kāda stāv Firkss; tad zemnieku savienība
un, diemžēl, ari demokrātiskais centrs un jaunzemnieku savienība stāvēs par to priekšlikumu, kuru liek
priekšā Firkss. citādi jūs to izvest cauri nevarēsiet.
Beigās es gribu uz vienu norādīt. Te aizrādīja uz
vienu lietu, ka mēs ar to satricinām etiķu un morāli
u. 11, u. 11 Es nezinu, vai vispār mēs pret bijušiem
īpašniekiem un tiem. kas reprezentē bijušos muižniekus, vispār par etiķu un morāli varam runāt. Man
liekas, ka viņi šai zinā ir jāstāda ārpus ētikas un morāles. Nav ilgi atpakaļ tas laiks, t. i. 1906. un 1905.
erads un priekškara gadi, kad viņi sludināja, ka uzkārs dučiem Kalniņus un Ozolus, — to visi vācieši
gribēta. Un ko viņi darīja 1906. un 1907. gadā? Vai
Pie šiem cilvēkiem var būt runa par kādu etiķu un
morāli? Tiešām, ja tas tā būtu bijis, tad mēs ļoti ātri
piedotu un aizmirstu to, ko muižniecība šajos 700 gados ir darījusi latviešu tautai un sevišķi vēl pēdējos
gados, kad latviešu tauta sacēlās, lai atņemtu un iekarotu savas tiesības. Tā tad te runāt par etiķu un
morāli nevar. Lai mēs šo jautājumu reiz izšķirtu,
tad mums ir jābalso par to iesniegumu, kuru ir parakstījuši tuvu pie 100.000 iedzīvotāju. (Sauciens
pa labi: ..Diezin , vai ir parakstījuši?")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bīl-

manim.
S"^* *? R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu kungi! Budžeta komisijas referents, ievadīdams
debates šinī svarīgā jautājumā, par nožēlošanu, nedeva nekādus paskaidrojumus no tā viedokļa, kāds
viņam ir no budžeta komisijas. Šinī svarīgā jautājumā ari mūsu finansu ministrs, kurš vienmēr diezgan runīgs un diezgan vērīgi klausās pie tiem likumprojektiem, kuri saistīti ar izdevumiem, cieš klusu.
Šī klusuciešana no finansu ministra un budžeta komisijas referenta puses liek mani pie šī jautājuma
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pakavēties no tīri saimnieciskā viedokļa. Man šķiet,
ka tas bij avanss, ko šeit deva Pauļuka kungs, kad
viņš runāja, it kā mēs ar šo likumu gribot nodarīt
netaisnību un sociālu pārestību un mēģināja atrast
argumentus, ka .atlīdzības likums ir pieņemams un
atlīdzība bijušiem muižniekiem piešķirama. Protams, ka jautājumu par atlīdzības maksāšanu muižniekiem var apskatīt no dažādiem viedokļiem. Var
apskatīt no vienas kādas juridiskas teorijas viedokļa,
var apskatīt izejot no sīkas saimnieciskas intereses,
izejot no šauriem Latvijas apstākļiem, aizmirstot pagātni, aizmirstot to, kas noticis starptautiskās attiecībās dažādās valstīs pēdējos gadu desmitos, ko kapitālistiskās valstīs ienesis jaunu pasaules karš,
aizmirstot mūsu nākotnes perspektives un aizmirstot to, ka mēs vairs nedzīvojam agrākās
Krievijas valsts iekārtā, bet jaunā, jaunas valsts iekārtā. Tāpēc, pieejot no stāvokļa, it kā Pauļuka
kungs dzīvotu kādā Kurzemes mājā agrākos apstākļos, atrisināt šo jautājumu tagadējos apstākļos
ir nepareizi. Juristam vajadzēja atrast citādu tulkojumu, jo tagadējie apstākļi ari pie mums ir citādi
nekā romiešu vēsturē, feodālisma laikos, nekā cariskā
Krievijā. Mums jārēķinās ar tiem juridiskiem argumentiem, kuri radušies modernā kapitālistiskā valstī, kur attiecības starp dažādām šķirām palikušas
citādas un kur argumentācija un motivi juridiskos
jautājumos var būt gluži savādi un citādi. Pauļuka
kunga slēdziens un stāvoklis, uz kura viņš nostājās,
ir tāds, ka ja to pieņem, tad jāsankcionē visas tās
anormalības, visas tās sociālās pretestības, visas tās
varmācības un visas tās netaisnības, kādas līdz agrārās reformas izvešanai norisinājās Latvijas zemniecībā. Man liekas, ka uz tāda viedokļa neviens Latvijas pilsonis nostāties nedrīkst. Visas tās netaisnības, ' kuras tik plaši nodarīja muižniecība visā Latvijā, netaisnības ar rentes līgumiem, ar privilēģijām,
ar barbarisku izrēķināšanos ar visāda veida zemes
rentniekiem, visas šīs netaisnības un varmācības
sankcionēt mēs nevaram. Tāpēc Pauļuka kungs, pieejot no tīri juridiski teorētiskā viedokļa pie šī jautājuma, to apgaismo vienpusīgi. īsumā es gribētu minēt sekošo. Zemes atlīdzības likums, kurš stāv
mums priekšā, uzrāda no dažādām partijām un grupām dažādus aprēķinus. Ir uzstādītas dažādas kal-

kulācijas.. Vislētākais aprēķins šai atlīdzībai ir so-

ciāldemokrātiem — 75 miljoni; demokrātiskais
centrs to aprēķina uz 150 miljoniem, zemnieku savienība uz 1100 miljoniem, kristīgie nacionālisti uz
pusotra miljarda t i. 1.500.000.000, un vācieši uz
18 miljardiem apaļos skaitļos rēķinot.

Neviena no

visām šīm frakcijām nav vēl uzstādījusi jautājumu,
ar ko Latvijas tauta to varētu samaksāt. Mēs gan
zinām, ka no tās puses, kura sola vislielāko sumu,
kura met vislielāko trumpi, mēs bieži dzirdam sūdzamies, ka viņu stāvoklis esot ļoti grūts, ka šie
kungi no labās puses vēl nesen atpakaļ prasīja nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu, ka tie nesen vēl atpakaļ runāja par ārkārtīgu krizi mūsu zemniecībā, par krizēm rūpniecībā.
Tur tiem vārdu netrūka. Bet bilde kļūst pārāk drūma, kad jūs, kungi no labās puses, sākat runāt par
to, kur līdzekļus ņemt Jūsu dabā ir parakstīt lielus
vekseļus, par kuru samaksāšanu jūs nedomājiet.
Man šķiet, ka mūsu topošā buržuāzija, mūsu topošā
pilsonība, kura dzīvo vēl savu 5. pastāvēšanas gadu,
uzrāda zināmā mērā sekmes savā attīstībā. Saimniekošana, kuru savā laikā ievadīja Ulmaņa kunga
politika, ar citiem vārdiem sakot zemnieku savienības politika, bija caur un caur tāda, kurai kritikas
mērauklas nebija. Eksperimenti, ko praktizēja labās puses deputāti savā valdīšanas laikā, uz visas
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rindas, bija neizdevīgi, kuri lielā mērā nevis veiciun rentes maksas. Tāpēc muižniekiem vislabāk vajanāja mūsu saimnieciskās dzīves attīstību, bet savā
dzēja saprast, cik lielā mērā te ir notikusi saimnieziņā pat grāva viņas attīstību. Es atļaušos pakavēciski sociāla netaisnība un nemēģināt ar savu teorēties pie dažiem piemēriem. Vēl tagad mūsu „Ekono
tisko attaisnojumu segt šo netaisnību. Pēc pasaules
kara, Latvijas valstij nodibinājoties, šī sociālā nemistā"_ ir publicēts tas parādu atlikums, ko uzkrājusi mušu valsts Ulmaņa valdīšanas laikā. Šis atlitaisnība tiek lielā mērā pastiprināta vienai šķirai par
kums, Ulmaņa kungs, nav vairs tik liels, viņš ir
labu, otrai par sliktu. Un kādos apmēros? Jākonstipri lielā mērā samazināts, bet ne uz jūsu, pilsonīstatē, ka tas notiek grandiozos apmēros, miljonos un
bas, rēķina, bet gan uz visas tautas darba spēju rēmiljardos. 18. marta likums dzēš parādus bijušiem
ķina. (Ulmaņa starpsauciens.) Bet šī suma, Ulmaņa
muižniekiem 60 miljoni zelta rubļu apmērā un kopā
kungs, kura Jums mieru nedod, ir apmēram tomēr
ar zemnieku mājām šīs sumas sniedzas līdz 98 milvel tuvu pie 2 miljardiem liela. Viņa pārsniedz to
joni zelta rubļiem. Tiek dzēsti hipotekariskie parādi
sumu, ko jūs vēl tagad gribiet uzlikt tautai pēc kriuz Rīgas namiem, kuri kopsumā sniedzas simtos milstīgo nacionālistu aprēķiniem.
Runājot par atlījonos. Ari šie parādi tiek dzēsti par 66/:i kapeikām
dzību bijušiem muižniekiem, jāpakavējas pie tā, cik
viens zelta rublis. Bet atlīdzība nav dota tiem, kuri
īsti vērtībā bija katra viņu īpašumā atrodošās pūrir devuši iespējamību apgrūtināt ar parādiem nevieta zemes. Kā jums pašiem zināms, uz muižnieku
kustamos īpašumus, kuri ir nesuši savus līdzekļus
zemēm gulēja Vidzemē 36 miljoni zelta rubļu un Kurkrājkases vai _ari valsts kasē, un tādā kārtā devuši
zeme 24 miljoni zelta rubļu parādu. Ja jūs šos miliespēju kreditēt turīgos īpašniekus. Sīkie noguldījonus atvelciet no faktiskās toreizējās muižnieku zejumi atmaksāti netiek. Vēl šodien es painteresējos
mes_ vērtības, tad jūs redzēsiet, ka nevar būt nekara zaudējumu komisijā un tur dabūju zināt, ka šie
kāda ziņā runa par samaksu pēc tirgus cenas. Pasīkie noguldījumi, kas tika evakuēti uz Krieviju, izrādi, kas apgrūtināja muižnieku zemes, nebija nātaisa 80 miljoni zeltafranku (Starpsauciens no viekuši no ārzemēm. Ārzemju aizdevumi ir ļoti niecīgi
tas: „Rubļu!"), varbūt ari rubļus, to es neatceros.
uz mūsu muižas zemēm. Aizdevumus tiem deva
Šī suma, luk, ari dzēsta, nav atlīdzināta ieguldītājiem.
galvenā kārtā mūsu pašu muižnieku kredītiestādes,
Turpretim otrai_ daļai, t. i. bijušiem namu un zemju
īpašniekiem paradi ir dzēsti. 18.marta likums, redziet
kuras no otras puses uzsūca sīko noguldītāju, rūpnieku, amatnieku un strādnieku sumas lielā mērā.
ir netaisns likums, kurš acīm redzot nav respektējis
Tagad šīs sumas, kuras no sīkiem iedzīvotājiem savā
īpašuma tiesības. Sava laika sociāldemokrāti ir atlaikā tika aizdotas muižniekiem uz viņu zemēm, tika
balstījuši šo likumu ka nepieciešamu ķirurga naža
dzēstas ar 18.marta likumu, ar citiem vārdiem sakot, griezienu saimnieciski netaisno attiecību nokārtošanā.
tika uzdāvinātas bijušiem muižniekiem. No šī viedo(Starpsauciens no Pauļuka.) Jā, Pauļuka kungs, taikļa vien pieejot pie bijušo muižnieku muižām, kuras
sni tiem, kam bija tie sīkie noguldījumi, tie vairs savu
bij apgrūtinātas ar lieliem parādiem, tiesības uz kaut
artaviņu nevar prasīt atpakaļ. (Starpsauciens no
Pauļuka.) Ja nu jums un tāpat ari citiem zemes īpaškādu atlīdzību par tirgus vai oustirgus cenām, jau
niekiem būtu savas obligācijas jāsamaksā zeltā, tad
lielā mērā tiek mazinātas. Še kristu svarā tikai digan jus runātu citu valodu. Tāpēc 18. marta likums ir
ference starp to, kāda vērtība bij bijušo muižnieku
netaisnīgs, un jums p_ret to vajadzēja vērst tagadējo
zemei agrāk, atvelkot narādus no toreizējās tirgus
argumentāciju, ko jus gan nedarījāt. Viņš vēstucenas. Šī diference ir diezgan šaura un niecīga. Ja
ņ emam vērā, ka Vidzemē muižu zemes bij apgrūtiriski bija vajadzīgs, viņš ekspropriē 80 miljoni zelta
nātas ar parādiem 65% apmērā no muižu vērtības, rubļu mazturīgiem un uzdāvina jums šos 80 miljoni
zelta rubļu. Šī likuma izvešana nebij tikai sociāla
tad redzam, ka īstā vērtība nēc toreizējās tirgus cenetaisnība, ko nodarīja vienai daļai, bet tā bija viennas paliek diezgan maza. Tāpēc, ņemot vērā pakārša ekspropriācija. Mūsu laikos kapitālistiskā ierādus uz bijušām muižnieku zemēm, mēs nevaram
taisīt tik plašu aprēķinu, kā jūs to dariet. Otrām
kārta šada _ ekspropriācija notiek katru brīdi, katru
kārtām, mums ir zināms, citējot pēc Skujenieka grā-J stundu. Vēsturiski ņemot, šāda īpašuma ekspropriācija zināmos periodos notiek ļoti plašos apmēros.
mātas ,.Latvija ". ka pēc zemnieku atsvabināšanas
Piemērus no citam valstīm pievedīšu vēlāk. Jūs paši,
muižnieki sāka pārdot zemniekiem mājas un ierausa
zemnieku savienības frakcija, mēdzat dižoties ar to]
diezgan labas sumas. Skujenieka kungs savā grāka
matā uzdod, ka 40 gadu laikā, no 60.—90. gadiem,
jums vajagot atlīdzināt kara zaudējumus. Jus
neesiet pietiekoši objektivi un jums ari nav iespēmuižnieki par nārdotām mājām ir ieņēmuši ne vairāk, ne mazāk kā 70 miljoni zelta rubļu Vidzemē, bet' jams objektivi šo lietu apgaismot jo jums, nākošai,
Kurzemē 20 gadu laikā 38 miljoni zelta rubļu. Tā tad . topošai pilsonībai, nav laika, lai varētu ir teorētiski
tie niecīgie atgriezumi, kurus muižnieki no savām g. sekot, ir praktiski, ir zinātniski apgaismot mūsu dzīlielām latifundiiām pārdeva, uzkrāja tiem lielus ka-J ves vajadzības. Jums pirmā vietā stāv privāts veipitalus. Man šķiet, ka jāņem vērā tās sumas. kuras! ?kals, valsts politiku jus vienmēr
vediet sakaros ar
savā laikā latviešu zemnieki ar saviem sviedriem unl i saviem veikaliem un jums nav ne gribas, ne laika
rūgtiem pūliņiem samaksāja bijušiem muižniekiemj ?runāt plašāki par lietam, kuras jums vajadzētu apnar zemēm, kuras viņu īpašnieki nekad nebij pirkuši 3«gaismot. -Ja jus šeit nākiet ar priekšlikumiem, tad
Zemniekiem pārdotās zemes nebii pirktas, bet sran!tfjus to dariet aiz motiviem, ko jums diktē jūsu prakkaut kā piesavinātas vēstures gaitā. Vismaz tādas!?tiskas intereses, ko diktē jūsu saimnieciskās intereīnašuma tiesības, kādas ir jums uz jūsu zemi, biju-ļ Ises, un tāpēc ari prasība, ko iesniedza zemnieku sāšiem muižniekiem nebij. Nebija tiem to tiesību, kā-ļ i vienība par kara zaudējumu atlīdzību, ir palikusi tikai
j
das būtu Jums, Pauļuka kungs, ja Jūs tagad nopirktus ? likumprojekts, jo kara zaudējumu atlīdzību mēs makkādu māju. Tāpēc, ņemot vērā šos pāris argumenteļļSsat neesam spējīgi un nebūsim maksāt spējīgi. Kara
no mūsu nesenās vēstures, tīri saimnieciskus argu-ļ ļļzaudejumu rēķins Latvija iztaisa 30 miljardus un
mentus, runāt tālāk par tirgus atlīdzības maksāšanu !ļjprotams, ka jus nevariet prasīt, lai šo sumu samakmuižniecībai nav nekāda pietiekoša pamata. Mēs?! satuarnetiešiemnodokļiemmazturīgieiedzīvotāji,
zinām Klabi to, ka zemnieku māju izpirkšanas gaitai nevariet prasīt _ lai samaksātu to no mūsu mežu
bija ārkārtīgi grūta un ka zemnieku mājas bieži nācaj fonda. Tapec tās lielās prasības, ko jūs deklarējiet,
zem āmura. Lielākais nopelns tam bija stingrība,ar kā-ļ nav izpildāmas, un jus paši ari apzināties, ka viņas ir
du muižnieki no zemnieku mājām iekasēja izpirkšanas! tik lielas, tik neiespējamas. Tomēr jūs gribiet pie-
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ņemt jaunu likumprojektu ar jaunām miljardu lielām
saistībām. Budžeta komisijā vēl šodien, apspriežot
kara flotes kredītus, jūsu priekšstāvji atteicās spriest
pār līdzekļiem, ar ko šos izdevumus segt. Tā, lūk, ir
neapzinīga bezsistemas, bezdisciplinas, nepārbaudīta
saimnieciska politika, ko savā laikā tik kļūmīgi jau
veda zemnieku savienība. Politika, kas noveda pie
mūsu rubļa krišanas, apgrūtināja mūsu valsti ar parādiem, noveda mūs pie linu parādiem un citiem vekseļiem, kurus tagad mums maksāt nav viegli. Atļaujiet vēl pakavēties pie dzīves atjaunošanas problēmas. Šisir jūsu jājamais zirdziņš, turīgās lauku
pilsonības jājamais zirdziņš, uz kura jūs cenšaties
izjāt, kad gribiet kaut ko vairāk izsist. Protams, ka
mes stāvam par dzīves atjaunošanu, bet paši dzīves
atjaunošanas veidi var būt dažādi, un par šo dzīves
atjaunošanas jautājumu mēs vēl šodien lasām ..Jaunākas Ziņas" un „Latvijas Vēstnesī" mūsu finansista
Karkliņa kunga aprēķinu, ka mums ir tuvākos 5 gados vajadzīga vairāk kā viena gada tekoša ienākumu
suma, 186 miljoni latu. Tas ir vajadzīgs, jūs to neapstrīdat Ja tas netiks dots, saimniecība cietīs. (R.
Kalnings no vietas: „Tā ir viena maza daļa!") Tā
ir tikai maza daļa. Bet šādas prasības ir un tās ir
nopietni apsvērtas un vajadzīgas. Ja mēs viņas varētu apmierināt, tad tas pavirzītu mūsu dzīvi gadus
10 uz priekšu. Tas dotu mums daudz vairāk, nekā
kad mes valsti apgrūtinām ar jauniem lieliem parādiem._ (G. Reinhards no vietas: „Vajaga vairāk
strādāt un mazāk slinkot!"). Reinharda kungs, man
šķiet, ka tie muižnieki, kuriem Jūs gribiet tagad maksāt, darbu nekad nav pazinuši, tie pazinuši gan ko
citu un ja nu Jūs gribiet pārmest latvju tautai, ka
ta nav strādīga (G. Reinhards no vietas: „Jūs jau
aiciniet uz slinkumu!"), tad Jūs nodariet tautai vislielāko netaisnību. Zināmos gadījumos, kad Jums tas
izdevīgi, Jus sakāt, ka latviešu tauta ir čakla, ar lielam darba _ spējam, bet tagad Jūs sakiet, ka tā ir
slinka. Pārmest, ka latvju tauta ir slinka, nav cits,
ka nekaunīga demagoģija. (Saucieni pa labi.) Tas
ir jūsu jājamais zirdziņš, ka mēs pavedinot uz slinkošanu. Bet jus nevariet pierādīt, kur mēs būtu
uzstājušies, ka darbu nevajaga strādāt tā, kā pienākas, jus nevarietpievest tam argumentu. Lai izdarītu jaunu netaisnību, lai atbalstītu bijušos muižniekus
un lielāko reakcijas pamatu, jūs lielā mērā solidarizējaties ar tiem, viņi ir pamats jūsu politiskai eksistencei. Jus meklējiet glābiņu Andrievā Niedrā un
citos. Tapec šiem jūsu argumentiem nav nekāda
svara. Ta tad dzīves atjaunošanas prasības ir tādas,
kuras neatļauj mums uzņemties kaut kādus liekus
izdevumus. Dzīves atjaunošanu jūs līdz šim esiet veduši uz mežu fonda rēķina. Jūs esat izcirtusi vienīgo mežu fondu, vienīgo mūsu kapitālu — mežu, un
gribiet to ari tālāk darīt. Šodien budžeta komisijā
mums nācās runāt par pusmiljarda lielām sumām
jaunas flotes būvei, bet jūsu priekšstāvji neturēja par
vajadzīgu padomāt, kur tādus līdzekļus ņemtu. Tā
ir vieglprātība, ar kādu jūs vienmēr pieejiet pie
finansielu jautājumu atrisināšanas. Valsts saimnieciskos jautājumus jūs apspriežat no savām privātām
interesēm izejot. Jūs nespējat valsts jautājumus uztvert visa kopsakarībā. Mežu fonds dzīves atjaunošanai, veco parādu segšanai un jauno parādu nomaksai nav izlietojams. Bet mūsu budžetā citu
avotu nekādu nav. Tagadējais valsts budžets ir
šķiru budžets par labu turīgai pilsonībai un par sliktu
mazturīgai iedzīvotāju daļai. Šis šķiru politikas
budžets sasniedzis savu maksimumu un vēl vairāk
viņu nosvērt uz netiešo nodokļu rēķina nevar. Ja
tagadējais stāvoklis ir tāds, ka mūsu turīgākā iedzīvotāju šķira, kuras rokās atrodas visas vērtības,
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spēj valsts kasē maksāt niecīgu sumu, apmēram 5%
no visiem valsts ienākumiem, tad, protams, pārējai
iedzīvotāju daļai nākas ļoti grūti, jo viņai jāsamaksā
toties daudz vairāk. Mūsu budžeta sabalansēšana
ir tāda, ka tā iedzīvotāju šķira, kura tagad _ taisās
uzvelt jaunus parādus, miljardiem lielus parādus, ka
tā iedzīvotāju daļa, kuras rokās atrodas visas nacionālās bagātības, valsts kasei dod tik ļoti maz. Zemniecība mūsu valsts budžetam dod mazāk, nekā ņem
no tā. Jūs gribiet vēl vairāk ņemt no valsts kases
sev par labu un ņemt dažādos veidos: gan neatmaksājamu pabalstu veidā, gan aizdevumu veidā. Man
ir pie rokas zemnieku savienības „Brīvās Zemes"
pielikums, kur Kllves kungs, kā Latvijas bankas padomes priekšsēdētāja biedrs konstatē, ka tā iedzīvotāju šķira, kura vienmēr daudzina, ka viņa satricināta, ka viņai vajagot no valsts lielāku pretimnākšanu — zemniecība — no valsts resursiem valsts
aizdevumu veidā ir saņēmusi uz 1923. gada 1. novembri 28 miljoni latu aizdevumos, t. i. 47% no
visiem valsts aizdevumiem pret 37% pagājušā gadā.
Protams, ja jums valsts kase tik viegli pieietama un
jūs variet viegli dabūt valsts līdzekļus, tad jums ir
viegli runāt par jaunu parādu uzņemšanos vienkārši
tāpēc, ka jūs viņus paši nemaksāsiet. Visa pārējā
iedzīvotāju daļa no sava maizes gabaliņa, ko apēd.
no gaļas kumosa un no cukura graudiņa to samaksās muitu un akcižu nodokļu veidā. Tāpēc jums ir
tik viegla sirds un omulība. Ar norūdītu aukstasinību jūs apspriežiet šo jautājumu, jo jūs esiet jaunie
..nepmaņi", jaunie kapitālisti, kuriem maks uz valsts
rēķina stipri piebriedis. Tiešām jums nav iemesla
sūdzēties par to grūto nodokļu nastu, kura drīzā
laikā būs jāmaksā. Tāpēc mēs redzam smaidus uz
iūsu sejām, bet neredzam nekādas noteiktas kalkulācijas no tautsaimnieciskā viedokļa. Nerunājot tālāk par to, man gribētos pievest dažus piemērus.
Jūs zināt ka pasaules karš ir lielā mērā izvandījis
un apgāzis agrākās attiecības kapitālistiskās valstīs.
Visas valstis ir apgrūtinātas ar nesamaksājamiem
parādiem: pasaules kara nasta ir tāda, kuru samaksāt nespēj un nespēs. Visas bagātākās valstis, ari
bap-ātā Anglija, nespēj nomaksāt savus procentu
maksājumus. Tomēr Vācijā Stinness, Austrijā Šneiders — ir izauguši tik dižas varas, ka tie diktē savus
noteikumus politiskā un saimnieciskā dzīvē. Kapitāls koncentrējas, kaoitala vara nav no pasaules
karu satriekta, pasaules karš kapitālistiem nesis vislabāko pelnu. Vienā pusē ik dienas 8000 cilvēku
upuru kara laikā, otrā pusē visstraujākā kapitāla uzplaukšana un iedzīve. Salīdzinot kādos apstākļos
pēc pasaules kara dzīvo strādnieku šķira visās kara
piemeklētās valstīs, jūs redzēsat, ka Vācijā, Francijā,
Beļģijā strādnieku algas savās pirkšanas spējās stāv
tāļu zem priekškara līmeņa. Tagad kapitālisti grib
panākt pasaules kara izdevumu
segšanu ekspropriējot strādnieku darba algas, kā ari ar iekšējiem un
ārējiem aizņēmumiem, kurus samaksās nevis kapitāls, bet darba tauta. Darba alga ir un paliks galvenais avots visu kara rēķinu un parādu samaksai.
Tāpēc it pareizi darba tautai, algas cilvēkiem ir pietiekošs pamats to apzināties un uzstāties pret_ jaunām nodokļu nastām, jauniem parādiem. Tapec runājot vienkāršu strādnieku vārdā jāsaka, ka strādnieku psieholoģijā un pārliecībā ir vienmēr bijis
skaidrs tas, ka viņa privātais īpašums, darbs no pilsonības, no kapitālista nekad nav respektēts, ka
strādnieku materiālais stāvoklis ir tāds, kas pastāvīgi
vienmēr, bez mitēšanās kapitālistiskā iekārtā tiek uzsūkts no kapitāla, ka viņa līdzekļi tiek ekspropriēti.
Jums pašiem jāatzīst, ka faktiski še likums nepastāv.
Jūsu juridiskiem motiviem še nav vietas. Kapitāli-
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stiskā iekārtā ir tāds stāvoklis, ka zemāko iedzīvotāju slāņu līdzekļi pastāvīgi tiek ekspropriēti par
labu kapitālam un kapitālistiskas _iekartas_ izveidošanai. Tāpēc ari, runājot to vēlētāju vārda, ar kuriem es esmu saistīts, man jāsaka, ka tāds tulkojums,
ko te pieveda Pauļuka kungs, ir iespējams varbūt
kādā teorētiskā grāmatā un varbūt kāda Jelgava
dzīvojoša jurista galvā, kurš tālāk neredz par Latvijas robežām, kurš nevar vai negrib apspriest šo
jautājumu visā visumā, kurš nepieiet pie jautājuma
no vēsturiskās pagātnes un ari dzīves nākotnes, un
kura argumenti, izejot no starptautiska viedokļa,
ari mūsu apstākļos ir bāli, ar vājības pazīmēm pilni.
Šī politika neved mūs uz spožu, drošu nākotni, neve_d.
mūs ar lieliem soļiem uz priekšu un ar_ Iabam spēcīgām metodēm, tā kūņojas vecās ierašas un novecojošos slēdzienos. Ar tādu metodi mes savu valsti
uz priekšu nevedīsim. Mūsu grūtos apstākļos, kara
piemeklētas zemes apstākļos jaundibinata valstī, ir
jāprasa, lai vadošām personām būtu plašāki skatieni,
drošāka roka un stingrāks muguras kauls un galvenam kārtām ieturēta disciplīna saimnieciskā dzīve,
kādas jums par nožēlošanu nav, jo' šodien pie tik
svarīga jautājuma es redzu tikai smīnu jūsu sejās.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Irbēm.
K. Irbe (kristīgā nacionālā savienība): Godājamie Saeimas deputātu kungi! Viens no maniem
priekšrunātājiem, Lindiņa kungs, itin pareizi iesaka
savu runu, sakot, ka ja mēs gribot atrisināt šo jautājumu par atlīdzības maksāšanu vai nemaksāšanu,
mums jāiziet no jautājuma, kā mēs skatāmies uz zemi
no privātīpašuma tiesību redzes viedokļa. Tiešām
tā ir, ja gribam skatīties no tiesiskā viedokļa, nevis
iziet no revanša vai no revolūcijas principiem, kā to
darīja daži runātāji no kreisās puses, tad mums jānoskaidro jautājums, kā mēs skatāmies uz zemi no
privātīpašuma redzes viedokļa, vai viņa ir privātīpašums vai nav? Katram, kam ir zināma mūsu agrārās reformas likuma gaita, ir ari zināms tas, ka no
sākuma pirmprojekts šo jautājumu gribēja atšķetināt
tā, ka privātīpašums uz zemi netiktu atzīts, jo bij
paredzēts, ka fondā ieskaitīto zemi pēc tam, kad viņa
tiks izdalīta, viņas saņēmēji nedabūs par privātīpašumu, bet dabūs tikai nomā, mūža- vai dzimtsnomā.
Tad stāvoklis bij skaidrs: ja zeme nav privātīpašums, tad nevar būt runa par viņas pārdošanu un
pirkšanu, tad ari nevar būt runa par to, ka par zemi

vēl jāmaksā atlīdzība.

Šis viedoklis ir skaidrs.

To

toreiz aizstāvēja sociāldemokrāti visumā; tikai vēlāk viņi sadalījās divi daļās, kad no viņiem atšķēlās
mazinieki, kas tagad ir ieņēmuši citādu stāvokli, atzīdami privātīpašumu uz zemi. Satversmes Sapulce
tomēr šo ieskatu radikāli grozīja, kad pieņēma agrārās reformas likuma II. daļas 40. pantu, kurš noteica,
ka zeme no fonda būs izdodama uz dzimtsīpašumā
tiesībām, bet ja kāds to sevišķi vēlēsies, tad ari
dzimtsnomā. Tā toreiz lieta tika izšķirta principā.
Ja skatāmies, kā tas ir dzīvē, tad jāsaka, ka vismaz
man nav zināms neviens tāds gadījums, kur kāds
būtu izteicis vēlēšanos, lai viņam nedod zemi uz privātīpašuma tiesībām, bet tikai dzimtsnomā. Tādā
kārtā ari pati dzīve ir rādījusi, ka privātīpašuma tiesības uz zemi pilnā mērā pastāv. Sevišķi to pastrījioja vēl Saeimas lēmums pagājušā gada marta mēnesī, kad pieņēma likumu, cik atceros, diezgan vienbalsīgi, kas atļāva no fonda saņemto zemi viņas saņēmējam pārdot tālāk (M. Rozentals no vietas: „Pārdot tiesības.") — jeb pārdot tiesības, pat tad jau, kad
zeme vēl nemaz nav koroborēta, kad zemes īpašnieks
šo zemi savā valdīšanā vēl nemaz nav ņēmis. Tādā
ziņā mēs šīs privātīpašuma tiesības uz visas līnijas
attiecībā uz zemi esam pieņēmuši. Izejot no tā re-
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dzes viedokļa, protams atkrīt tas viedoklis, ka zeme
nav privātīpašums. Ja zeme nebūtu tikusi atzīta par
privātīpašumu, tad protams varēja ruņat ari par to,
ka viņu var atņemt bez maksas. Zinamstad vajadzēja lietot citu vārdu, ne vardu „atsavinat"_ ,kuram
ir daudz plašāks jēdziens, bet nosaukt tieša vārda par
„nacionalizaciju". Tad atņemta zeme būtu tautas jeb
valsts īpašums. Turpretī ja nostājamies uz privātīpašuma viedokļa, tad var runa but tik par to,_ ka šis
likums ietilpst vispārēja atsavināšanas likuma, kurš
paredz ari zināmu atlīdzību, protams tikai tādu, kāda
toreiz bija vērtība atsavināšanas laika. Skaitot
priekškara vai tagadējo vērtību, neaizsniegs to tai^
snības izjūtu, kādai patiesība tai vajadzētu but. Tik
Pārejot
pie
pusi.
daudz par šī jautājuma principielo
šī likuma uzbūves, man jāuzsver, ta netaisnība pie šī
atmaksas principa pieņemšanas. Ari šis likums, ka
paši kreisie sociāldemokrāti to_ atzīst, _ atzīst atlīdzības principu, bet gan tikai tāda veida, ka uzņemas
tos parādus un saistības, kas uz tam_ zemēm guļ.
Tiem, kam ir parādi, tiem tiks maksāts un ne tikai
nomināli, bet faktiski. Ta tad ne tikai paradi tiks
dzēsti uz zemēm, kas atsavinātas, bet ari tie, kuri guļ
uz neatsavinātām daļām. Ta tad faktiski visiemtiem
tiks samaksāts, kuri sava laika ietaisījuši parādus.
Tagad nu jautāsim, vai tie ir atstājuši kādas lielākas
paliekošas vērtības? Vai tie _naudu aizņemdamies
būtu ieguldījuši to lielākas, vērtīgas būves vai ari
kulturelā un saimnieciska ziņa būtu pacēluši savu
zemi. Ja tas tā buti, tad būtu ari taisnīgi, ja viņiem
par to atlīdzinātu. Bet tas, man šķiet, bus noticis
tikai izņēmuma gadījumos, kur agrākie muižu īpašnieki naudu aizņemdamies būtu to ieguldījuši saimnieciski kulturelās vērtības. Pa lielākai daļai, nevienam tas nav noslēpums, ka katram, kuram nauda
bija vajadzīga, tas mēģināja to izņemt no zemes vai
mežiem un tad, kad viņain nebija vairāk tiesības cirst
tos mežus, tad viņš griezās pie bankām, izdarīja tur
aizņēmumu un to naudu notērēja. Ta tadtiem, kuri
vairāk savu zemi noplicinājuši, kuri vairāk notērējuši, tiem nākas šī atlīdzība, bet tiem, kuri savas
saimniecības labi nostādījuši un ve_ duši krietnu dzīvi,
tiem atlīdzība nenākas. Tāda ziņa šis likums ir_ netaisns un netaisns ir taisni atmaksas veids, un tapec
nevarēs sacīt neviens, ka tas ir uz taisnības principiem. Otra sevišķa pazīme šim_ likumam ir ta, ka
sevišķa netaisnība ir, ja nemaksa nemaz tiem, kuri
nevarēja nekādus parādus uz zemēm taisīt. Tas ir
attiecībā pret draudzēm un baznīcu. Katrs zin, ka
draudzēm un baznīcai nebija nekādu parādu un nevarēja to taisīt, jo zemesbija apgrūtinātas ar citādām saistībām, un iznāk ta. ka šiem muižniekiem_ vai
muižu īpašniekiem tiek maksāts un maksāta zināma
dala, bet baznīcām un draudzēm nemaksa neko. Tāda
ir šī otra netaisnība, ka vienai šķirai maksa un otrai
nemaksā, un nemaksā tiem, kuriem paradu nav. Cik
es par šo likumu esmu interesējies tad nav nevienas
^ reformas jautākulturelās zemes, kur būtu agrāras
jums tādā ziņā izšķirts attiecība uz baznīcu un draudzi, ka būtu zeme ņemta un nebūtu uzņemtas līdz ar
to tās saistības, kuras uz šīm zemēm gulēja. Sešdesmitos gados tāda reforma tika izvesta Holande
un Rumānijā, un abās šinīs zemēs valsts ir uzņēmusies tos pienākumus, kas uz šīm zemēm gulēja: un tie
pienākumi bija, ka baznīcu darbiniekiem algas maksa
vēl līdz šai dienai. Tāpat ir Vācijā. Vācijā, kad satversmes vai nacionālā sapulce sanāca kopā, kur sociāldemokrātiem bija loti liels iespaids, ari tā pieņēma
to pašu, ka baznīcas darbinieki jāatalgo uz valsts rēķina tādēļ, ka baznīcai agrāk piederošā zeme ir atņemta. Ari brīvā Šveicē ir gluži tāpat. Tur, cik atceros, 1864. gadā agrārā reforma tika izvesta. Tanīs
kantonos, kur zeme atņemta, tur valsts uzņēmusi pie-

693

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

nākumus attiecībā uz tām saistībām, kas uz zemi gulēja, bet kur zemes nav atņemtas, tur šie pienākumi
uz valsti nav pārgājuši. Piemēram Ciriķē ir baznīcas zemes atņemtas'un visiem baznīcu darbiniekiem
valsts maksā ari šodien vajadzīgos atalgojumus, turpretī tanīs kantonos, kur šis zemes nav atņemtas,'
tur saistības valstij pret baznīcu šinī ziņā nekādas
nav. Tādā ziņā neviena kulturelā valsts nav pasaulē
izņemot padomju Krieviju, ja tādu par kulturelu valsti
gribētu atzīt, nav nevienas valsts, kura tā būtu zemes
likumu nokārtojusi attiecībā pret draudzi un baznīcu,
un sevišķi netaisns viņš ir šinī redakcijā, kur vienai
daļai no šiem muižu īpašniekiem grib maksāt, turpretī baznīcai nemaksā nemaz. Tādā ziņā šis likums
ir netaisns vislielākā mērā un mēs nevaram par viņu
balsot.
Priekšsēdētāja
biedrs
A. Alberings: Vārds
Bachmanim.
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku frakcija): Augsti
v\^>
-> godātie deputātu kungi! Apspriežamais likumprojekts
nav vairs uzskatāms kā kādas atsevišķas partijas
ierosinājums. Tas jau ir tautā nobalsots un viņā izpaužas lielas tautas daļas griba. Šis tautas nobalsojums zināmā mērā saista ari mūs. Tie, kas bij klāt
pie nobalsošanasvienā otrā vietā, tie smēla daudz
labu pamācību, kā tautas masas izturas tik ļoti svarīgos gadījumos, kad ir jāizšķir lieli jautājumi. Novērojumi tautas sapulcēs pirms šī likuma ierosinājuma parakstīšanas varēja katru pārliecināt, ka atlīdzības jautājumu tautas masas apspriež ar vislielako_ apdomu. Ne par vienu citu jautājumu nav sapulces iepriekš tik daudz spriests, tik daudz runāts
un pārdomāts ka par šo jautājumu. Man jāliecina,
ka tautas masas uzskata atlīdzības jautājumu kā lielu
vēsturisku jautājumu, kurā ir jānokārto daudzi veci
reķnii, ne tik vien tādēļ, lai atmaksātu par netaisnībam, bet lai turpmāk neļautu vairs nekādas netaisnības nedarīt mūsu daudz cietušai tautai. Man
jāsaka, ka aģitācija šinī gadījumā mazāk bij no svara.
Katrs balsotājs, pirms viņš gāja parakstīt balsošanas
loksni, mēģināja pats sevi pārliecināt par šo soli, ko
nu viņam bus spert. Te_ nebija runa par to, ka ir
laiks ar muižniekiem izrēķināties. Nebija runa ari
par to ka vajadzētu ar nemaksāšanu muižniekiem
atriebties. Visas dzīvas sarunas grozījās vienīgi ap
to, vai muižu
īpašniekiem par atsavināto
zemi vel pienākas kāda atlīdzība
j e b _ t a vairs nepienākas. Šinīs dzīvas sarunas piedalījās visādu politisku uzskatu dalībnieki,'visādu šķiru priekšstāvji, bet beigu
beigas viņi visi apvienojas vienā pārliecībā, ka muižniekiem par atsavināto zemi atlīdzība vairs nepienākas. Ta bija vispārēja pārliecība, pirms stājās pie
balsošanas loksnes parakstīšanas. No Saeimas kopsēdes 28. marta debatēm man būtu brītiņu jāpakavējas pie cienījamā deputāta Pauļuka kunga runas.
Pauļuka kungs atsaucas uz to, ka mums šinī jautājuma jastav vienīgi uz tiesiskiem pamatiem. Te nevarētu Pauļuka kungam pret tādu aizrādījumu neko
iebilst. Tiesiska valstī jācenšas visus jautājumus
izšķirt viemgi_ saskaņā ar tiesiskiem principiem un
valsts dzive_ jānostāda uz drošiem tiesiskiem pamatiem. Bet tāda gadījumā lai man būtu atļauts jautāt,
vai tad mums, latviešiem, vien jāpieturas pie šiem
tiesiskiem principiem, ja mūsu pretinieki visu laiku
strādājuši pret mušu tautas interesēm. Vai viņiem
ari ir jāpieturas pie tiem pašiem tiesiskiem principiem? Ko mums mača mūsu vēsture? Vai mēs
varam uzrādīt jel kādu vēsturiski lielu jautājumu, vai
pat ari vidēju jautājumu, kur muižniecība būtu nostājusies attiecībā pret latviešiem uz tiesiskiem pamatiem? Tādu atgadījumu mēs mūsu vēsturē neuz-
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rādīsim. Nekad muižniecība attiecība pret mušu
tautu nav sekojusi tiesisko principu likumiem, un
tagad man jāsaka, ka tā muižniecības daļa — es
negribu runāt par visiem muižniekiem, — kas tagad
mušu
dzīvo ārzemēs, kā ari viņas tuvie piekritēji
valstī, tā pret mums stāv cīņu attiecības, bet ne uz
tiesiskiem pamatiem. Tā tad cik optimistiski mes
ari neskatītos uz muižnieku varas galīgu sagraušanu,
mums tomēr šinī gadījumā jābūt politiski apdomīgiem. Pauļuka kungs savā runā aizrādīja, ka varbūt mums muižnieki atņēmuši zemi, bet vai tad lai
tagad atmaksājam par to, kas senā pagātne noticis?
Man jāatbild Pauļuka kungam, ka runa neietpar
seno pagātni, bet par cīņu tagadni, jo tie, kas jutas,
ka mēs viņiem esam nodarījuši pārestību ar agrārreformu, tie, kas grib sevi attaisnot, par viņu agrākiem darbiem, bet mums pierādīt, ka tiešam viņiem
pārestība ir nodarīta, — viņi allaž ir gatavi nostāties
pret mums cīņas attiecībās un ar to mums_ tagad_ ir
^
jārēķinās. No nesenās pagātnes
mums vel jabut pārliecinātiem, ka tie, kas ārzemēs gatavo pret Latizdevīga
viju visādas varbūtības, tie kurā katrā
brīdī ari ķersies ne tik vien pie politiskiem un diplomātiskiem ieročiem, bet ari pie kara cīņas ieročiem,
ja tas viņiem būs iespējams. To mēs nedrīkstam no
acīm izlaist un līdz ar to mums ari jāskatās, kādas
mums turpmāk attiecības var būt pret vienu vai otru
likumprojektu, kas dod mūsu vēsturiskiem un ari
tagadējiem ienaidniekiem kaut kādu
ieroci pret
mums, vai tas būtu politisks vai materiels ierocis.
Šī nesenā pagātne mums ir piemēru pilna, un lai
pārliecinātos, kā mūsu pretinieki, ir pret mums izturējušies nesenās cīņu dienās, mums ir daži fakti, daži
notikumi ari šodien vēl jāatgādinās. Es gribētu pievest vienu piemēru no 1919. gada, lai pieradītu, ka
cīņā mūsu pretinieki ir izturējušies pret saviem gūstekņiem, pret latviešu ķīlniekiem.
Atkāpdamies no
lielinieku frontes landveristi, muižnieki un viņu sabiedrotie bermondtieši ir paņēmuši līdzi nevis kādus lieliniekus, bet dažus saimniekus, viņu dēlus un citus,
aizveduši uz Rudbāržu pili un tur ieslodzījuši pagrabā. Lieliniekiem Ventai tuvojoties, viņi liela
steigā nav vis šos gūstekņus līdzi ņemuši. bet viņus
noslepkavojuši. Tā nedara ar saviem gūstekņiem,
ar ķīlniekiem ļaudis, kas pieturas pie kādiem tiesiskiem principiem, vai kam ir kāda ētiska sajuta, kāds
ētisks likums. Mums šis piemērs var dot aizrādījumu un mācību, ka nevienam no mums nevajaga sajūsmināties par to, ka mēs varētu ar vienu vai otru
pakalpojumu muižniekiem varbūt uzlabot attiecības,
kas tagad ir galīgi sabojātas. Šis lielinieciskais paņēmiens pret latviešu ķīlniekiem Rudbāržos man atgādina kādu citu nesenu vēsturisku faktu, par kuru
es gribētu ari kādu vārdu minēt. Mūs, latviešus,
muižnieki mēdza raksturot kā lieliniekus, kā tādus,
kas atkāpjoties no taisnības principiem. Lai man
būtu atļauts pievest piemēru, kas liecina, ka Baltijas
muižnieki izdevīgā brīdī paši uzņemas tādu pašu lielinieku lomu kā visi citi lielinieki. Es īsi atsaukšos

tikai uz dienvidfrontes kara vadoni von Ziversu
—
ja nemaldos, viņš ir vidzemnieks, — kas pat neturēja
par vajadzīgu izrādīt dūšu un "osatikt sevi par Baltijas muižnieku, par vāciet, bet uzdevās par latviešu
pulkvedi. Viņš tur dienvidos sekoja saviem nolūIielinieciskiem
kiem, saviem mērķiem, tanī laikā
mērķiem, un vadīja lielinieku kara pulkus pret kazaku
zemi, pret Donu un Kubaņu, lai tur dienvidos nomītu
pirmos neatkarības dīgļus, kādi bija izauguši kazaku
dienvidu zemēs. Pārejot uz mūsu agrārās reformas
likuma 20. un 21. pantu, man būtu brītiņu jāpakavējas pie referenta Alberinga kunga un Pauļuka kunga
runām. Man jāaizrāda, ka attiecībā uz 20. pantu
referenta Alberinga kunga un Pauļuka kunga domas
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gan sakrīt, bet jau attiecibā uz 21. pantu viņu uzskati
radikālī šķiras. Alberinga kungs gluži pareizi, kā tas
ari stāv 21. pantā, aizrādīja, ka no to muižnieku grupām, kuram nāktos atlīdzība par atsavināto zemi, ir
jāizslēdz visi tie, kas būtu šo tiesību zaudējuši par
savu naidīgo uzstāšanos pret Latvijas tautu, vai kas
jau butu_ atlīdzību saņēmuši saskaņā ar 21. p. otro
daļu. Ta tad agrarpolitikas komisijas un viņas referenta domas bij tādas, ka būtu jāizslēdz tās lielās
muižnieku grupas, kas būtu naidīgi uzstājušās pret
Latvijas tautu. Pauļuka kungs turpretim izsacījās

par 21. pantu šādi:
„Tur paredzēts tāds gadījums, ka par zināmu
noziedzību pret valsti, kas dod tiesību konfiscēt
mantu, atlīdzība nav maksājama. Tādā gadījumā
mantu var paņemt par velti, nevis caur atsavināšanu,

bet ka sodu par noziedzību, ko zināma persona izdarījusi
Tas jau bij paredzēts Krievijas likumos un
^
ari mušu
agrārreformas likumā tas noteikts."
Te ir liela starpība — tas man jākonstatē. Pauļuka kungs runāja tikai par konfiscētu mantu,
par konfiscētu zemi, bet referents Alberinga
kungs runāja saskaņa ar 20. pantu, tāpēc ka 21. pants
stāv cieša sakarā ar 20. pantu un līdz ar to, kad runājam par 21. panta noteikumiem, mums ir jāatzīst,
ka šinī pantā runa iet par atsavinātu
un
nevis tikai par konfiscētu zemi. Bet vai šāds 21.
panta tulkojums nevar maldināt tautas masas? Vai
tautas masas šinī gadījumā nevar gūt tādu drūmu
ieskatu, tādas šaubas, ka varbūt mēs nemaz neatradīsim tos Latvijas tautai naidīgos elementus starp
bijušiem muižniekiem, kuri būtu izslēdzami no atlīdzības. Alberinga kungs domā, ka varētu izslēgt pat
tik daudz muižnieku, ka būtu jāmaksā atlīdzība tikai
par kadiem _2 miljoniemha. Turpretim pēc Pauļuka
kunga domam taču iznāk, ka nemaksāt varēs tikai

par konfiscētu zemi. Ta ir liela starpība. Ja
pieturamies pie tāda politiska uzskata, pie tādas likuma tulkošanas, tad man jāsaka, ka patiešām visa
mušu līdzšinēja valsts dzīve attiecībā uz šo 21. pantu
ir bijusi tā noskaņota, ka neviens no mūsu tautas
ienaidniekiem nav izslēgts no atlīdzības. Es pieve-

dīšu dažus ļoti raksturīgus piemērus, kas mums var
dot gaišu liecību par personām, kuras taču ir bijušas
līdz pēdējam laikam visnaidīgākās pret Latvijas
tautu, pret Latvijas neatkarības ideju un vispār pret
tonošo Latviju. Kas tad gan ir izturējies naidīgāki pret
latvju tautu, nekā divi visai mūsu tautai pazīstamie
brāļi Broedrichi, Silvio un Roberts. Viņi sākot no
1905. gada ir ar soda ekspedīciju asinsdarbiem uzstājušiespret latviešu nacionālo domu; viņi ir visos gadījumos apkarojuši latviešu centienus, kur tik tas ir
bijis viņiem iespējams. To viņi ir darījuši ar ārkārtīgi_ naidīgiem paņēmieniem un ar sevišķu iekšķīgu
sajūsmu. Šiebrāļi taču ir 1906. gada 3. februāra Valtaiķu šausmīgo asinsdzīru organizētāji. Viņu vadītās sodu ekspedīcijas ir izdarījušas vislielākos posta
un asins darbus: dedzinājušas latviešu zemnieku
mājas, postījušas saimniecības un noslepkavojušas
nevainīgus cilvēkus un tomēr šie abi brāļi ir atzīti
kā pilntiesīgi Latvijas pilsoņi. Viņi ir saņēmuši savu
neatsavināmo daļu: Silvio Broedrichs Kurmales
muižā 46 hektārus zemes ar ēkām; Roberts Broedrichs Labragos 5P/2 hektāru ar ēkām un vēl papes
fabriku. Silvio Broedricham vispirms pat ir bijis
ierādīts Kurmales muižā centrs ar vislabākām ēkām,
parku un dīķi. _ Bet tikaļ tad, kad tautas masas ir
sākušas uzskatīt to ka kādu lielu pārpratumu mūsu
valsti, kad viņas ir uzbudinājušās un ar protestiem
griezušās pie mūsu valsts iestādēm, aizrādot uz mūsu
politikas nesaskaņām ar mūsu agrārreformas likuma
21. pantu, tad tikai ir dots rīkojums viņu izraidīt no

20. sēde
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centra, bet viņam ir dota neatsavināma daļa ar ekam
citā vietā. Jāsaka, ka vēl šim pašam Silvio Broedricham ir dota atļauja pārdot zemnieku mājas, kuras viņš ir ieguvis senāk, izsviežot no mājam latviešu
zemniekus, kas krituši parādos, nevarēdami panest
smagās nastas un lielās klaušas. Uz viņa vārda tādu
māju 1920. gadā bij divpadsmit. Lai neviens neceltu
iebildumus, ka es esmu smēlis ziņas no kādiem apšaubāmiem avotiem, es pievedīšu citātus no vācu
politiskā darbinieka un publicista Friča Vertheimera
grāmatas. Vertheimers raksta sekošo:
Kolonizēšanas nodomi un plāni nobrieda 1906.
un 1907. g. un no 1908. līdz 1912. gadam krievu
agrarbanka tapa sakauta 30 gadījumos, nopērkot bankai no paša deguna 30 muižnieku muižas ar 160.000
morgeniem zemes. Šinī laikā nometināja uz dzīvi
Kurzemē un Vidzemē lielu skaitu vacu_ zemnieku
ģimeņu, kopā ap 20.000 personām. Šī lielā pasākuma
dvēsele bija Kuldīgas apriņķī dzīvojošie brāļi Broedrichi, un te nu vēl tā laimīgi atgadījās, ka viens no
vieniem pa revolūcijas laiku bijkrievu valdībai paradījis lielus pakalpojumus un tadeļ uzaicināts par
Kuldīgas apriņķa priekšnieku._ Šo amatu viņš izpildīja 5 gadus un šinī laika varēja ari ka valsts amata
persona veicināt kolonizēšanas gaitu."
Man te ari ir teksts vācu valodā, to es ari varu
nolasīt, ja kāds to vēlētos. Pats par sevi, par savu
nodevīgo darbību Silvio Broedrichs raksta sekošo:
JBrīvību, kuru mums deva revolūcija, mes izmantojām vācu kulturbiedrībās pulcinādami mušu tautību
(Volkstum). Atkal radās vesels tīkls vācu skolu, un

..

kad valdība pilnvaroja valsts agrarbanku uzpirkt no
revolūcijas cietušās muižas krievu zemnieku nometināšanai, tad mēs uz visas līnijas sakāvām agrarbanku un no 1908. līdz 1913. g. nopirkām visas ap-

draudētās muižas un tanīs nometinājām viengabala
kolonijās starp latviešu zemniekiem ap 20.000 vāciešu, kurus mēs pārvadājām no Krievijas vācu kolonijām."
Kādā citā vietā sava brošūra Broedrichs 1915.
gadā izsaucas:
„Šurp Vācijas tauta! Viņai mes esam cieta
izturībā uzglabājuši šolielo kolonijas zemi (Kurzemi) j
Ar prieku mēs viņu nu atdodam, mes, kas 11. stunda
devām revolūcijai nāves triecienu."
Ari te vācu teksts man ir pie rokas. Par to
pašu Silvio Broedricha darbību un citiem kolonizetājiem raksta ari Pauls Rohrbachs, pats baltietis un
labs Baltijas apstākļu_ pazinējs. Te jus, cienījamie
deputātu kungi, dzirdējāt, ka kolonizēšanas plāns ir
bijis gatavs jau 1906. un 1907. gadā un ka tikai visa
šī darbība ir maskota it kā ar uzticīga pavalstnieka
pienākumu pret Krieviju. Ja nu tastā, ja maskošanās dēļ latviešus nonāvēja lielās masas, ja viņu mājas
dedzināja un postīja tikai tādēļ vien, lai ar to maskotu nodevību pret Krieviju, tad te vairs nav runa
par kādu cīņu pret latviešu iedzīvotajiem Krievijas
valdības vārdā, te nav runa par to, ka šie sodu ekspedīciju vadītāji būtu uzstājušies Krievijas valdības
vārdā kā cīnītāji pret revolūciju; ne, te ir pieradīts,
ka viņi ir noslepkavojuši latviešus, maskodami savu
noziegumu pret Krieviju. Tā tad te jārunā par vienkāršiem slepkavām. Un redziet, deputātu kungi,
šiem cilvēkiem tomēr ir atdotas visas tiesības; viņi
ir dabūjuši neatsavināmas daļas, runā lielu valodu un
cer ari uz atlīdzību. Augšā minētie un daudzi citi
piemēri no mūsu valsts dzīves un attiecībām pret
bijušiem muižu īpašniekiem, muižniekiem, liecina, ka
agrārās reformas 21. panta noteikumi netiek piemēroti pat pret tiem muižu īpašniekiem, kuri visnaidīgāki izturējušies pret latvju tautu un Latvijas valsts
tapšanas ideju. Tāda politika pret vācu muižniecību
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ir pamodinājusi mūsu -tautas masās lielas rūpes,
lielas bažas, zināmā mērā izsamisumu, ka varbūt
mūsu likumdošanas darbība top vadīta tādā virzienā, ka kādā dienā mūsu tautu uz 20. panta pamata
ar jaunu likumu apkraus ar tādiem maksājumiem,
kurus tauta nevarēs panest. Tādēļ ari tautas masas,
neraugoties uz visiem iebiedinājumiem, neraugoties
uz to, ka balsojot par likuma ierosinājumu bij jādod
atklāts paraksts, tomēr gāja un parakstījās, uzņemdamās atbildību uz sevi par šo savu soli. Bez pārliecības neviens nebūtu savu parakstu devis tādā gadījumā, kur viņu iebiedē, ka grūtā vēsturiskā brīdī
viņu,_ varbūt, var pēc tā paraksta atkal meklēt. Aiz
šis pārliecības, ka muižniekiem atlīdziba nepienākas,
ari mūsu tautas sirdsapziņa ir skaidra un mierīga.
Atliek vēl tikai pierādīt, ka bijušie muižu īpašnieki
ir ieguvuši jau atlīdzību, izmantodami savus īpašumus; ka viņiem ari šinī ziņā saskaņā ar atrr. ref. lik.
21. panta otro daļu nekas vairs nepienākas. Par pirmo
pierādījumu lai noder mūsu sirmā vēsturnieka J.
Krodznieka izsmeļošie aprēķini, kurus viņš sastādījis
jau 1922. gadā. Minētais mūsu vēsturnieks raksta
sekošo:
„Juris Samarins (Okraini Rosiji, vipusk VI.)
saka, ka toreizējās Vidzemes guberņas lauku zeme
bijusi notaksēta uz 7,149V2 arkliem jeb 575.569 dālderiem, kuros ietilpa kā muižas, tā ari
zemnieku
zeme. Pircējiem-zemniekiem, atpērkot šo zemnieku
zemi, bija jāmaksā visi šie 575.569 dālderi un tā muižniekiem palika muižas zeme bez jebkādiem parādiem.
Viņi dabūja šo zemi par velti. Arkls zemes sešdesmitajos gados pagājušā gadu simtenī pēc Vidzemes
muižnieku kredītbiedrības noteiktām cenām maksāja
6.000 rubļu, tā tad visas guberņas lauku zemes cena
bijusi 7,149/X 6000 = 42.897.OOOrubļi sudr., bet pircējs samaksāja par dālderi caurmērā 166 rub. (vidēja
dāldera cena 1865.—1868. g.) — tas tad ir 575.569 X
166= 95.544.454 rubļu. Ja nu atskaitām no šīs sumas kredītbiedrības aizdotos 4000 rubļu uz arklu,
t. i. 7,149*72 X 4.000 = 28.598.000 rubļu un atvelkam
šo skaitli no 95.544.454, tad paliek 66.946.454 rubļu.
Redzams, ka muižu īpašnieki krietni
iepelnījušies
labā kapitālā un muižas viņiem palikušas par velti.
Puse no agrākās Vidzemes gub. krīt uz Latviju, tā
tad mūsu Vidzemes muižnieki vien ieguvuši ap 30
miljoni rubļu zeltā skaidras peļņas, un kur nu vēl
kvotes zeme, 20% no zemnieku zemes! Patiesībā
šī zemnieku izpirktā zeme jau vissenākos laikos bija
zemnieku privātīpašums, un minēto sumu,
30 miljoni zeltā, Vidzemes muižnieki, var teikt, vienkārši nolaupījuši.
Mūsu muižnieki nevar un nedrīkst žēloties, ka
viņus apspiež, ja viņiem muižas atņem un neatlīdzina. Viņi savu tiesu pārpārim saņēmuši.
Pie tam jāaizrāda uz to, ka pēc 1868. gada dāldera vērtība cēlās un gāja pat līdz 300 rubļiem, tā kā
peļņa bijusi vēl daudz lielāka."
Tik tālu mūsu vēsturnieka Krodznieka aprēķini.
Par Kurzemes muižnieku rīcību ar latviešu zemnieku
zemēs sakāms tas pats. Visi Baltijas muižnieki rīkojās pēc viena noteikta plāna, un tā tad ari šinī gadījumā mums nemaz nebūs jāmeklē kādi sevišķi skaitļi

no Kurzemes. Bet ari šos skaitļus daži iepriekšējie
runātāji jau pieveda. Vēl jāatzīmē kāds atsevišķs
fakts no agrākiem pirkšanas kontraktiem. To ari
zinās visi deputātu kungi; tā ir tā savādā viltība,
kura bija ieviesusies daudzos kontraktos mūsu zemniekiem to nezinot. Pirkšanas suma nebija rakstīta
tanī Krievijas valūtā, kāda toreiz pastāvēja, bet zelta
valūtā, un zemnieki vēlāk maksāja lielas maksas un nevarēja parādu nodeldēt, tāpēc ka visas
maksas bija aprēķinātas zelta valūtā. Baltijas muiž-
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nieki ari saņēmuši atlīdzību un lielus ienākumus no
pārdotiem mežiem; dabūjuši lielas sumas par saviem
krogiem, kurus iznomāja vismaz par 600.000 rubļiem
gadā, apdzirdot tautu; tāpat dabūjuši 10.000.000 rubļu
atlīdzības no Krievijas valdības par atceltām krogu
privilēģijām.
Vēl man jāaizrāda, ka Silvio Broedrichs savā brošūrā raksta, _ ka muižnieki jau 1905.,
1906. un 19L7. gados paredzējuši pasaules karu tuvojamies. Viņš saka: „Wir sahen den Weltkrieg kommen mit einer Siciierheit," „Und vvir beschlossen uns
fūr die Stunde der Gefahr zu vvappnen -indēm vvir
unser Volkstum stārkten."
Mēs redzējām pasaules karu tuvojamies ar noteiktu neizbegamibu.
Un mēs nolēmām bruņoties
uz šo draudošo brīdi, stiprinot mūsu tautiskos spēkus
(Volkstum).
Redziet, deputātu kungi, ja jau to raksta par kolonizēšanas plānu sastādīšanas laiku, par 1905. gadu,
ja jau toreiz paredzēja pasaules karu tuvojamies, tad
ari jadoma, ka viena liela daļa no muižniekiem būs
ieķīlājuši savus īpašumus un saņēmuši pilnu vērtību,
kastagad Latvijas tautai kā parāds jāatmaksā. Tas
ir tāds fakts, kuru ari vajaga atminēties. Ar visu
augša sacīto mesvaram uzskatīt par pierādītu, ka
muižnieki, saskaņā ar agrārās reformas likuma 21. p.
otras_ daļas noteikumiem, atlīdzību par atsavinātām
muižām jau saņēmuši pilnā mērā. Un ja nu tomēr
mušu valsts politiskas aprindās ir viena, otra persona, kas gribētu stavet par to, lai muižniecībai
maksa vel sevišķu piemaksu par zemi, atskaitot parādus, tad jājautā, kas ta ir par politiku. Vai tā ir
kada _ sevišķa draudzības politika, vai ar to gribēts
varbūt nodibināt labas attiecības pret Latvijas līdziedzīvotājiem — vācu muižniekiem? Man jāsaka,
ka ta būtu kļūdu pilna politika. Mēs nekad labas
attiecības nevarēsim nodibināt ar „Deutsche Tageszeitung"_ piekritējiem. Mēs taču skaidri zinām no 12.
marta ša gada raksta „Deutsche Tageszeitung'ā" ar
virsrakstu „lm neuen Riga", ka mūsu galvas pilsēta ir nosaukta par „Metropole des Raubstaates",
t. i. „Iaupītaju valsts galvas pilsēta", un mūsu valsts
eksistences pamati nosaukti par „zādzību". „Deutsche Tageszeitung" ir tas laikraksts, ap kuru visu
kara laiku ir grupējusies vācu muižniecība Vācijā un
vācu muižniecība no Baltijas. Tā tad redzat, ka ar
šiem muižniekiem, ar šo muižniecisko grupu priekšstāvjiem, kur viņi ari nebūtu, saprašanās nav iespējama. Viņiem ir pavisam citi mērķi, kuriem viņi
seko, un viņus ar atlīdzību nekādā ziņa nevarēs apmierināt; — viņiem pēc saviem mērķiem jācenšas
tāda vai citāda čelā. Tā ir viņu dziļā
pārliecība, un viņi rio šis pārliecības neļausies aizvirzīties projām. Vel atliek runāt par taisnību. Patiesību
sakot taisnību prasa tikai no mums, no latviešiem,
^ padotos taisnības likumiem; bet
lai mes
vai Baltijas
muižnieki ir agrāk padevušies kādiem tainības likumiem ta, ka mes to saprotam? Mums gan jāliecina,
ka tas ta nav bijis. Mans nolūks ir te tomēr aizrādīt,
ka paša pedeja laika visur, kur vajadzēja pret mums
parādīt kaut kādu elementāru taisnību, kādus elementārus taisnības jēdzienus, visur tur Baltijas muižniecība a*- savu roku ir tvērusi iekšā un šos taisnības jēdzienus un taisnības principus iznīcinājusi. Es nerunāšu
daudz par senatnes netaisnībām. Es tikai pievedīšu kādu faktu no nesenas pagātnes vēstures, nobrīvlaišanas
likumiem, kuri atceļa mūsu zemnieku tiesības uz
zemi, atdodot viņiem tikai tā saucamo personīgo brīvību, un atcēla ari vecos 1804. gada un 1809. gada
likumus, kas deva zemniekiem zināmas tiesības uz
zemi. Par šo netaisnību, ko izdarīja tai reizē latviešu zemniekiem, Vidzemes muižniecības landrats
Samsons pats liecinājis sekošo: „Muižniecība 1819.
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gadā ir noslēgusi labu veikalu." Par Kurzemes zemnieku likumiem un Kurzemes muižniekiem, ar nelieliem izņēmumiem, — atskaitot dažus_ vīrus, kas gribēja varbūt saprasties ar citiem vietējiem iedzīvotajiem, — visā visumā ir jāsaka tas pats, ko teicu par
Vidzemes muižniekiem. Bet ņemsim vel nedaudzus
piemērus no pēdējo gadu vēsturiskiem notikumiem.
Ņemsim par piemēru to, kā izturējās vacu_ muižniecība pret mūsu bēgļu atgriešanos dzimtene. Un te
nu man jāliecina, ka viņa visu ko darīja, lai tikai nedotu iespēju latviešu zemniekiem, vispārīgi latviešiem atgriezties savā dzimtenē/ Jau 1915. gada vasarā, kad Pauls Rohrbachs Kurzeme bija sasaucis
muižnieku sapulci, tika daudz debatēts par to,_ ka lai
aizkavētu latviešu bēgļu atgriešanos dzimtene. Ari
no manis jau minētais Fricis Vertheimers liecina, ka
latviešu izceļošana tagadējas vācu pārvaldības darbību katrā ziņā tik tālu atvieglinājusi, ka visa ta saucamā latviešu „inteleģence" aizbēgusi uncerams
vairs neatgriezīsies. Šī cerība līdzinās cietam
nodomam vairs nelaist latviešus atpakaļ sava zeme.
Tas vēlāk ari pierādījās visā_ latviešu bēgļu gaita
dienvidus Krievijā un Ukrainē. Tur mes 1918. gada
vasarā un rudenī varējām novērot vācu-baltu politiku
tad, kad vācu karaspēks bija okupējis Ukraini un
bija iespējams sekot pēc vācu laikrakstiem visai tai
darbībai, ko Baltijas muižnieki vērsa pret latviešu
bēgļu reevakuēšanu, lai aizturētu viņus svešatne. Es
vēl pievedīšu dažus piemērus. 1918. gada 19. marta
es iesniedzu Ukraines valdībai rakstu, kura aizrādīju, ka vispirmām kārtām jāsūta atpakaļ uz dzimteni
latviešu zemes īpašnieki ar savām ģimenēm un saviem strādniekiem, lai viņi vēl tanī pašā pavasarī
varētu apstrādāt zemi. Tādu pat rakstu bij iesniegusi Ukraines latviešu centrālkomiteja un aizrādījusi
uz agrāko rakstu. Ukraines valdība _ nāca pretim
latviešu organizācijām un iesniedza vācu delegācijai
notu, prasīdama, lai latviešu bēgļus laiž atpakaļ uz
dzimteni. Tomēr vācu priekšstāvniecība bēgļus atpakaļ nelaida. Priekšstāvniecība atbildēja Ukraines
valdībai ar notu no 31. augusta, lai aizrādot, kur varētu nometināt latviešu bēgļus. Redziet, deputātu
kungi, tā bij politika, kas izgāja uz to, lai apturētu
latviešu bēgļu atgriešanos dzimtenē, lai viņi nekavētu
Latvijas kolonizēšanu ar vāciešiem. Kurzemes muižniecība neatlaidīgi strādāja tanī virzienā, lai _ latvieši
neatgrieztos atpakaļ savā zemē. Es pievedīšu kādu
atsevišķu piemēru no Kurzemes muižniecības lēmumiem. Kurzemes muižniecības landesrata delegāts,
ģeneralsuperintendants Bernevics, savā runa 1918.
gada 20. martā Berlinē reichstaga lielajā zālē aizrādīja vācu reichstaga locekļiem un visiem tiem politiskiem darbiniekiem, kas piedalījās šinī apspriede,
ka Vācijā cilvēki kliedzot pēc zemes, bet Kurzeme
zeme kliedzot pēc cilvēkiem. Šis Kurzemes muižniecības sūtnis pierādīja, ka Kurzemē varotvēl nometināt 2.700.000 vāciešu._ Bet neviena vārda šis
landesrata delegāts neminēja par latviešu bēgļiem.
Viņš neviena vārda neteica par to, ka šie bēgļi klīst
apkārt svešatnē un vēlas atgriezties atpakaļ sava
dzimtenē. Tikai par jaunu iedzīvotāju nometināšanu runāja Bernevics reichstaga sapulcē.
Viens no ievērojamākiem Vācijas politiskiem darbiniekiem valsts sekretārs Berhards Dernburgs 1918.
gada 19. martā „Berliner Tageblattā", pārrunādams
jautājumu par vācu zemnieku nometināšanu Kur-

zemē, izteica sekošus uzskatus:
„Daudzas latviešu zemnieku mājas ir atstātas;
viņu īpašnieki ar savām ģimenēm aizbēguši. To atpakaļ atgriešanās ir apšaubāma." Dernburgs jau gaiši
zināja vācu baltiešu nodomu nelaist latviešus atpakaļ savā zemē un līdz ar to bija tais domās, ka šī at-
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griešanās ir apšaubāma. Baltijas muižnieki ar savu
aģitāciju 1918. gadā bija sacēluši kājas visos dienvidos vācu kolonistus un vadīja tos pa visiem ceļiem
uz tā saucamo ,,-Jauno Vāciju" — uz Kurzemi un
citiem Latvijas apgabaliem. Ari 1919. gada, kad Baltijas muižnieki jau skaidri zināja, ka latviešutauta ir
izteikusi savu gribu, ka Latvijai jabut neatkarīgai
valstij, pat tad vēl Kurzemes vācu muižniek] savā
10. marta lēmumā izteica domas, ka_ Kurzeme ir nometināmi vācieši. Kādu ļaunumu mes no šādas pretošanās latviešu bēgļu pārvadāšanai un neatkarības
centieniem piedzīvojam? Mēs piedzīvojam to, ka
Ukrainē un citur, — es pats biju liecinieks, — latviešu bēgļi ceļā uz dzimteni tika apturēti zināmos
punktos, tur viņi bija spiesti dzīvot ilgu laiku un krita
nabadzībā, slimībās; savu mantu viņi bija spiesti
likvidēt tādēļ, ka viņus spieda bads un atgriešanos
nevarēja paredzēt tuvākā nākotnē. Daudzi no viņiem izmira niknās sērgās. Visu šo nelaimi viņiem
uzlika tā ļaunā politika, kuru veda tās Baltijas muižnieku grupas, kas dzīvoja ārzemēs un vadīja Baltijas
politiku. Te jau Cielēna kungs runāja par Hindenburga agrāro rīkojumu, ko izsludināja 1918. gada 17.
jūnijā. Es par šo pavēli pievedīšu sīkākas ziņas. Šī.
pavēle mums būs par gaišu liecību, ka ļaunā politika,
kuru pret mums gribēja izvest līdz 1948. gadam, bija
vērsta pret visu mūsu tautu ar nodomu izspiest visus
latviešus no viņu zemes. Hindenburga agrārā rīkojumā jeb „Agrarverordnung'ā", bija gaiši noteikts,
ka visas mājas un zemes, kuras nāk pārdošanā, vispirmām kārtām būtu tiesības pirkt sabiedrībai „Landgesellschaft Kurland", bet ne par tādu cenu, kāda ir
nolīgta, bet par tādu, ko noteic komisija. Šī komisija
sastādījās no apriņķa muižnieku maršala, no Kurzemes muižnieku kredītbiedrības virstaksatora un

Berlīnes bankas priekšstāvja. Tā tad tāda komisija,
no kuras mēs nevaram sagaidīt, ka viņa aizstāvēs
mūsu zemnieku intereses. Ari neviens latvietis nebūtu varējis 30 gadu laikā, t. i. līdz 1948. gadam, vairāksolīšanā nopirkt kāda nabadzībā krituša latvieša
mājas, kuras būtu nākušas pārdošanā lielā skaitā pēc
kara posta. Ari šinī gadījumā šai muižnieku sabiedrībai bija tiesība paturēt mājas par nosolīto sumu.
Un janu ievērojam, ka neviens nebūtu gājis solīt kaut
cik lielāku sumu, zinādams, ka mājas tomēr paliks
muižnieku sabiedrībai, tad droši varam teikt, ka sasolītā suma būtu bijusi līdzīga tikai tiem parādiem un
dažreiz pat vēl mazāka par tiem, kas gulstas uz māju
hipotēkas. Mums tāļu stāvošā „Lemburger ZeitungV', Galicijā, uztraucās par šo Hindenburga rīkojumu un atzīmēja, ka tā izvešana dzīvē nozīmē latvju
tautas izpostīšanu. Tā rīkojās mums naidīgā Baltijas
muižniecība, kad tā bija zināmu laiku pie varas. Te
varētu jautāt, vai tad.Baltijas muižniecība vainīga,
ka vācu kara laika vara aizkavēja bēgļu atgriešanos
no Ukraines, ka Hindenburgs izdevis rīkojumu u.t.t?
Par to man te ir pierādījumi no pašiem vēsturiskiem
avotiem. 1917. gada 22. septembri Kurzemes vācu
bruņniecības un lauku muižniecības ārkārtējais landtāgs iecēla trīs locekļu komisiju, kas sastāvēja no
Dzērves barona N. fon Manteifeļa, Snēpeles — V. fon
Hana un Kurmales īpašnieka Silvio Brocdricha. Komisijas uzdevums bija izvest dzīvē muižniecības lēmumus attiecībā uz Kurzemes kolonizēšanu. Šīs komisijas izstrādāto priekšlikumu ir pieņēmusi 1917.
gada 15. decembrī Kurzemes muižniecības konference. Uz šī lēmuma pamata muižniecība griezās pie
kara pārvaldes ar lūgumu, lai šim lēmumam dotu «likumīgu pamatu". Šis „likumīgais pamats" nu bij Hindenburga rīkojumus, pēc kura līdz 1948. gadam bij at^
celtas mūsu
privāttiesības un civ;'procesa likumi un
ņemta iespēja pārdot lauku nekustamu mantu privātā
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ceļā vai vairāksolīšanā. Tā, redziet, rīkojas muižnieki tanī brīdī, kad mums bija grūtas dienas, un kad
svešatnē mēs paši nevarējām sevi aizstāvēt. Te nu
atkal jājautā, vai mūsu pretinieki-muižnieki sekoja
kādiem tiesiskiem principiem, vai viņi stāvēja uz tiesiskiem pamatiem. Nē, līdz pašam pēdējam laikam —
nē. Man jāsaka, ka Kurzemes muižniecība vel 1919.
gada 10. martā, kad Liepājā uz mazu brītiņu nāca vara
viņas rokās, atkal apstiprināja tos pašuslēmumus, kurus muižniecība bija pieņēmusi 1917. gada 15. decembrī. Te manās rokās ir raksts, ko parakstījis Kurzemes
muižniecības pilnvarnieks barons fon Radens, Liepājā 1919. gada 20. aprilī. Tā ir liecība, ka Baltijas
muižniecība līdz pēdējam brīdim ar visiem slepeniem
un atklātiem netaisnības līdzekļiem ir strādājusi pret
latvju tautas interesēm. Mums grib pārmest, ka mēs,
saizstāvēdami savas intereses, rūpējamies' par to, lai
neizdotu lielus valsts līdzekļus tiem, kam viņi ne-
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binieki un valsts vīri uz savas valsts interesēm. Mes
nedrīkstam citādi skatīties uz mūsu valsts interesēm.
Mēs nedrīkstam atļauties ne ar glaimiem, ne ar iebiedējumiem novadīt mūsu domas, mūsu uzmanību
uz citu pusi. Mēs nedrīkstam likumdošanas ceļa uzlikt Latvijas tautai smago pienākumu maksāt atsavināto muižu īpašniekiem vairākus miljardus, kas tiem
nepienākas ne pēc likuma, ne pēc taisnības.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Prezidijs
liek priekšā pārtraukumu uz 15 minūtēm, lai varētu
noturēt frakciju biroja apspriedi. Iebildumu nav?
Pārtraukums uz 15 minūtēm. Lūdzu frakciju biroj?
locekļus ierasties frakciju biroja telpās.
(Pārtraukums no pīkst. 8.45—9.10 vakarā.)

Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās.
Turpinās debates pie likuma par atlīdzības nopienākas, un lai jo drīzāk varētu izvest dzīvē mūsu
agrāro reformu. Mums grib pārmest, ka mēs varbūt kārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un
muižu īpašniekiem. Vārds Arvedam Kalniņam.
cenšamies muižniekiem izdarīt kādu pārestību, sekodami savām valsts interesēm. Es atļaušos, cieni-.> Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
jamie deputātu kungi, pievest piemērus, ko saka lielu ? ** cienītie deputātu kungi! Nav nekādu šaubu par to,
valstu ievērojami politiski darbinieki tādos laikos, ka agrākie muižnieki latvju tautai ir nodarījuši ļoti
kad viņu valsts intereses ir aizskartas. Vācu politidaudz pārestības. Tautā tamdēļ ari valda uzskats,
ķis Baltijas jautājumos valsts sekretārs Bernhards
ka ja mēs ari varēsim paredzamā nākotnē saprasties
Dernburgs 1918. gada 19. martā laida klajā rakstu, ar vācu tautu, tad ļoti maz cerības, ka mēs vispār
kaut kad varēsim saprasties ar agrāko vācu muižkur mēs lasām šādus izteicienus: „Vācu valdībai un
niecību, ne aiz latviešu vainas, bet aiz pašas šis
sabiedrībai nav iespējams pabalstīt Kurzemē latifundiju kārtību, kāda nav pašā Vācijā"... „mūsu tautas muižniecības vainas, kura ar- savu izturēšanos gadu
simteņiem un ari pašā pēdējā laikā demonstrējusi
interesēs ari nemaz nestāv ar mūsu kredita palīdzību
savu lielāko naidu pret latvju tautu. Šo ļoti populāro
uzturēt kaut kur latifundiju iekārtu un palīdzēt muižu
īpašniekiem tikt bagātiem." Vēl krasākas domas domu tautas masās ir uztvēruši likuma ierosinātāji
un uz šis domas pamata ir ari izstrādājuši likumvalsts intersēs izsaka ģeneralfeldmaršalsfon Hindenprojektu, kuru mēs pašreiz apspriežam. Vesela rinda
burgs savā pavadrakstā, pie kura viņš laidis klajā
1918. gada 17. jūnijā „Agrarverordnung". Viņš raksta no tiem motiviem, kuri tiek pievesti par labu šim likumprojektam, paši par sevi, ir pareizi. Ir pareiza
sekošo: „Nav pielaižams, ka kāda maza
ari ta doma, kuru sevišķi aizstāv likuma ierosināsaujiņa mantīgu ļaužu jeb zemes īpaštāji, ka agrākie krustneši, mūsu tagadējās muižnienieku jaunās iekārtas labumus izliecības senči, ir latviešu zemi nolaupījuši un laupīšato tikai priekš sevis tādā veidā, ka tie
nas kārtā viņu ieguvuši. To neapstrīd jaunākā laikā
ar Vācijas uzvaru palielināto zemes
ari paši mūsu agrārā likuma ienaidnieki un man te
vērtību izlieto spekulatīviem nolūir rokās viena grāmatiņa, 1923. gadā izdota no vācu
kiem. Par augstām cenām pārdotās un hipotēku
juristiem: Reusnera un Mūnx'a, kuri ari atzīst, Ira
parādiem apkrautās muižas nebūtuderīgsdzlves pamats veselīgai paaudzei. To īpašniekiem mūsu zeme mums savā laikā ir nolaupīta. Viņi, zijeb pircējiem šīs muižas būtu tikai smaga nasta" un nāms, nesauc to par laupīšanu, bet saka, ka tā esot
bijusi viena „Besitzergreifung" un ka šī „Besitztālāk — „Tautas labklājība nepastāv vis maza skaita
ergreifung" esot saskanējusi ar toreizējiem tiesiskiem
lielkapitālistu, bet gan pēc iespējas jo lielā darun taisnības jēdzieniem. (J. Goldmaņa starpsauciens).
ba spējīgu, patstāvīgu un dzīves priecīgu pavalstnieku daudzumā, kas mīlē savu dzimteni un valstij Pats par sevi saprotams, tiek noklusēts un netiek
pieminēts tas, ka šie „tiesiskie jēdzieni" un atzīmētā
dod visu, kas viņai vajadzīgs pirmā kārtā, proti:
garīgi un miesīgi veselīgus cilvēkus. Šāda kolonistu
doma bija pareiza no krustnešu viedokļa, no vāciešu
viedokļa, bet viņa nekad nav bijusi pareiza no latpaaudze jeb šķira ļausies nodibināties tikai tad, kad
nepielaidīs spekulāciju ar muižu zem i."
viešu tautas viedokļa un no latviešu „autoritatēm",
To raksta fon Hindenburgs attiecībā uz vācu-baltu
uz kuram atsaucas Reusners, nekad nav atzīta. Ja
muižniekiem.
Vācu valsts lielās idejas jautājumā nu tagad mūsu agrārās reformas pretinieki tikai šos
vācu ievērojamais politiķis Georgs Bernhards 1918. motīvus var pievest par labu savai idejai, tad zināms
gada 3. jūlijā „Vossische Zeitung'ā" raksta sekošo: viņiem, nav ari tiesība uzstāties pret to, ka latviešu
„autoritates", latviešu uz satversmes pamata nodi„Vācu dinastijas vai baltu, vai citu kādu tautību tieksmēm nav jāpiegriež nekādas vērības. Te vienīgi jā- binātā tautas priekšstāvniecība, tagad šo agrārās reievēro Vācijas valsts patīgās intereses." Un tai pašā formas jautājumu atrisina pēc saviem ieskatiem. Tas
pilnīgi saskanēs ar mūsu likumības sajūtu un mūsu
laikrakstā 19. jūlijā Bernhards sevišķi uzsver: „Tagad vajag būt drosmei pievienot jaunas zemes. Nelikumības jēdzieniem. Ja mēs negribam te kādu divējādu mērauklu pielaist, tad nevar uzstāties pret šo ierokādā ziņā mēs nedrīkstam atļaut pastāvētpatsinājumu pat agrākā muižniecība. Ja nu tomēr demostāvīgām nomaļu valstīm pie Vācijas austrumu
krātiskais centrs nav komisijās atbalstījis šo ierosinārobežām." Un beidzot 1918. gada 22. jūnijā Bernhards runā vēl noteiktāki un saka par Baltijas apga- ' jumu un nevarēs ari to atbalstīt šeit, tad tam ir pabāliem: „Vācija nav viņus tādēļ okupējusi, lai atvisamciti iemesli. Ne tādēļ, ka mēs gribētu maksāt
svabinātu turdzīvojošāstautas, bet lai celtu
laupītājiem, ka mēs gribētu maksāt tiem, kas vēl pēsev aizsardzību pret viņas ienaidniekiem." austrudēja laikā ir noziegušies pret Latvijas tautu — šinī
ziņā mēs esam pilnīgi vienis pratis ar tiem, kas limu apgabalu liktenis ir nosakāms vienīgi un tikai no Vācijas valsts interešu viedokumu ierosinājuši, un ari pēc mūsu domām šīm zemes
k | a." Tā skatās vecu valstu ievērojami politiski dar- īpašnieku kategorijām nedrīkst maksāt ne kapeikas.
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Demokrātiskais centrs ari nekad nebalsos par atlīdzību tādām personām. Mēs stāvam par to, ka bez
atlīdzības ir atsavināmi visi fideikomisi, majorati,
lēņu muižas, kolonizācijai apsolītas zemes, zemnieku
rentes mājas, zemnieku zemes, kas atņemtas nelikumīgā kārtā un kuras atņemot ir nodibinātas muižas.
Visas šīs kategorijas, pret kuru īpašniekiem versti

dibināti pārmetumi, pēc mūsu domām ir atsavināmas

un bez kādas atlīdzības. Šai jautājumā mēs absolūti
ar jums negribam strīdēties. Bet jums jāpiekrīt tam,
ka ar agrārās reformas likumu nav atsavinātas tikai
šo zemes kategoriju vien, bet ari dažas zemju kategorijas, kuras jūs it nekādi pie šīm zemeni nevariet
pieskaitīt. Ja Cielēna kungs tiešām izteica visas sociāldemokrātu frakcijas domas, teikdams, ka viss,
kas ir iegūts ar sviedriem vaigā, īpašums, kas nopelnīts, ka visu to sociāldemokrāti negrib aiztikt, tad
jūs paši ari par šo likumu nevariet balsot. Nevar
tak apstrīdēt patiesību, ka krietni liels muižu skaits
pēdējos gados ir iepirkts par naudu. Šī nauda ir
zināms tāpat nopelnīta ar sviedriem vaigā strādājot.
Par šīm zemēm tā tad atlīdzība pēc tiem principiem,
kurus uzstādīja Cielēna kungs, būtu jāmaksā. Un tikai to mēs ari gribam. Ja ari jus nostātos uz šī viedokļa, tad mēs varētu atlīdzības likumu pieņemt diezgan vienprātīgi. Ja atkal šo principu jus negribiet
atzīt un par šīm zemēm negribiet maksāt, tad ta ir
tomēr privātā īpašumaprincipu aizskaršana un tas ir
tad tāds punkts, uz kura mēs nekādi saprasties ne-

varēsim, jo privātīpašuma aizskāršana varētu tik
stiprā mērā satricināt visus mūsu valsts pamatus, ka
uz to mēs nekādā gadījumā nevaram ieiet Ari no
tautsaimnieciskā viedokļa tāda privātīpašuma aizskāršana nekādā gadījumā nebūtu pielaižama. Ne
tikai rēķinoties ar juridiskiem motiviem, bet ari rēķinoties tieši ar mūsu valsts interešu viedokli, nav ie-

spējams atbalstīt ierosināto likumprojektu. Visu laiku
mēs runājām par to, ka mums jāuztur labas attiecības ar Vakareiropas valstīm. Mēs galdam no viņām
palīdzību vismaz kredita veidā un tamdēļ mēs negribam, lai uz mums skatās kā uz tādu zemi, kura
kapitāls nevar droši ieplūst, kurā privātīpašums nav
aizsargāts. Tādēļ ari agrārais jautājums mums jāizšķir tā, ka ja ari atlīdzības nemaksašanupar atsavināto zemi nostādām kā sodu, vai kā tādu paņēmienu, ar kura palīdzību gribam vismaz taisnīgi izrēķināties, tad mums jāgādā par to, lai šis sods
ķertu tikai tos, kurus mums ir tiesība aizķert, bet ne
tos, kuriem nav nekādas morāliskas tiesības kaut ko
pārmest. Šo jautājumu var atrisināt pieņemamā veidā tikai tādā gadījumā, ja maksājam par atsavināto
zemi tiem, kurus mēs nevaram uzskatīt ne par laupītāju pēcnācējiem, ne par tiem, kas kaut kādi ir noziegušies pret mūsu valsti. Tiem mums jāsamaksā
taisnīga atlīdzība. Negribu sīkāk runāt par pašu atlīdzību, kāda būtu maksājama šīm kategorijām. Gribu
gan atzīmēt tikai tik daudz, ka tie uzbrukumi, kurus
daži runātāji vērsa pret demokrātiskā centra atlīdzības projektu, pēc kura atlīdzība būtu maksājama pec
pirmskara cenām, pārrēķinot tās Latvijas rubļos, saskaņā ar 18. marta likumu, tie uzbrukumi un pārmetumi nav pamatoti. Zināms, mūsu atlīdzības projektam ir tikpat daudz juridiska plamata, cik juridiska
pamata bij pašam 18. marta likumam. Ar zināmo
18. marta likumu, kā tas pareizi tika atzīmēts, visvairāk tika aizķertas mazturīgo šķiras un tiem viņu ietaupītie līdzekļi zināmā mērā atņemti, un tagad teikt,
ka ar tiem turīgākiem būtu jārēķinājaspēc citas mērauklas, ir nevietā. Ja mazturīgiem nebūtu atņemti tie
līdzekļi, kurus viņi bij noguldījuši krājkasē, tad viņi
par zemi tagad varētu samaksāt vairāk, jo pa lielākai
daļai tie ir tie paši jaunsaimnieki. Ja nu esam viņiem
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līdzekļus atņēmuši, tad mums viņiem tagad cenas
par zemi, kuru viņiem tagad dodam, jāaprēķina saskaņā ar to rīcībā esošiem līdzekļiem. Sis atlīdzības
princips katrā ziņā ir vistaisnīgākais, to ari neviens
nevarēs apstrīdēt. Vēl ka beidzamo gribu konstatēt,
ka šis likums tādā paša veida ir pieņemts ari
citās jaunās valstīs, kuras atlīdzības jautājums tiek
nokārtots. Te jau Irbes kungs pieveda Rumāniju,
kur ari šis likums ir izdots un kur atlīdzība aprēķināta pieņemot 1 zelta austriešu kronu līdzīgu 1 papīra lejai. Cekoslovakijā 1 zelta Austrijas krona tiek
aprēķināta par 1 papira kronu. Tas princips ir pieņemts jau ari daudz citas valstīs, viņam ir starptautiski, atzīts stāvoklis. Ari šāda ziņa viņš būtu visvieglāk realizējams. No juridiskas puses, kuru šeit
sevišķi uzsvēra, man jāsaka, ka centra projektam ir
tikpat daudz pamata kā 18. marta likumam. Tie, kas
varēja balsot par 18. marta likumu, tie var balsot
ari par šo atlīdzības projektu, kurš uzbūvēts uz tiem
pašiem principiem. Pie šī atlīdzības projekta es vel
varētu piezīmēt tik daudz, ka ja šis taisnīgais centra
projekts par atlīdzību tiktu pieņemts, tad katra ziņa
tās nastas, kas gultos uz tautu, uz nodokļu maksātājiem, tos pārliecīgi neapgrūtinātu. Kate jau tika
aizrādīts, šī projekta realizēšana izmaksatutikai nedaudz vairāk par 100 miljoniem rubļu. Pec zemes
bankas aprēķina pie tām sumam, kas Jau zemes
bankā ir asignētas parādu nokārtošanai, butuvel klāt
jāasignē nepilni 100 miljoni rubļu. Tā ari ir ta maksimālā suma, kura būtu vajadzīga, lai visu atlīdzības
jautājumu nokārtotu. Nebūtu izslēgta_ ari tāda iespējamība, ka par atsavināto zemi varētu samaksāt uz
reizes, neielaižoties uz % % maksām un ķīlu zīmju
izlaišanu. Pēdējais motivs, kādēļ _ demokrātiskais
centrs nevar balsot par šo ierosinājumu, ir tas, ka
mēs gribam ari respektēt Satversmes Sapulces domas šai jautājumā. Ka Satversmes Sapulces doma
ir bijusi tāda, ka atlīdzība ir jāmaksā, tas ir neapšaubāmi, jo tur uzskaitītas pat tādas kategorijas zemes, par kurām nav jāmaksā un kuras jau ietilpst
principā tanīs kategorijās, par kurām, pēc manām
domām būtu jāmaksā. Agrārās reformas likuma
I. daļas 21. pantā ir teikts, ka nav jāmaksā par tādām
zemēm, kur atsavināto muižu īpašnieki ir jau ieguldīto zemes kapitālu saņēmuši atpakaļ. Tā tad ari
zemes pircējam, ja tik var pierādīt, ka tas ieguldīto
kapitālu ieguvis atpakaļ jau uz agrārās reformas li-

kuma I. daļas pamata nav nekas jāmaksā. Satversmes Sapulce nav gribējusi, lai tiktu maksāts tiem,
kurus sauc par laupītājiem, kuri noziegušies pret Latvijas valsti un pat vienai daļai no tādiem, kuri zemes
ieguvuši pirkšanas ceļā, bet kuri ieguldīto kapitālu
ir ieguvuši atpakaļ. No šiem uzskaitījumiem vien ir
skaidrs, ka visiem pārējiem, kuri neietilpst attiecīgās

kategorijās, atlīdzība būtu jāmaksā. Tādēļ, lai neuzkavētu augsto namu, beigās varētu kopsavilkumā
teikt, ka lai nesatricinātu privātīpašuma pamata
principus, lai neapgrūtinātu mūsu starptautisko stāvokli un lai respektētu Satversmes Sapulces domu,
mēs par šo ierosinājumu tādā formulējumā, kā tas
iesniegts, balsot nevaram.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Francim Trasunam.
^ ^
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
kungi! Šis ir viens no likumiem, kurā ir vairāk ieinteresēta mūsu tauta, mūsu valsts, nekā mēs paši
personīgi, un tāpēc man liekas, ka mēs varam mierīgāki viņu apspriest. Es nerunāšu, kungi, par tādām
lietam, par ko te citi runāja, piemēram par kara
zaudējumiem, par izpostīto saimniecību atjaunošanu,
par valsts saimniecisko stāvokli u. t. t. Man liekas,
kungi, tas viss nepieder pie šī likuma, tas pieder kur
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zitur, var citreiz par to runāt, bet ne pie šī likuma.

faktiski pierādīt, ka tā zeme, kura ir muižniekiem,
viņu rokas ir pārgājusi direkti mantošanas ceļā, tad
zīmējas uz pašu likumu ... (jautrība zālē). Kungi, ja
es pateiktu: nevienas kapeikas par šo zemi nemakjus uzklausītos līdz galam, tad jums nebūtu ko smiet.
sāt. Jāto pateiktu muižnieks, tad tas nebūtu kristīgi,
Es nerunāšu par šo līkumu tāpēc, ka šī likuma juritas nebūtu taisnīgi, bet tad nu varētu jautāt, kur tad
disko pusi jau pietiekoši apgaismoja Pauļuka kungs
paliek latviešu tautas zeme, kādā ceļā tā zeme nāca
un pietiekoši savu redzes stavokli apgaismoja sociālmuižnieku rokās un kāda ceļā viņu latvieši pazaudemokrāti. Es domāju, ka nebūs šeit nekādas lielas dēja? Ja nu runa par
taisnību, par to jau runāja
domu starpības, ka nevar atzīt, ka šis likums ir pasociāldemokrāti
par
un
to
runāja ari no centra. Kāda
tiesi tāds, kur nav nekādas pretrunas. Ir taču skaidrs,
tad bija ta taisnība, kad zemniekam vajadzēja maksāt
ka 1. panta ir teikts, ka atlīdzība nav jāmaksā un nāpar to zemi, kura bija laistīta viņa sviedriem un viņam
košos pantos ir pateikts, ka atlīdzība ir jāmaksā. To
piederēja un maksāt kādu vēl maksu? Kad atcēla
kungi, nevar neviens apstrīdēt, ari jūs, sociāldemodzimtsbūšanu Latgale 1861. gadā, tad lika par vienu
krāti, ne. To nosaka likums, ko jūs paši, sociāldedesetīnu samaksāt 65 rubļus; tas bija tanī laikā, kad
mokrāti, esiet izstrādājuši un paši jūs to nevarat nodesetīnu zemes varēja pirkt par 3 rubļiem. Vai tā bij
liegt. Kungi, šeit var but runa tikai par vienu — vai taisnīga
nu atlīdzība par zemi ir jāmaksā, vai nav jāmaksā. jadzēja maksa? Bez tam, kungi, ja zemniekam vasamaksāt par to zemi, kuru viņš bija laistījis
Likums ir jāatstāj pie malas, tāds, kāds viņš šeit ir.
ar saviem sviedriem, kuru viņš apstrādāja, no kuras
ielaisties likuma kritika tas būtu kas cits. Kas zīmējas augļus
viņš atdeva muiža un atdeva ari savu darbu
uz atlīdzību, tad pec manam domām, mēs varam iziet
muižai, ja viņam vajadzēja savu zemi izpirkt, vai tas
no diviem motiviem. Viens ir vēsturiskais motivs, bij
taisnīgi? Tā bija vislielākā netaisnība, kādu tikai
no kura _ var apskatīt jautājumu, vai atlīdzība par atvarēja cilvēkam izdarīt. Bet, kungi, šai lietai ir ari
savinatamzemem ir jāmaksā vai nav jāmaksā, un otra puse, ka
katrai medaļai ir divas puses. Es saku,
otrs var but juridiskais motīvs. Citas lietas ir jāatjames
varētu
faktiski pieradīt, ka taisnā ceļā uz taga^
stāj pie malas. Ja izrādīsies,
piemēram, ka uz vēdējiem īpašniekiem ta zeme būtu pārgājusi no pirsturisku principu pamata, uz juridisku principu pamiem īpašniekiem, tad neviens iebildumus neceltu.
mata, mums vajaga maksāt, tad nevar būt runa par
Bet, kungi, to varbūt bus iespējams pierādīt tikai pie
to, kāds ir saimnieciskais stāvoklis, labs vai slikts —
dažiem gadījumiem, pie dažiem īpašumiem. Tomēr
kad jāmaksā, tad jāmaksā. Ja izrādīsies, ka mēs
bus ļoti daudz tādu īpašnieku, kur izrādīsies, ka ne
varam nemaksāt, tad, saprotama lieta, ari runa par
tikai to nevar pieradīt, bet var pierādīt pretējo. Mēs
atlīdzību atkritīs un atlīdzība nekāda nebūs jāmaksā. zinām, kungtka
Kas zīmējas uz atlīdzību, tad, kā mēs redzam, sociāl- gados ir pārgājusi prāva daļa muižu ne tikai senākos
dāvinājumu ceļā, prāva daļa muižu
demokrāti nostājušies uz ta redzes stāvokļa, ka neir gājusi no rokas rokas mantošanas ceļā varbūt līdz
kāda atlīdzība nav maksājama. Es saprotu sociāldepirmajam ienācējam še Latvijā, bet prāva daļa muižu
mokrātus. Viņi ir loģiski un loģiski ietur savu liniju.
gāja
Mes zinām, ka viņi aizvien sludināja, ka zeme nav mas no rokas roka ari pirkšanas ceļā. Man ir zināmuižas, kuras 10, 15 gadu laikā pārgājušas 5, 6
dodama par īpašumu, un reiz zeme nav dodama par
rokas: viens pirka un uz to pelnīja, otrs pirka un
īpašumu un ja īpašuma nav, tad nevar runāt ari par
zaudeja,_pardeva atkal citam u. t t Bez tam, kungi,
atlīdzību. Ka var maksāt par zemi, kura nevienam
mes zinām, ka ir ari prāva daļa muižu, kuras pirka
nepieder, bet pieder valstij? Tikai tagad mēs dzirne tikai muižnieki vien, bet kuras pirka ari zemnieki,
dējām mazu starpību, jo sociāldemokrāti, kā viņi
un pirka ar sūri pelnīto naudu. Es nerunāšu par
savas runas izteicas, pielaiž tagad ari īpašuma tiesīKurzemi un Vidzemi, es runāšu tikai par Latgali, kur
bas. Un ja pielaiž īpašuma tiesības, tad jau ir ari
nav tik daudz_ no zemniekiem iepirkto muižu, bet
cits pamats .un no cita redzes stāvokļa lieta jāaptomēr bija prāvs skaits no sīkzemniekiem iepirktu
skata. Tapec ari viņi tagad nostājas uz vēsturiskā
muižu, no sīkzemniekiem, kas iepelnījās pilsētās un
pamata. Apskatīsim ari mes to vēsturisko pamatu.
velak iepirkās sev kādu pusmuiželi. Ko, kungi, mēs
Starp mumšnav domu starpības, kādā ceļā šīs zemes
padarījām caur savu likumu? Mēs noteicām, ka ari
iegūtas. Mes zinām, ka _ latviešu tauta tika eksproviņiem ir tas pašas zemes atsavināmas. Ja šodien
priēta.. Mes zinām, kāda ceļa viņa tika ekspropriēta.
mes noteiktu atkal caur likumu, ka it nekāda atlīdzība
Varbūt bija viens otrs gadījums no paša sākuma, kad
par zemi nav maksājama, tad, saprotama lieta, ari
vācieši te ienāca, ka viens otrs maksāja kādu daļu
tiem zemniekiem, kuri bija iepirkušies zemi un kuriem
nauda par nelielu zemes gabaliņu, bet visa Latvijas
viņa atsavināta, nebūs jāmaksā un tad mēs, gribētautas zeme tika paņemta bez maksas. Ne tikai latdami izdarīt it ka labumu
mušu tautai, izdarīsim
viešu tautas zeme, bet ari pati Latvijas tautas dzīve
pārestību saviem zemniekiem, un taisni saviem centika paņemta par īpašumu bez maksas. Ja mēs tikai tīgākiem zemniekiem.
Tapec, ja mēs ņemam šo
ņemam reformācijas ekonomiskos panākumus un
likuma pusķtad iznāk, ka nemaksāt atlīdzību, tas
līgumus, kuri tika noslēgti starp Baltijas valsti un būtu darīt pārestību
ari mūsu pašu tautai. - Bez tam,
poļu karahSigismundu, tad mes zinām, ka muižniekungi, kas zīmējas uz vēsturisko pusi, vajaga pateikt,*
cība izkaulēja ne tikai tiesības saistīt galīgi latviešu ka sociāldemokrāti,
gribēdami darīt labu tautai un
tautu pie zemes, citadi_ sakot, zemniekiem atņemt izstrādādami šādu
kāds viņš te ir, ir
likumprojektu,
zemes, bet viņa izkaulēja ari tiesības uz viņu dzīvību izdarījuši pārestību. Ja nebūtu šāda
likumprojekta
un nāvi. Ne tiesa noteica par latvieša dzīvību, bet
un tāds stāvoklis, ka mes viņu vairāk nespējam un
noteica muižnieks,_ kuram viņš piederēja un mēs nedrīkstam grozīt, ka viņu vajaga
pieņemt, kāds
zinām, kungi, ka tāpat kā zeme, tika pārdoti ari ļauviņš ir, vai atkal noraidīt, tad, kungi, mēs ari nevadis un tāpat mes zinām, ka muiža tika apvērtēta nevis ram ienest pārlabojumus,
ka par dažām muižām nepec zemes vērtības, bet muižas vērtība tika noteikta
būtu faktiski nekas jāmaksā. Te jau Kalniņa kungs
pec dvēselēm, pec galvām, kuras uz tās zemes dzīvo. no demokrātiska centra pieveda
piemērus. Es teikšu
Jo vairāk bija to galvujo vairāk bija darba roku, jo
to pašu ka varbūt ir dažas muižas, attiecībā uz kuvērtīgāka bija muiža; tāpat, jo mazāk bij to galvu, jo ram mes^ varētu
vēsturiski pierādīt, ka viņas no
mazāk darba roku, _ jo mazāka bij muižas vērtība, ja pirmiem ienācējiem ir
gājušas mantošanas ceļā no
ari zemes platība būtu bijusi lielāka. Un tā, kungi, ja rokas roka. Un par tādam mes
taču nevaram maknekas cits nebūtu, ka tas vienīgais, un ja mēs varētu
sāt. Bus ari tādas muižas, kuras piederēs tādiem

Tāpat, kungi, es nerunāšu par pašu šo likumu, jo kas
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ļaudīm, kas ir noziegušies pret valsti u. 11 Ari tādas
mēs izslēgsim no atlīdzības _ maksāšanas. Attiecība
uz muižām, kuras tikušas dāvinātas, par kuram neviena kapeika, neviens grasis nav maksāts, kur noteiktas majorata tiesības u. t. t, ari tur nebūs nodarīta nekāda netaisnība, ja par tam nemaksāsim. Tomēr likums, kāds viņš tagad ir mušu _priekša_ no
sociāldemokrātiem iesniegts, visu to izslēdz. Ta tad
ar to, ko sociāldemokrāti ir izdarījuši, domādami darīt
tautai labu, ar to viņi zināmā mēra ir izdarījuši tautai
pārestību. Pieņemsim, ka tautanobalsos,_ ka nekāda
atlīdzība nav maksājama. Tāda gadījuma bus izdarīta pārestība tiem mušu zemniekiem, un ne tikai
zemniekiem, bet ari citiem, kuri muižas ir pirkuši un
kuriem pēc patiesības — pie tam ne tikai pec patiesības, bet ari pēc likuma — atlīdzība pienāktos. No
otras puses, ja nu tauta pie nobalsošanas pieņems, ka
atlīdzība maksājama, tad vajadzēs maksāt ari par
muižām tiem, kuriem nekāda atlīdzība nepienāktos.
Te, zīmējoties uz vēsturisko pusi, Pauļuka kungs runāja par tā saucamo noilgumu. Es domāju, ka uz
noilgumu vien mēs ari še nevarēsim atsaukties, jo,
ja piemēram, kāds šos manus svārkus bus paņēmis
un nēsājis labi ilgi, gadus 10 vai 15, tad tomēr caur
to tie nepaliks par viņa svārkiem, tie bus piesavināti,
sveši svārki. Ja runājam par noilgumu, tad nav
jāaizmirst, ka noilgums ir paredzējis kaut ko citu, ir
paredzējis, ka lietošanai ir bijusi bona fide_ pie attiecīgā īpašnieka. Tāpat ari pie noilguma vel kas cits
ir vajadzīgs klāt — likumīga lietošana. Bez tam,
kungi, mums ir visiem zināms viens no tiem motiviem, un proti, ja mēs atmestu visus šos nost, kādi
sarežģījumi tad var izcelties, ja mēs_ atmestu noilgumu, jo nevar noskaidrot, kur un ka ar to īpašumu
ir bijis, vai likumīgā ceļā ir iegūts vai nelikumīga, tad
vispārējā labuma dēļ šo jautājumu izšķir noilguma
ceļā. Bet nu atstāsim visus tos vēsturiskos motīvus
un pāriesim uz juridiskiem motiviem. Kas zīmējas uz
juridiskiemmotiviem, tad nevarēs noliegt to, uz ko te
aizrādīja Pauļuka kungs un ko ari pieminēja Kalniņa
kungs, t. i., ka mums jau ir likums, agrarlikuma _20. un
21. panti, kurš nosaka, ka atlīdzība ļr maksājama.
Jūs varat, kungi, runāt, ko gribat mēs varam mušu
likumā atcelt tos pantus, bet ka tādi panti ir, to noliegt nevaram. Kamēr šis likums nav atcelts, tikmēr
mēs nevaram ievest jaunu likumu, kas veco likumu
par atlīdzību atceltu, tad var būt strīds tikai par to,
vai atcelt likumu vai nē. Bez tam, kungi, otra lieta
ari nav noliedzama, ka var but atsavināšana ari bez
atlīdzības. Mūsu likumā ir ari paredzēti tādi gadījumi, ka ja kāds ir noziedzies pret valsti un likumu,
tad viņa īpašums tiek atsavināts un nekādu atlīdzību
par to nedod. Bet, kungi, jūs gribat pavisam ko citu,
ne to, kas ir likumā paredzēts. Jus gribat ievest
jaunu principu, jūs gribat ievest atsavināšanu bez
atlīdzības en bloc, t. i. priekš visiem gadījumiem. Un
jūs gribat šo principu ievest tikai uz zemi. Kungi,

šis princips nevarēs iet cauri, jo jums pašiem vajadzēs atzīt, ka viņš nav konsekventi saskaņots ar
citiem likumiem un īpašumiem. Ņemsim mes gadījumu, ja tagad visa Saeima pieņemtu tādu likumu,
ka par atsavinātām zemēm nekāda_ atlīdzība netiek
maksāta. Tad, kungi, es pateiktu tā: ja es būtu zemes īpašnieks, vai ari ja es būtu kāds proletariets,
kam itin nekā nav, ne_ nodarbošanās, ne zemes, ne
kapitāla, vai ari ja es būtu tāds proletariets, kas darbu
negrib strādāt, tad es nāktu ar priekšlikumu un lūgtu

atsavināt visus namus un iedot man vienu namu.
Jūs pateiksiet, tie ir nami un tā ir zeme, bet es jums
atbildēšu un prasīšu, kāda starpība ir starpnamu un
starp zemi. Kā tas ir nekustams īpašums, ta ari šis ir
nekustams īpašums. Ja jus pateiksiet, ka uz zemi
nav nekāda īpašuma un ka ari nami nav nekāds īpa-
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šums, tad tas būtu loģiski, tur nevar but nekādas
atlīdzības, kur jūs neatzīstiet īpašuma. Bet ja jus
teiksiet, ka nami ir ār īpašuma tiesībām, tad es jums
jautāšu,kāpēc tā, kāpēc viens var iegūt namu sada
vai tādā ceļā, vai taisnības, likumības ceļa, vai nelikumības ceļā un tomēr ir ieguvis īpašuma tiesības un to
nevar atsavināt bez atlīdzības, bet zemi jus gribiet
atsavināt bez atlīdzības. Kungi, še jums nav tas
konsekvences un jums, kungi, tas ari var patikt, var
nepatikt, bet pati loģika rada, ka_ konsekvences tur
nav. Vai jūs variet nostāties uz ta, ka īpašumu tiesību nav, un atlīdzības nevajaga? (A. Veckalns no
vietas: „Iet tikai iekšā un dzīvo bez prasīšanas! )
Bet jūs īpašumu esiet jauatzinuši un tapec nevariet
teikt, ka atlīdzības nevajaga. Bez tam, kungi, ir vel
citi motivi. Iedomājaties lietu no saimnieka redzes
stāvokļa, kuram zeme tiek piešķirta. Ka viņam nodrošināties uz šo īpašumu? Ja mes pieņemsim to, ka
nav atlīdzības par īpašumu, tad mes varam pieņemt,
ka nodrošināšanās ir pilnīgi neiespējama lieta. Iedomājaties tādu -varbūtību, ka kādreiz nodibinājās parlamenta vairākums no tādam frakcijām, kuras neatzīst īpašuma tiesības, — to mes varam pielaist, —
un nu iznāks, ka tas zemnieks, kuram šodien zeme
tika piešķirta, ka viņš rītu tiek izsviests no zemes
ārā un tāpat bez kādas atlīdzības, jo kas tika dots
viņam bez atlīdzības un kas viņam tika dots nevis
kā īpašums, bet kā lietošanas objekts,_ tas viņam tikpat labi var tikt atņemts bez kaut kādas atlīdzības
un nodots lietošanā citam. Es nezinu, kungi, ka te
Kurzemē un Vidzemē zemnieki doma, bet Latgalē
zemnieki domā tā, — lai ari es to zemi esmu ieguvis
par rubli, vai par 10 vai 50 kapeikām, tad man ir ta
tiesība, ka es viņu esmu ieguvis likumīga ceļa un viņu
esmu pircis. (Nikolajs Kalniņš no vietas: «Pašapmānīšanas!") Vai -par lielu, vai par mazu maksu, bet
es to esmu iepircis._ Jus, Kalniņa kungs, domājiet, ka
tā ir pašapmānīšanas, bet es domāju, ka ta nav pašapmānīšanās. Kas zīmējas uz iepirkšanu, tad mes
zinām ļoti labi, ka par vienu un to pašu priekšmetu
viens samaksā 10.000, otrs 6000 un trešais nopērk to
pašu priekšmetu par 2000. Kalniņa kungs, ta nav
pašapmānīšanas, ta ir dzīves patiesība. Bez tam,
kungi, mēs varam to lietu ņemt ka mes gribam, tomēr zināmā mērā mums vajaga rēķināties ari ar to,
kādu vispārīgi iespaidu tas atstāj uz ārieni, ja mes atzīmējam, ka mēs ņemam visu bez atlīdzības. Labu
iespaidu tas neatstāj. Var but runa par to, ja atlīdzību
maksā — kādai vajaga but šai atlīdzībai. Mes zinām, kungi, ka muižnieki ir nostājušies uz ta redzes
stāvokļa, ka atlīdzību vajaga maksāt tādos apmēros,
kāda cena bij zemei priekš kara un es šos motivus
no muižniekiem saprotu. Kāpēc neņemt vairāk, ja
var paņemt vairāk? Es zinu, ka tie muižnieki, kuri
ne tikai pie mums Latvijā dzīvo, bet ari tie, kuri
izbraukuši uz ārzemēm, piemēram tie, kuri ir no
Latgales aizgājuši uz Poliju, tur pieņēmuši Polijas
pavalstniecību, tie aizvien aģitē, ka viņiem privilēģiju
veidā, izņēmuma veidā tiktu samaksāts vairāk, ka
visiem citiem muižniekiem, ka viņiem tiktu samaksāta priekškara cena. Viņi nerēķinās ne ar palikušiem poļu zemniekiem, kuriem bij ne tikai maz zemes,
bet kuriem nebij brīv pēc Krievijas likuma iegūt ne
desetinas zemes. Tie var mirt badu. Jā, kungi, tur
nav ne mazākās taisnības tai lietā, jo mēs zinām, ka
visām vērtībām ir notikusi pārvērtēšana un visiem
priekšmetiem ir šī vērtība tagad citāda, nekā ir bijusi
priekš kara. Bez tam ir vēl viens motīvs, kāpēc
mēs nevarētu tādas cenas samaksāt, kādas bij priekš
kara un kāpēc mēs varētu pēc pilnas taisnības samaksāt tirgus cenu, ja pat dažreiz
ari drusku zemāku nekā tirgus cenu. Es jums pievedīšu tikai vienu piemēru. Latgalē ir Viļakas muiža,

709

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas 20. sēd e 1924. g a d :i

kur ir 45.000 desetinas. Šomuižu grafi Zabello bija
pirkuši par 25.000 asignācijām un asignācija bija 25
kapeikas. Ta tad,_ aprēķiniet, cik desetīna maksā, ja
par 45.000 desetīnām samaksā 25.000 asignāciju. Ja
mes gribētu but taisnīgi pec samaksas, tad mums ne
tikai tirgus cena buru jāmaksā, bet vēl daudz mazāk.
Bet par to, cik augsta atlīdzība maksājama, mēs šinī
brīdī nemaz nerunasim._ Es negribu izteikt savas un
mušu frakcijas domas tapec, ka pie šī likuma ir runa
tik par atlīdzību. Reiz navizspriesta lieta par to, vai
atlīdzība maksājama vai ne, tad nevar būt runa par
to,- cik augsta atlīdzība maksājama. Kad būs lieta
izspriesta, ka vajaga atlīdzību maksāt, tad runāsim
par to, cik augstai atlīdzībai vajaga būt. Vienu tik varu pateiktdroši, ka mes nevarēsim iziet no muižnieku
redzes stāvokļa, bet mums vajadzēs iziet no tautas,
no zemnieku redzes stavokļaa, no valsts redzes stā-

vokļa untaisīnbas redzes stāvokļa, lai zemniekam
neviiktu ādu par galvu, ka tas bija tanīs laikos, kad
atceļa dzimtsbušanu. Man liekas, ka daži motivi,
kurus pieveda sociāldemokrāti, nebija pilnīgi motivēti. Ta, ja nemaldos, Cielēna kungs izteicās, ka
likums paredzējis atsavināt tikai bruņinieku muižas.
Tas nav pareizi. Ja mums būtu likumā paredzēts
tikai bruņinieku muižas atsavināt, tad likumā būtu
ienests, ka tas muižas, kuras ieguvuši zemnieki, netiek atsavinātas. Tad otrs motivs, ar kuru tika aizrādīts, bija tas, ka vajagot prasīt kontrahentam, cik
viņš par to zemi gribot, esot divas puses: viena, kas
pērk, un otra, kas pārdod. Tā tad vajadzētu prasīt
no vienas puses, cik pārdevējs par zemi grib un no
otras puses, cik pircējs grib maksāt; bet mēs,
kungi, gan zinām, ka ir gadījumi, kur likums ir galvenais noteicējs un kur neviens neprasa kontrahentam, cik viņš grib. Ja mes ņemsim dzimtsbūšanas
atcelšanu un zemes piešķiršanu 1861. gadā, tad
likums toreiz neprasīja, cik muižnieki par savu zemi
grib, bet likums pats noteica, cik par to ir jāmaksā.
1a tad mums tādi precedenti ir bijuši un bijuši pat
tādos laikos, cara laikos, kad nemaz nav bijusi runa
par īpašumuatcelšanu. Tad tālāk te tika runāts
ari
par ķīlu zīmēm, ka ja mes negribētu muižniekiem
samaksāt hipotekariskos parādus uz zemēm, tad mēs
nodarītu pārestību tikai tiem, kas viņas ieguvuši
Tur ari ir grūti par to noteikt. Vispirms vajaga noteikt, kas ir tas ķīlu zīmes ieguvējs, vai patiesi tie
nabadzīgie viņas ir ieguvuši. Man liekas, ka ķīlu
zirnjii ieguvēji nebij vis tie nabagie, bet ka taisni
bagātie bija tie, kas savu kapitālu gribēja ieguldīt
visādos veidos. Tas neiztur kritiku ari tāpēc, ka
paradi uz muižām bija dažādi. Viens muižnieks

ieķīlāja tik tālu savu zemi, ka parādi bija gandrīz lielāki neka zemes vērtība, un otram zeme bija ļoti maz
apgrūtināta ar parādiem. Tāpēc nevar ne ar ko attaisnot, kapec vienam samaksā par visu zemi parādu
veida un otram neko nemaksā. Bez tam, zīmējoties
uz pašiem parādiem, man jāsaka, ka debitors nav
taču Ja zeme, bet debitors ir zināma persona, un ja
mes te runājam par atlīdzību, tad mēs nerunājam par
personām, bet par pašu zemi. Mēs nerunājam par
to, vai vajaga atlīdzināt tai personai, kura ir parādā
vienam vai otram parādus, lai maksā visu pats, bet
mes runājam par pašu zemi. Tad tika pievests vēl
viens motivs, ka nevarot atlīdzināt vienam par labu
un otram par ļaunu. _ Jā, kungi, es pie šī motīva gribu
drusku ilgāk pakavēties. Man ļoti labi patīk šis motīvs, ko sociāldemokrāti pieveda un ļoti patīk no latgaliešu redzes stāvokļa. Taisnība, kungi,
nevar darīt
vienam par labu un otram par ļaunu. Pieņemsim
tādu gadījumu, ka šis likums tiks pieņemts, ka par
zemi atlīdzību nekādu nav vajadzīgs maksāt, bet tad
mums, kungi, vajaga ņemt ne tikai šo gadījumu,
kas
ir tikai varbūtējs, bet vajaga ņemt ari otru gadījumu
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kas jau taktiski ir Latgale. Es nezinu, vai tur pat
10% no sīkzemniekiem-bezzemniekiem ir dabūjuši
zemi. Pieņemsim šo otro faktu, ka Latgalē tagad
sīkzemnieki un bezzemnieki meklē pirkt zemi, un ne
tikai meklē, bet ari pērk un maksā 12—15.000 rubļu
par desetīnu. Pieņemsim vel trešo gadījumu, ka tie
Latgales sīkzemnieki un bezzemnieki caur mūsu,
kungi, likumu ir zināma mērā jau ekspropriēti, jo kad
citi tika apgādāti ar zemi, tad latgalieši zināmā mērā
ne direkti, bet indirekti tika apieti un šie apietie ne-

var dabūt pat kredītus. Nevarēdami citādi pārtikt
no savas zemītes, kāda viņiem ir, ir spiesti meklēt
zemi ir turpat Latgale, ir Kurzemē, ir Vidzemē, ir
spiesti pirkt no tiem, kuriem netaisnīgā ceļā tika piešķirta zeme un samaksāt 12—15.000 rubļus par desetīnu. Nevarēdami dabūt aizdevumus, kredītus mūsu
valsts banka viņi ir spiesti meklēt kreditu privātās
bankas un maksā 25—35%. Jā, kungi, šeit es pateikšu: nevar darīt vienam par labu un otram par
ļaunu. Nevar vieniem dāvināt zemi un nevar otriem
likt pirkt par tādu cenu, kāda viņiem patiesi nav pa
spēkam. Tapec es pateikšu, kungi, ja citu motivu
nekādu nebūtu, ja šis būtu vienīgais beidzamais motīvs, kuru es minēju, tad mes, izejot no Latgales zemnieku stāvokļa, kuri par nožēlošanu, lai ari indirektā
ceļa, tad tomēr ir apieti no zemes reformas, mēs par
sadu likumu, kāds viņš te ir, balsot nevarēsim.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Jezu-

pam Rubulim.

J. Rubulis (Latgales darba partija) : Augsti godājamie deputātu kungi! Šis tautas ierosinājums jau
ļoti plaši ir debatēts un plaši noskaidrots, tā kā man
atliks maz ko teikt. Es īsumā apstāšos pie Pauļuka kunga runas no tiesiskā redzes viedokļa,
kuru te
pastiprināja Latgales _ jaunie demokrāti Trasuna
kunga personā. Pagājušā sēdē Pauļuka kungs pēc
asas un bargas kritikas, neiziedams tik daudz
no lietderības un saimnieciski-finansielā viedokļa, tāpat ari
no vēsturiskiem motiviem, bet gan tieši no šauri formelās dabas redzes viedokļa, no juridiskā viedokļa
apskatīja likumprojektu un konstatēja, ka formeli šis
hkumprojekts_neesot pieņemams, jo pirmkārt viena
viņa daļa runājot pretim otrai un otrkārt Satversmes
Sapulce mums esot devusi tiesisku valsti, esot izstrādājusi privātīpašuma tiesiskos likumus, kuri
katra ziņa^ nosakot to, ka citādi mēs šo jautājumu nevarot izšķirt, ka tikai vienīgi paredzot atlīdzību bijušiem muižniekiem par atsavināto zemi. Es še gribu
pakavēties pie lietas ari no formelā, no juridiskā
redzes yiedokļa. Man liekas, ka lieta nebūt
nav
tāda. I e Pauļuka kungs atsaucās konkrēti uz agrāras reformas likuma 20. un 25. pantu, kuri pēc viņa
domam nosaka, ka atlīdzība jāmaksā. Ja mēs uzmanīgi jzlasam šos pantus, tad nepārprotami un pie visplašākās tulkošanas mums jānāk pie slēdziena,
ka
nav gluži ta, kā nostāda lietu iepriekšējais runātājs,
kurs ari aizstāv atlīdzības principu. 25. pants nosaka, ka varbūtējo atlīdzību un tās apmērus par atceltam tiesībām un prasībām pēc likuma 4. un no 13
līdz-19. pantam nosaka sevišķs likums. «Varbūtēju
atlīdzību' — ta tad nepavisam nav teikts, ka atlīdzībai obligatoriski jābūt Pēc šī panta viņa var būt
var ari nebūt. Drusku konkrētāks ir 20. pants, uz
kuru atkal Pauļuka kungs atsaucās. Tur ir
teikts,
ka atlīdzība par atsavināto zemi un piederumiem]
ka ari tas zemes un piederumu kategorijas
kuras
atsavināmas bez atlīdzības, galīgi noteiks ar sevišķu
hkumu._ Šeit jau nu ir runa, ka ari tās zemes,
kuras
atsavināmas bez atlīdzības, tiks noteiktas atsevišķā
likuma. Te var rasties domas, ka patiešām20.
pants '
saka, ka viena vai otra veidā atlīdzība būs
maksājama. Bet tur nav teikts, ka tā jāmaksā bijušiem
muižniekiem, kādā veidā, cik daudz un par ko. Man
23*
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liekas, ka taisni šī ierosinājuma 2. pants apmierina 20.
panta prasības, visas tulkošanas norādījumus, kādi
ir nākuši no tās puses, kuri aizstāv atlīdzību un par
labu bijušiem muižniekiem, l'a tad nav teikts, ka
muižniekiem atlīdzība ir jāmaksā. Ja 20. panta būtu
rakstīts, ka atlīdzība par atsavinātam zemēm ir jāmaksā par labu bijušiem muižniekiem, tad mums būtu
skaidrs un nepārprotams, ka mēs būtu saistīti. Bet
tas taču tur nav teikts. Pie visplašākās tulkošanas
mēs nevaram nostāties uz tāda redzes viedokļa, ka
Satversmes Sapulce, izdodama šo likumu, būtu saistījusi augstam namam rokas, ka citi likumi nevar
izšķirt jautājumu par nemaksāšanu bijušiem zemes
īpašniekiem. Tas tā nav, un ta tas ari nav teikts.
Tas nav pareizi, ja jūs sakāt, ka ja mums ir tiesiska
valsts iekārta un kulturelā valsts, tad mums par katru
cenu atlīdzība ir jāmaksā. Te Pauļuka kungs uzsvēra, ka civillikumi mums neatļaujot piesavināties
svešu mantu, ka tā esot patvarība. Bez šaubām,
formeli to mēs neviens nevaram noliegt, bet tie civillikumi taču ari līdz šim neļāva mums pat agrārreformu izvest, nemaz nerunājot par to, vai mums maksāt bijušiem īpašniekiem vai nē. Šeit jus varētu atsaukties uz sabiedrības prasībām, uz dzīves nepieciešamības prasībām u. t t, bet tomēr formeli civiltiesības neatļauj noslēgt nekādus aktus, jo katrs akts
nevar būt juridiski pareizs tikmēr, iekams nav panākta abpusīga vienošanās. Tāpēc pēc jūsu loģikas,
ja mēs uz šo lietu gribam juridiski atsaukties, tad nepieciešami jāpieņem likums, ka atlīdzība ir maksājama pēc vienošanās ar bijušiem muižniekiem. No
Ja
formelā viedokļa nevarētu šo zemi atsavināt
mēs izejam no tā viedokļa, ka tas ir vajadzīgs mušu
tautai un valstij, tad tas princips ir jāizved. Mes izgājām no tā viedokļa, ka tas nepieciešami mušu valstij un tautai, bet tagad šeit nāk un runā, ka ja mes
nemaksāsim, tad tas būs juridiski nepareizi. Ja jau
juridiskā ziņā esam vienreiz pārkāpumu darījuši, atsavinādami privātos īpašumus, tad ari tagad nevar
atsaukties uz jurisprudenci. Te vislabāk argumentēja
un pierādīja to mums demokrātiskā centra priekšstāvis, godājamais Kalniņa kungs. Viņš saka, ka tas
princips, ko viņi aizstāv, ka pēc 1920. gada 18. marta
likuma nosakāma atlīdzība, ir juridiski pareizs, jo kas
balsojis par tā likuma pieņemšanu, tas var balsot ari
par viņu projektu. Tā tad Kalniņa kungs atzīst un
pielaiž, ka tas, kas balsojis par likumu 18. marta, tas
par viņu projektu ari var balsot. Tā tad likums nav
juridiski pareizs, bet viņš izdots un ko var darīt. Uz
likuma burtu visu var taisīt Likumdevēja iestāde to
var darīt un ari ir darījusi. Tāpēc tas iesniegums
formeli un juridiski ir pilnīgi pareizs, jo atsaukties uz
to, ka mēs esam kā kulturelā valsts uzņemta kulturelo
valstu saimē, un tādēļ mums būtu par katru cenu jāizrāda vienai vai otrai valstij, kura varbūt noskaņota
muižniecībai par labu, sava pretimnākšana, ar to nekas nebūs panākts. Starptautiskās tiesības mums
jau liecina, ka neviena valsts nevar iejaukties citas
valsts iekšējās darīšanās, iekšējā likumdošanā. Bez
šaubām viņa var politisku spiedienu darīt, bet ta ir
cita lieta, bet ka direkti viņa varētu pavēlēt vai citādā veidā direkti diktēt savus uzskatus, tā tas nav. Ja
jau tas tā nav, tad bez šaubām tās bažas, ka visas tas
labierīcības turpmāk varētu tikt pārtrauktas, ja to
iesniegumu pieņemtu, ir nepamatotas. Ja pieņemtu
vienu no projektiem, maksāt atlīdzību vai nu pec demokrātiskā centra vai pēc zemnieku savienības, kristīgo nacionālistu u. 11. projekta, tad mums nevajaga
būt tik naiviem un domāt, ka mēs apmierināsim tos
īpašniekus, kuriem esam zemi atsavinājuši, jo viņi
skaidri un gaiši pasaka, ko Firksa kungs mums ne
vienreiz vien ir deklarējis, ka viņi prasa pirmskara
cenu zelta rubļos, to zemes vērtību, kāda toreiz ir bijusi. Ja tagad samaksāsim santimos pēc 18. marta
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likuma, tad bijušie muižu īpašnieki nebūs apmierināti
un tikpat lielu spiedienu mēģinās darīt pie kuras
katras izdevības pie kādas mums naidīgas kaimiņu
valsts, vai mēs būsim maksājuši, vai nemaksājuši, jo
juridiski tāda samaksāšana nav pareiza. Visa pilnībā samaksāt atlīdzību, jūs paši atzīstiet, ka neesam
spējīgi, un ja neesam spējīgi to, tad ka teicu, mes nekādas juridiskas pareizības nesasniedzam. Pie tam,
ja pieņem tādu veidu, ko šeit Trasuna kungs nesen
teica un tāpat ari Kalniņa kungs, ka vieniem varētu
maksāt lielāku atlīdzību, otriem mazāku, tad patiešam
varbūt zināma taisnība tam būtu un tam nevarētu
runāt pretim. Bet vadoties no ta viedokļa, kur jus
atsaucaties uz citām valstīm, man liekas, ka tasveids
nav pieņemams. Un kur jūs domājiet glābt stavokli
ārvalstīs, tur jūs taisni to maitāsiet, jo neviens taču
nezinās ārzemēs,- ka_ jūs esiet samaksājuši lielāku
sumu tam, kam patiešām pienākas, bet uz provokacicijas pamata tad varēs teikt, ka Latvija ir ta briesmu
zeme, kur vienam samaksā tik daudz par atsavināto
zemi, bet otram uz pusi vairāk vai ari mazāk, un motivēs tā, ka tas, kas tuvāk stāv valdošām aprindām,
tas saņem vairāk. Pierādīt, kurš ir ieguvis likumīgi
un kurš nelikumīgi,praktiski nav iespējams, to varētu
vienīgi tiesas ceļā, bet ja nu mēs v.sus šos objektus
cilāsim tiesā, tad nezin, vai agrārās reformas izvešanai mēs kādreiz darīsim galu. Bet ja mēs visiem maksāsim, tad mēs lielāku pārestību būsim izdarījuši tiem
sīkiem saimniekiem, kuriem ir niecīga daļa zemes atsavināta, t i. tiem, kuri to ir ieguvuši ar personīgiem
līdzekļiem. Piemēram, ja mēs sākam, 18. marta likumu ņemot par pamatu, maksāt atlīdzību tam, kuram ir vairāk 10.000 ha kopplatības atsavināti, tad
tas saņems 10 un 100.000 rubļus pie kam lielās kopplatībās ietilpst kā kultivētas, tā nekultivētas zemes.
Turpretī ja jūs samaksāsiet tiem slkīpašniekiem, kuriem ir 2—300 ha atsavināti, tad viņš teiks: „ja nav,
tad nevajaga, jo mans bijušais muižas kungs, no kura es ieguvu savu zemes stūrīti, saņem pateicoties
viņa zemes lielām platībām, pietiekoši daudz, bet es

pāris santīmus." Tā kā tas veids nebūtu pareizs. Nevar to atmest un atsaukties uz tiesisku stāvokli un
teikt _— mēs par katru cenu gribam samaksāt. Ar to
ne pēc būtības, ne formeli jautājums nav nokārtots,
ka jus šeit to deklarējiet. Šeit uzsvēra, it kā šis ierosinājums būtu politiskas dabas un dažu frakciju ierosinājums, kuras stāv par zemes atsavināšanu bez atlīdzības, vienkārša demonstrācija. Man jāsaka otrādi,
ka šis ierosinājums nevar būt nevienas partijas ierosinājums bet tikai tautas ierosinājums, turpretim uzstāšanas par atlīdzību ir patiešām demonstrācija un
varbūt ir dibināta vienkārši uz zināmas partijas parašām. Dažam frakcijām es saprotu, kur aizskartas
viņu personīgas intereses, vai_ kādas visas partijas
intereses, tur nevarētu neaizstāvēt atlīdzību. Bet nevar nostāties uz ta redzes stāvokļa, ka muižniekiem
jāmaksā. Es visvairāk brīnījos par Latgales kristīgiem, Latgales labo spārnu, lai gan savā laikā viņi
bija vispārīgi pret agrāras reformas izvešanu, bet vēlāk piekāpās, ka agrāra reforma izvedama un tikai
baznīcu zemes nav aizskaramas. Tas ir gluži pareizs
baznīckungu partijas viedoklis. Mani tagad pārsteidza tas jaunais demokrātu bloks. Ja Latgales kristīgie aizstāv atlīdzības principu, tad viņi iziet nevis no
iedzīvotāju prasībām, bet _ iziet no savas partijas disciplīnas, jo viņiem augstākā instance dažos jautājumos ir kūrija — biskaps. Ta varbūt neatļauj to darīt,
bet ka Trasuna kungs šodien paziņoja svinīgi demo- kratu bloka vārda un uzstājas par atlīdzību, to es nesaprotu. Viņš paziņoja, ka Latgales zemnieki grib
saņemt zemi nevis par brīvu, bet likumīgi samaksājot par atlīdzību. Es gribētu jautāt Trasuna kungam,
ja kāds ir saņēmis zemi un ja nevajadzēs maksāt
muižniekiem atlīdzību, vai tā nebūs likumīgi viņam
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piešķirta un netiks koroborēta. Mums ir izpirkšanas
likums, kurš nosaka, ka katram jaunsaimniekam jāmaksā tik un tik daudz par hektāru. Tā tad tās prasības, kuras pastrīpoja Trasuna kungs, nav dibinātas un tās tiesības nepaliks stiprākas, ja muižniekiem

samaksās vairākus miljardus atlīdzības. Trasuna
kungs teica, ka Latgales iedzīvotāji uz tāda viedokļa
stāv, ka grib maksāt. Ja «Lotgolas Vords" tik vienpusīgi šo lietu nebūtu apgaismojis, tad katrs vecsaimnieks sacītu: „Mana vēlēšanās būtu, lai nemaksātu
par zemi." Bet tā taču jūs nedariet, tā ir nepareizu
ziņu sniegšana; sevišķi tas varētu zīmēties uz Latgali, kur zemniecība ir nabadzīgāka un kur neatradīsies
personas, kas grib maksāt. Trasuna kungs teica,ka
nevajadzētu maksāt atlīdzību par tādām muižām, kā
piemēram bruņinieku muižas, kuras iegūtas nelikumīgā ceļā. Tādu Latgalē absolūti nav. Tā pati muiža,
par kuru viņš runāja, tagad ir jau trešās vai ceturtās rokās pārgājusi, par kuru viņš teica, ka nebūtu jāmaksā pilnīga atlīdzība. Kādā ceļā tā pārgājusi, tas
ir cits jautājums, bet katrā ziņā dokumenti par to ir.
Man šķiet, ka visi tie argumenti, kādus pieveda Pauļuka kungs, un ari citi atlīdzības aizstāvji, neiztur nekādas kritikas no juridiska viedokļa, jo ar to nav nekas pateikts, ja Pauļuka kungs saka, ka muižniekiem
nekāda atlīdzība nav maksājama, ka tas stāvot atlīdzības likuma 1. pantā; turpretim 2. pants saka, ka
tādas un tādas sumas ir dzēšamas. Ja ari iztulko 20.
pantu, ka mēs ar agrārās reformas pieņemšanu esam
saistīti, pārējās daļās tie formelie iebildumi nav dibināti un nav saistoši. Pie vispārējiem motiviem es neapstāšos, tos sīkāki attēloja Cielēna kungs un pārējie runātāji. Visā visumā man jāsaka, ka tā demonstrācija nav izlaista no tām frakcijām, kas aizstāv šī
likuma izvešanu dzīvē, bet tā ir laista no labā spārna
frakcijām, kas ir pret šo likumprojektu. Latgales
darba frakcija balsos visā visumā par šī likuma pieņemšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Man jāpaziņo, ka prezidijam iesniegts raksts, kuru es lūdzu

nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„A. god. Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Liekam
priekšā griezties pie ministru prezidenta ar sekošu
_
jautājumu: 25martā š. g. Liepāj
drāšu fabrika, pie kam
izsniegts japrēķins 1100 strādniekiem;"' pārējiem strādniekiem
un kalpotājiem aprēķins tiek izsniegts tuvākās dienās. Tā kā.
minētais uzņēmums bija lielākais visā Liepājas metālrūpniecībā
unjidz ar viņa slēgšanu nokļuvuši bezizejas stāvoklī ap 1200
strādnieku un viņu ģimenes, tad griežamies pie ministru prezidenta ar jautājumu, kādi soļi tiks sperti, lai sniegtu palīdzību

atlaistiem strādniekiem.
.1. Vjšņa, R. Bīliiumis, A. Veckalns, P. Kalniņš,
E. Morics, rr!T<?ienders, J. Kalējs, K. Lorencs,
Kr. Bungšs, Bruno Kalniņš. M. Rozentals, A.
Rudevics."

Priekšsēdētāja biedrs'A. Alberings: Pie šī iesnieguma motivācijai vārds Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts):
Godātie tautas
- v?
JjQ) Hietnieki! Apmēram nedēļu atpakaļ Liepājā ir slēgts
viens no lielākiem metālrūpniecības uzņēmumiem,
kurš nodarbināja pāri par 1200 strādnieku. Šis gadījums Liepājas strādniekiem nāca minīginegaidīts, darbu gaita liecināja, ka darbi netiks pārtraukti, jo neilgi
pirms fabrikas slēgšanas tika ievestas jaunas maiņas,
tika pavairots virsstundu un nakts darba skaits. Tāpēc
Liepājas strādnieki ir pilnīgi nezināšanā un nesaprašana par šo nesaprotamo gadījumu. Oficiāli fabrikas vadība ka iemeslu uzdod tirgus sašaurināšanos.
Bez tam tiek minēti citi sīkāki iemesli, kaut gan visi
iemesli, kurus uzdod fabrikas vadība, ir pa daļai apšaubāmi un ir iemesls domāt, ka aiz šiem oficiāli uzdotiem motiviem slēpjas varbūt kaut kādi citi aprēķini, par kuriem atklātībai neziņo. Tagad 25. martā no
visiem 1200 strādniekiem ir atlaisti 1100. Fabrikas
vadība pie atlaišanas strādniekiem nav teikusi, nedz
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ari noteikti paziņojusi, vai būs cerība uz darbu atjaunošanu un kad. Tikai no laikrakstiem ir zināms, ka
varbūt pēc dažiem mēnešiem, 2, 3 varbūt vēl ilgāka
laika, tikšot darbi atjaunoti sašaurinātos apmēros,
pie kam ari tad ir cerība, ka darbu dabūs tikai lielākais 300 strādnieki. Tā tad vismaz 900 strādnieki ir
palikuši uz ielas bez kādām izredzēm uz darbu. Visā Liepājas metālrūpniecībā ir nodarbināti apmēram

2000 metalstrādnieki. No šiem 2000 metalstrādniekiem ir pazaudējuši darbu 1200. Tāds notikums nozīmē priekš Liepājas metalstrādniekiem veselu katastrofu, pie tam bez kādām izredzēm uz darba dabūšanu tuvākā nākotnē. Stāvokli pasliktina vēl tas, ka
pateicoties šī gada ilgai ziemai ari daži kokrūpniecības uzņēmumi Liepājā ir slēgti un vismaz tuvākā mē-

nesī ari tie nevarēs uzsākt darbus. Ari šis apstāklis
vēl pasliktina Liepājas strādnieku stāvokli un pavairo
bezdarbnieku skaitu. Tie sabiedriskie darbi, kas
līdz šim ir organizēti, ir nepietiekoši un tikko var apgādāt ar darbu vienu daļu no Liepājas bezdarbniekiem, Tagad atlaistiem Liepājas drāšu fabrikas
strādniekiem nav izredzes, ka viņus varētu pielietot un nodarbināt pie sabiedriskiem darbiem. No
atlaistiem 1200 strādniekiem vismaz 400 strādnieku
ir tādi, kuri metālrūpniecībā ir strādājuši ilgus gadus. Viņu vidū ir strādnieki, kuriem ir 20—30 gadus
metālrūpniecības strādnieku stāžs. Tā tad tie ir
strādnieki, kurus, vienā vai divās dienās nevar pielietot citās rūpniecības nozarēs un pataisīt vismaz dažās nedēļās vai mēnešos par tādiem kvalificētiem
speciālistiem, kādi viņi ir metālrūpniecībā. Bez šaubām, nav ari lietderīgi viņus dzīt pie lauku darbiem,
jo kā speciālisti viņi būs vajadzīgi turpmāk Latvijas
rūpniecības uzņēmumos, un tāpēc valsts interesēs ir
še spert kādus soļus un nākt šiem strādniekiem palīgā, gādājot darbu un vajadzības gadījumā pabalstus. Tāpēc, iesniedzot šo jautājumu, mēs ceram, ka
valdība dos noteiktu atbildi, ko viņa domā darīt, lai
daudzmaz nodrošinātu atlaisto strādnieku stāvokli,
vismaz tik ilgi, kamēr viņiem būs izredzes, vai un
pāriet citā darbā vai, paplašinoties pastāvošiem metālrūpniecības uzņēmumiem, ka speciālistiem atrast
sev piemērotu nodarbošanos.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Jautājums
tiks virzīts tālāk. Otrs jautājums.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekošu jautājumu:
Jautājums ministru prezidenta Toinģam.
Pēdējā laikā no visām pusēm ienāk zinas par ārkārtīgi
nrūto stāvokli, kādā atrodas lauksaimnieki lopbarības un seklas
labības ziņā. Lauksaimniecības dzīvais inventārs tiek izpārdots, lai segtu strādnieku algas, nomaksātu nodokļus un atlīdzinātu parādu procentes. Plaši novadi draud palikt neapstrā-

dāti zirgu un cilvēku darba spēka trūkuma dēļ; valdības atrautais pabalsts pie mākslīgu mēslu iegādāšanas sevišķi smagi gul^^.
stās uz izpostītiem un jaunsaimniekiem, bet lielākais posts mūsu
lauksaimniecībai šinī pavasarī draud caur to, ka zemkopjiem
nav ne tikai pnšas seklas un lopbarības, bet nav ari nekādu līdzekļu viņu iegādāšanai.

Ievērojot sacīto, griežamies pie Jums, augsti godāts ministru prezidenta kungs, ar jautājumu:
vai Jums augšā aprādītie apstākli ir zināmi un kādus solus valdība domā spert viņu novēršanai.
1924. g. 1. aprilī.
Aug. Kalninš, A. Alberings. K. Ulmanis, .1. Mazvērsīts. A. Briedis, E. Grantskalns, K. Pauluks,
H. Sainis, P. Siecenieks, .1. Goldmanis, A. Klīve, .1. Ducens."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds pie
šī jautājuma Augustam Kalniņam.
Aug. Kalniņš (zemnieku savienība): Šī gada ra- «£*-;,
žas apstākli droši vien ir pazīstami katram Saeimas '3 **(J
loceklim un tāpēc ilgi pakavēties pie tiem lieliem zaudējumiem, kādus šogad laucinieki ir cietuši, nebūs
vajadzīgs. Mūsu jautājums valdībai pastāv iekš tam.
ko valdība domā darīt, lai visi lauki šai gadā tiktu apsēti un lai lopi, kurus pēc „ Jaunākām Ziņām" saim-
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niecības šur un tur sāk izpārdot, lai tie uz priekšu neun tādēļ taisni man liekas, ka mušu jautājums ir ļoti
tiktu izpārdod, lai tos būtu iespējams paturēt nepārvietā. Kas attiecas uz lopbarību, es aizrādīju, ka iedotus. Papildu 50 miljoni ir apzīmēti priekš tam, lai nāk ziņas no vietām, ka lauksaimnieki sak izpārdot
iegādātu sēklu tās saimniecības, kuras citādi nebūtu
savus lopus. Ja tas tā ies talak, tad lauksaimniecība
spējīgas šai gadā pie sēklas tikt. Ka ar tiem 50 milzināmā mērā var tikt apdraudēta attiecība uz savu
joniem nekas nav darīts jeb ļoti maz ir palīdzēts, tas dzīvo inventāru. Tamdēļ man liekas, ka nebūtu biir skaidrs visiem. Ja mēs aprēķinām, cik pavisam jis nevietā, ja valdība tiešām kaut ko darītuun ļoti
sēkla izmaksā, tāpat ari stādāmais materiāls priekš nopietni domātu, ko darīt, vai viņa doma nākt šinī
lauku apstādīšanas, tad mēs nonākam pie skaitļa, kas ziņā lauksaimniekiem pretim, kas ir ļoti vajadzīgs
ir reizes 20 lielāks par šiem 50 miljoniem, kas atvēun nepieciešams šinī gadījuma, un te valdība tiešam
lēti šim mērķim. Tā kā pēc daudzām ziņām ļoti daudz var nākt palīgā, izsniedzot aizdevumus vai pabalsaimniecības vēl ir tādas, kuras nav sēklas iegādāstus spēka barības iegādāšanai. Zemnieku savienība
jušās, bet tagad ir beidzamais laiks iegādāties, tādēļ ar šiem jautājumiem griežas pie valdības un cer, ka
pavasara apstākļos lauku neapsēšana var novest pie
vajadzīgie paskaidrojumi un vajadzīgie projekti šīs
ļoti apdraudēta stāvokļa. Interesanti būtu no valnelaimes novēršanai tiks no valdības celti priekša
dības dabūt zināt, kādi viņai ir dati par to, cik lielā
Saeimai, lai mēs varētu būt skaļdrībā par to, kas var
mērā lauksaimniecības ir apgādājušās ar sēklām un mums šinī pavasarī nākt priekšā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ari šis jaustādāmo materiālu un cik vēl iztrūkst Vai valdība
domā šai jautājumā ko nebūt darīt un bez tiem 50 tājums tiks virzīts tālāk pēc piederības.
miljoniem, kas ir atzīmēti šim mērķim vēl asignēt,
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekša šīs dienas
vai kādā cita ceļā nākt palīgā, jeb vai viņa ir tai pārsēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde ceturtdien,
liecība, ka sēklas netrūkst un ka mūsu tīrumi varēs 3. aprilī, pīkst 5 pēc pusdienas. Turpināsies izsluditikt pavasari kārtīgi apsēti. Man tās pārliecības nav
nātā dienas kārtība., Šīs dienas sēde slēgta.
(Slēgta pīkst. 10.50 vakarā.)

IV. sesijas 21. sēde 1924. gada 3. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
1

Likums par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes iondā

ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (vispārējo debatu noslēgums un 2. lasījums):
A. Alberings, referents
Aug. Kalniņš, referents
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V. Firkss (vācu baltiešu partija)
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība)
Ringolds Kalnings
centrs)

(bezpartejiskais

. .

.

720

nacionālais
722
723

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts)
J. Rainis (sociāldemokrāts)

731

J. Rancans (Latgales kristīgo zemnieku savienība)

736

O. Nonācs (jaunzemnieku frakcija)
Jez. Trasuns (Latgales darba partija) ....
716,
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
P. Koreckis (krievu nacionālists)
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku frakcija) ....
J. Veržbickis (poļu savienība)
A. Buševics (sociāldemokrāts)
M. Kallistratovs

(krievu vecticībnieks)

.

.
.

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) .
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais cents)
2.

Nākošā sēde

,

. . .

738
711
764

751
752
753

.

755
758

.

758

.

762
703

.

763
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde atklāta.
Turpināsies izsludinātā, bet pagājušā sēdē vēl
nenobeigtā dienas kārtība.
Pirmais dienas kārtības punkts ir liku m s., p ar
~ ~
atlīdzības nokārtošanu va 1*s "t s z e m elT
fondā' ieskaitīto
zemju
un. muižu

Turpināsies debates.
Vārds
ī p a š n i e k i e m.
rirksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*): i
Pie paša likuma man nebūtu vairāk nekas ko *'
piebilst, kā tas, ko es vācu frakcijas vārdā jums teicu
jau divi sēdes iepriekš. Ja es tomēr vēlreiz šais debatēs ņemu vārdu, tad tāpēc, ka es esmu spiests atspēkot veselu rindu nepareizību un faktu sagrozījumu, kas izdarīti no lielākas runātāju daļas, lai mēģinātuatrast iustus titulus mūsu pārgrozītām īpašuma
attiecībām.
Katrs, kas nav šai lietā ļemaisīts, un kas sekojis
šeit turētām runām, — varbūt ari ārzemes seko tām
— būs guvis iespaidu, ka ar jaunām īpašuma tiesībām, kuras radījis agrarlikums, ir ļoti nedroši, jo gandrīz visas šeit turētās runas bij aizstāvēšanās runas.
Kas nevajadzīgi aizstāvas, tas sevi apsūdz! Kādi
tad nu ir tie aizstāvēšanās momenti, kuri še bij dzirdami nepārtrauktā virknē? Vācu un poļu muižniecība ar varu un viltu esot paņēmusi latviešu tautās zemi un ar savu naidīgo izturēšanos pret latviešu tautu
zaudējusi tiesību uz zemes īpašumu un atlīdzību. Vēsturisko netaisnību vajagot izlabot un atriebties iedomātam ienaidniekam. Es vēlāk atgriezīšos pie vēsturiskām ekskursijām, kuras mums šeit cēla priekšā,
bet šai vietā es gribētu pastrīpot, ka ārzemes — katrā
ziņā Vakareiropā un brīvā-Amerika nē — neies kopā
ar jums vēsturiskās izlīdzināšanās un atriebības ceļu;
ir taču pastāvīgā starptautiskā tiesa Hagā un līdz ar
viņu Tautu Savienība nepārprotami izteikusies, ka
nav pielaižams tas, ka valstis, kuras parakstījušas
konvenciju par minoritātēm, izdod likumus, kas domāti speciāli priekš tam, lai kaitētu minoritātēm vai
to daļām. Sevišķi nepielaižama tāda rīcība ir tad,
ja ar to cenšas atmaksāt un atriebties par pagājušo.
Kāds amerikāņu profesors bij ieradies pie mums,
lai studētu mūsu zemes apstākļus. Kāds no mūsu
augstākiem ierēdņiem informēja viņu par mūsu agrārreformu. Kad amerikanietis izteica savu izbrīnīšanos par to, ka vel līdz šim laikam par atsavināto zemi nav atlīdzināts, tad viņam stāstīja par 700 gadus
ilgo vēsturisko netaisnību, kura nu beidzot esot izlabota. Amerikanietis kļuva ļoti domīgs un teica:
*)

Runātāja atreferējums.

717

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

„Jajums ir taisnība, tad mums, amerikāņiem, laikam

gan būtu jālikvidē sava valsts."
Vai zināt, mani kungi, es gribu jums piekrist; ir
lielas vēsturiskas netaisnības un tās vajaga labot. Es
apsolu jums,ka mēs, vācieši, poļi un krievi, bez vārda
runas atdosim savu zemi atpakaļ tās vēsturiskiem
īpašniekiem, ja latviešu tauta, tagad valdošā, ies
mums vecās netaisnības labošanā ar labu priekšzīmi
pretim. Iesakiet jūs, un atdodiet līviem un kuriem viņu zemi atpakaļ pilnos apmēros, kā jūs to iznīcināšanas cīņā abām tautām esiet atņēmuši. No tam jūs
negribiet neko dzirdēt?! Tad ari jūs nevariet prasīt,
lai jūsu rīcību attiecībā pret mums uzskata par taisnīgu un pamatotu. Buševica kungs norādīja uz
Krieviju kā uz piemēru. Tur esot viss īpašums atņemts bez atlīdzības un tomēr Krieviju kā padomju
republiku tagad ārzemes atzīstot Es domāju, ka
man jākonstatē, ka starp mums kā tiesisku valsti un
starp padomju republiku pastāv liela starpība un ka
ārzemes valstij, kura sauc sevi par tiesisku valsti,
uzstāda pavisam citas prasības nekā padomju republikai, kuru caur atzīšanu un tirdzniecisku saievadīt
normālas
tiekaru
uzsākšanu grib
siskas valsts sliedēs. Bet janu šeit tur tādas runas,
kādas mēs dzirdējām šeit pēdējās sēdēs, tad dažam
labam rodas šaubas, vai mums ir tiesība saukties par
tiesisku valsti.
Cielēna kungs mums ar jurista autoritāti paskaidroja, ka viss muižu zemes īpašums līdzšinējo īpašnieku rokās esot bijis netaisni iegūts, zagts īpašums
un tāpēc tas esot atsavināms bez atlīdzības. Bet ar
to pašu elpas vilcienu viņš mums apliecināja, ka hipotekariskie parādi, kuri apgrūtina _ šos netaisnos īpašumus, esot jāatzīst un jāsamaksā. Cielēna kungam
kā juristam taču vajadzēja zināt, ka šāda konstrukcija ir nonsens, jo viss, kam pamatos guļ nelikumība,
nav akceptējams. Ka zagtu īpašumu zemes grājnatās
varētu hipotekariski apgrūtināt, tas man liekas pārāk pārdrošs apgalvojums no jurista puses. Deputāts
Arveds Kalniņš mūsu likumdošanai uzstāda sekošu
virziena liniju: ar agrarlikumu un 18. marta likumu
mēs jau esam aizķēruši pravitīpašuma tiesības un neviens mūs pie tam nav kavējis.- Kāpēc mums jābīstas no tālākas īpašuma tiesību aizskāršafias, liedzot atlīdzību tiem muižniekiem, kuri paši nav ieguvuši savas muižas? Ir tiešām atbaidoši redzēt, ka
starp mums ir tik daudz tādu, kas nepavisam liekas
nepamanām, ka pie mums ar tiesisko apziņu iet uz
leju. C'est le premier pas qui caute. Neskatoties
uz savām juridiskām dedukcijām Cielēna kungam tomēr, kā rādās, nav īsti laba apziņa, jo viņš skatās
bailīgi uz Eiropas lielvalstīm, un sev par apmierinājumu konstatē, ka no to puses, mazākais acumirkli,
nedraud nekādas intervencijas vai mazākais nosodoša kritika par privātīpašuma aizskāršanu. Vai tikai
Jūs, Cielēna kungs, neesat pārrēķinājušies, domādami apklusināt tiesisko apziņu ārzemēs ar to, ka Jūs
liekat priekšā ārzemnieku neatsavināmas daļas nopirkt par tādu cenu, ka līdz ar to būtu samaksāta muižu atsavinātā daļa? Pauļuka kungs runāja zemnieku
savienības vārdā un nenostājās uz atriebības un naida viedokļa. Viņš grib, lai valdītu taisnība, bet kā šī
taisnība pie tuvākas aplūkošanas izskatās?! Privātīpašums ir svēts! sauc Pauļuka kungs, bet aizmirst
piezīmēt, ka priekš viņa neaizskaramība sākas tikai
tur, kur iet runa par nacionālo latviešu zemnieku zemes īpašumu; bet ārpus šīs robežas ari viņam privāts zemes īpašums bij viss kas, tikai ne svēts. Vai
tas ir tikai gadījums, kad pilnu atlīdzību paredzošs
atsavināšanas likums izdots tikai pēc tam, kad viss
sveštautiešu zemes īpašums jau atsavināts?! Tagad,
kad sveštautiešiem piederošais zemes īpašums tikpat kā zudis, zemes īpašums ir nodrošināts ar visām
garantijām un likumiem, kādi vien iedomājami, un

21. sēde

1924. gada 3. ,a p r 111.

718

pat Cielēna kungs mums apgalvo, ka ari sociāldemokrāti uzskata to par neaizskaramu, neskatoties uz
atsevišķu īpašumu lielumu, cik daudz ha tur ari nebūtu, ja esmu pareizi sadzirdējis, tad Cielēna kungs
minēja 700 ha, ?— skaistu bruņinieku muižu, bet tas
nekait ari sociāldemokrātu kungiem, ja tikai šis īpašums ir nacionāla latvieša rokās. Pauļuka kungs aizstāv zemnieku savienības atlīdzības projektu, t. i. atsavināšanas laika cenas maksāšanu. Jau agrāk es
esmu aizrādījis uz šī projekta neiespējamību, kurš ar
savu mākslīgo vērtības aprēķināšanu un ar savu
mazvērtīgo maksāšanas līdzekli neko neatšķiras no
2
Šeit es vēlreiz _gricentra
/3 rubļa likuma.
bu pastrīpot, ka Pauļuka kungs pie savajvertības aprēķināšanas veida apzinīgi izbēg runāt par
mežiem, jo lai aprēķinātu ari tos par 130 rubļiem pūrvietu, pie labākās gribas nav dabūjami nekādi vērtīgi motivi, jo taču pati valdība uzdod privātpersonām
atsavināto mežu vērtību uz 30 miljardiem Latv. rubļu.
Kur tad nu var teikt, ka jūsu atlīdzības aprēķins ir
taisnīgs, ja tas neaizsniedz pat vienu miljarda rubļu
par visu atsavināto muižu īpašumu. Loti pamācošs
bij tas, ko Cielēna kungs mums teica par_ agrārreformas mērķiem, un tas šeit jo sevišķi jāpastrīpo.
Cielēna kungs teica, ka mūsu agrārreforma necenšas
atsavināt īpašumus atkarībā no to lieluma, bet grib
aizķert kādas īpašas iedzīvotāju šķiras īpašumu. Ta
tad tie mērķi, kurus cenšas panākt mūsu agrārreforma, nav saimnieciska vai sociāla rakstura, bet tās
mērķis ir atriebties par iedomātiem pagātnes grēkiem vienai iedzīvotāju daļai, muižu īpašniekiem —
sveštautiešiem. Un līdz ar to es esmu nonācis pie
temata — Baltijas muižniecības vēsturiskie grēki.
-Buševica un Cielēna kungs nāk ar veco dziesmu
par 700 gadiem un ar fāmozo Justus trtulis". Viņi
grib padarīt vēsturi par nebijušu un veido to pēc savas oatikšanas. Pēc tam, kad viņi Baltijas muižniecībai atņēmuši tās mantu un īpašumu, viņi grib ņemt
tai ari tās vēsturisko nozīmi un tās iegūtās tiesības uz
dzimteni. Pēc viņu tēlojuma, mani kungi, šīs zemes
vēsture izskatītos tā, it kā vācu muižniecība šai zemei nav neko nozīmējusi, it kā šīs zemes kulturelā
attīstība nekādā zinā nav saistīta ar šīs muižniecības
darbību, it kā viss iegūts caur zemes un tautas pašas
spēku.
Ar saviem vēstures sakropļojumiem jūs
ienesīsiet savu klausītāju galvās tādu apjukumu, ka
Veckalna kunes noturēs sevi par ..melno bruņinieku".
Jau gadiem ilgi man bijis šeit jānoklausās visneiedomājamākie Paltijas muižniecības apvainojumi attiecībā uz 1905.—1906. gadu. un šoreiz es gribu izlietot
gadījumu, lai šos nepareizos attēlojumus izlabotu.
1905. gada revolucionārā kustība bij izsaukta dzīvē
pavisam citiem mērķiem, nekā tiem. kuriem tā savā
gaitā sekoja. Kā jau pie visām revolūcijām, tā ari
šeit tās iniciatoriem drīz vien vadošie groži izslīdēja
no rokām un masas sekoja neatbildīgai vadībai. Es
zinu. ka jūsu tautas labākie un gaišākie elementi novērsās no šīs kustības, kad sāka vērsties pret visu
pastāvošo kartību, pret baznīcu un pret muižu īpašnieku dzīvību un īpašumu. Kad viena muiža pēc
otras krita liesmām par upuri, kad katra muižnieka
dzīvība bij apdraudēta, tad tie nodibināja uz vietām
pašaizsardzības pulciņus. Tas bij legāls aizsardzības
līdzeklis, un to jūs mums šodien pārmetiet?! Pēc
tam. kad valdība Krievijā bij dabūjusi atkal savās
rokās noteikšanu, tā atsūtīja ari pie mums karaspēku,
lai apspiestu revolūciju, starp citu ari tādas dalās, kā
flotes divizionu, kurš tikko bij plosījies Pēterpilī un
lai tagad Baltijā parādītu savu uzticību tronim. Ka
tie, kas līdz šim dienu un nakti bij bijuši starp dzīvību
un nāvi, apsveica karaspēku ar prieku, tas nav nekāds brīnums. Bet ka muižu īpašnieki būtu kūdījuši šo
karaspēku uz varas darbiem un nelikumībām, tas ir
tāds apgalvojums, kas ne'ar ko nav pierādīts. (F. Cie-
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lēns no vietas: „Un Silvio un Roberts Broederichs?")
Ja brāļi Broederichi ir dienējuši policijā, tad tas vēl nav
pierādījums, ka viņi sodu ekspedīcijas pamudinājuši
uz ekscesiem. Domājams, ka viņi ir iestājušies par
tiesu un taisnību un novērsuši dažu labu netaisnību.
(Kr. Bachmanis no vietas: Un Keizerlings un Manteūfels?") Es neesmu dzirdējis, ka kāds Manteufels
revolūcijas laikmetā būtu kalpojis policijā.
Man šeit ir Satversmes Sapulces sēdes stenograma no 1922. gada jūlija, kad Dzelzīša kungs, izpildīdams savas frakcijas
uzdevumu, tēloja mums
1905./6. gada notikumus. Garā rindā dokumentu, kurus Dzelzīša kungs mums nolasīja, ir attēlota militāro
soda ekspedīciju rīcībā, bet tikai 2 līdz 3 vietās ir minēti vārdi, kurus varētu saistīt ar muižu īpašnieku
šķiru; citādi mēs sastopam vārdus, kuri pieder policistiem pēc amata, kā: Maksitnovičs, Petersens, Ivanovs, Grigorjevs, Maļuga u. t. t. Vai jūs, mani kungi,
domājāt, ka ja tiešām būtu pierādāms, ka muižu īpašnieki ir bijuši soda ekspedīciju iniciatori un vadītāji,
Dzelzīša kungs nebūtu to vārdus mums uzskaitījis?
Ja muižu īpašnieki kā zemes pazinēji, no karaspēka
uzaicināti, ir kalpojuši kā policijas ierēdņi, tad tas
vēl nedod tiesību uzvelt viņiem vainu par padarītiem
varas darbiem un netaisnībām. Es zinu veselu rindu
gadījumu, kur caur muižnieku iejaukšanos novērstas
netaisnības un dzīvība un manta palikusi neaizskarta.
Šādus gadījumus noklusē, tomēr tie simtreiz atsvērtu
tos atsevišķos gadījumus, kur uz kāda muižas īpašnieka uzmudinājumu būtu pastrādāti varas darbi.
Bachmaņa kungs atstāj 1905./6. gadu un piegriežas
jaunākiem laikiem. Viņš apgalvo, ka Bermondta
laikā Baltijas baroni ieslodzījuši kādā pagrabā ķīlniekus un pēc tam viņus nogalinājuši. Es gribētu
Bachmaņa kungam jautāt, kad un kur tas ir noticis.
Iekams viņš nedod noteiktus datus, man viņa apgalvojums jāuzskata kā izdomājums. Jāpieved kāds
„Deutsche Tageszeitung" feļetons, lai dokumentariski pierādītu Vācijā dzīvojošo Baltijas baronu valstij nodevīgo rīcību, bet presē ir jau konstatēts, ka šī
feļetona sarakstītājs nav baltietis, bet gan valsts vācietis. (N. Kalniņš no vietas: „To jūs būsat izpauduši. Kas tad vins ir?") Es neesmu pilnvarots nosaukt šo vārdu, bet Jūs varat pavaicāt .,Rundschau'ā", kura laikam gan neievietos atspēkojumu
bez pietiekoša pamata.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu nesarunāties.
V. Firkss (turpina): Savu uzskatu par Vācijā
(?g^ār atrodošos Baltijas muižnieku naidīgo stāvokli pret
Latvijas valsti Bachmaņa kungs, droši vien, būs guvis no Sējas kunga, mūsu tagadējā ārlietu ministra,
paskaidrojumiem šejienes presei, kad Sējas kungs
bij vēl mūsu sūtnis Kaunā. Kad šie Sējas kunga smagie apvainojumi parādījās presē, tad es griezos pie
toreizējā ārlietu ministra, Meierovica kunga, ar lūgumu, pieprasīt Sējas kungam paskaidrojumus, kādas
Baltijas muižniecības organizācijas ārzemēs viņš ir
domājis. Kā Meierovica kungs paziņoja, tad Sējas
kungs esot palicis atbildi parādā un varējis norādīt
tikai uz dažu personu, ar baltiešu uzvārdiem, piedalīšanos pa labi stāvošās valsts vācu organizācijās.
Es gribētu izlietot šo gadījumu, lai jautātu mūsu ārlietu ministrim, kādi pierādījumi viņam bij, lai celtu
tik smagus apvainojumus kā pret ārzemēs, tā ari šeit
dzīvojošiem muižniekiem, kā to viņš darījis savā intervijā šejienes presei. Ja mūsu ārlietu ministrs ne-

dotu nekādu atbildi, tad man jāuzskata viņa paziņojumi kā manevrs, kurš cenšas pēc tā paša mērķa, kā
visi citi muižniecības nomelnojumi, kurus mēs esam
pēdējās dienās dzirdējuši, proti to, lai iekšzemē un it
sevišķi ārzemēs pēc iespējas diskreditētu muižniecī-
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bu, un lai caur to varētu izskaidrot muižniecības īpa-

šuma atņemšanu bez atlīdzības ka taisnīgu rīcību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Purgalim.
*ffi
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienībā): Aug**'
stais nams! Apspriežot šo ierosināto likumu par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fonda ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem vispirms jāņem vēra
agrārās reformas likuma 20., 21. un 25. pants. Ta to
ari darīja daudzi runātāji, kas no juridiska viedokļa
Bet kādus mes gan te neapskatīja šo jauno likumu
dzirdējām šo likuma pantu iztulkojumus! Ta piemēram Latgales darba partijas jurists, Rubula kungs,
apgalvoja, ka šo 20. pantu sakarā ar 25. pantu un ar
21. pantu tikai tā varot iztulkot, ka te ir runa tikai par
kaut kādu varbūtēju atlīdzību, par kuru vēl jāizšķir
ar specielu likumu, vai vispāri dot atlīdzību, vai nemaz nekādas atlīdzības nedot. Tāpat ari manis pievestos trīs pantos neesot teikts, ka atlīdzība jādod atsavināto zemju un muižu īpašniekiem, to varot dot ari
citiem. Es neatceros visus pārējos iztulkojumus visos sīkumos, bet deputāts Pauļuka kungs jau apgaismoja visu šo jauno likumu sakarā ar agrāras reformas likumu. Pauļuka kungs pastrīpoja, ka Satversmes Sapulce ieņēmusi atlīdzības jautājumā noteiktu
stāvokli. Viņa ir principā izšķīrusi, ka atlīdzība jāmaksā un sevišķa likuma priekšmets varētu būt tikai
pašas atlīdzības noteikšana un to zemju kategoriju noteikšana, par kurām maksā, vai par kurām nemaksa
atlīdzību. Pauļuka kungs domāja, ka Saeima nedrīkstot
ieņemt šinī atlīdzības jautājumā citādu stāvokli. Pie
tam Pauļuka kungs bija acīm redzot piemirsis, ka Saeima jau ir ieņēmusi stāvokli šinī jautājumā, un proti,
izdodot likumu par valsts zemes fondā ieskaitīto
zemju hipotekarisko parādu nolīdzināšanu un dzēšanu. Šī likuma 5. pants nosaka, ka valsts zemes banka
atver katram atsavinātam un uz valsts vārda pārvestam nekustamam īpašumam atsevišķu kontu, kurā
ieraksta visas pie parāda nokārtošanas izmaksātās
sumas — nu nāk noteikums, kurš mums jāņem vērā
— šīs sumas novelkamas no varbūtējās atlīdzības
agrākam zemes īpašniekam. Ja izmaksājamā atlīdzība — lūdzu uzklausāties, Buševica kungs, to likumu tālāk — ja izmaksājamā atlīdzība ir mazāka,
nekā parādu nolīdzināšanai vajadzīgs, vai ja agrākam
zemes īpašniekam zemes atlīdzību nemaz nemaksā,
tad attiecīgās sumas sedz valsts. Te atkal nāk tas
vārds ..varbūtēja" priekšā, kuru mēs sastopam agrārās reformas likuma 25. pantā. Tas ir saprotams,
kāpēc tur vajadzēja pasacīt ..varbūtējā atlīdzība".
Vienkārši tāpēc, ka visi bez izņēmuma atsavinātās
zemes un muižu īpašnieki atlīdzību nevar dabūt pēc
agrārās reformas 20., 21. un 25. pantiem, bet tur ir
paredzētas kategorijas, par kurām nemaksā atlīdzību. Tāpēc nevarēja pateikt ..atlīdzību", bet bija jāsaka ..varbūtēju atlīdzību", jo ar agrārās reformas
likumu nav izšķirts jautājums, kam dot un cik dot.
Bet kas iznāk ar šo jauno likumu, ja mēs iztulkojam
šo likumu sakarā ar manis pievesto agrārās reformas likumu unšo Saeimas pieņemto likumu? Iznāk,
ka likums dabū virsrakstu, ka tas ir likums par atlīdzības nokārtošanu va'sts zemes fordā ieskaitīto
zemju un muižu īpašniekiem. Ko nu mēs lasām 1.
pantā? 1. pantā ir pateikts nepārprotami skaidri, ka
atlīdzību nemaksā. 2. pantā ari atlīdzību nemaksā.
Bet ka to paskaidroja šī ierosinājuma autoru priekšstāvis, Buševica kungs, tad hipotekariskiem kreditoriem maksā tos maksājumus, kuri paredzēti agrārās reformas likuma 20. pantā. Kas tad nu ir šie 20.
panta paredzētie maksājumi, to jau Pauļuka kungs
ļoti skaidri apgaismoja. Tā ir tā atlīdzība; ari šī ierosinājuma autori atzīst, ka atlīdzība jau ir paredzēta
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agrāras reformas likuma, bet viņi iztulko to tā, ka tā
nav vis _paredzēta bijušo zemju un muižu īpašniekiem,
bet citam personām, piemēram kreditoriem. Šis likumdošanas veids man atgādina kādu gadījumu no
vekseļu prakses. Kāds Rīgas tirgotājs gribējis izdot
savam kreditoram vekseli, un kad nu kreditors viņam
vekseli prasa, viņš paņem vekseļa blanketi par attiecīgu sumu un uzraksta vācu valodā: „Gegen diesen meinen Solovechsel zahle ich Herrn N.N. fūnfzigtausend Rubel nicht" (Jautrība.) To vārdiņu „nicht"
kreditors nebij izlasījis; viņš bija priecīgs, 'ka dabūjisvekseli, kur stāv rakstīts, ka viņam maksā tādu
un tādu sumu. Vekseļa izdevējs gan bija sapratis,
ka būtu pienākums vekseli izdot, vai izdot uz vekseļa
blanketes kaut kādu dokumentu, un to viņš ari bij
darījis. Viņam nebij ko bīties no kreditora, jo viņš
bij uzrakstījis, ka nemaksas; bet tomēr viņš bij aizbēdzis no Rīgas projām. Kādēļ viņš bija aizbēdzis
projām, to jus paši varat iedomāties. Redzat, likumu
ar tādiem paņēmieniem nevar dot, ja pasaka, ka grib
atlīdzību nokariot, (ad vajaga ari kārtot, tāpat kā paradu nevar kārtot, to atzīstot, bet nemaksājot — pateikt: „es nemaksāšu savu parādu", tāpat nevar atlīdzību nokārtot, pasakot: „es atlīdzību nemaksāšu".
Cita lieta ir ja te būtu uzrakstīts tāds likums, kurā izšķirtu jautājumu par atlīdzību, t i. vai vispārīgi maksāt atlīdzību vai nemaksāt Tad varētu gan pasacīt,
ka nemaksas, bet tad jau nevajadzētu atkal šī likuma.
Iad vajadzētu ienest_ pārlabojumu pie agrārās reformas likuma. Tikai ta. Bet tā kā nu te šāds likums ir
ierosināts un mums taču šis likums ir jāņem nopietni,
tad mums gan jāatzīst, ka virsraksts jau nu pavisam
nesaskan ar šī likuma tekstu. (Starpsauciens.) Nu,
to jus paturiet prata pie nākošās likumdošanas. Redziet, ja nu saka ta, ka atlīdzību nemaz nevajaga maksāt un vel saka ta, ka atlīdzību nevajaga maksāt atsavināto zemju un muižu īpašniekiem, tad taču nevar
rakstīt un apgalvot, ka agrārās reformas likuma 20.
panta paredzētas sumas pienākas kreditoriem. Pilnīgi patvaļīgi sastādīts likuma pants. Tik pat lieks
un pretrunīes ir ierosināta likuma 3. pants. Tas nosaka,_ka hipotekariskie parādi tiek aprēķināti un nomaksāti saskaņa ar likumu par valsts zemes fondā
ieskaitīto zemju hipotekarisku parādu nolīdzināšanu
un dzēšanu, t. i. saskaņa ar to likumu, kura 5. pantu
es jau citēju. Ko tad paredz šis manis citētais, Saeimas pieņemtais likums? Tas paredz, ka valsts no
atsevišķiem kredītiem caur zemes banku nolīdzina
visustos hipotekariskos parādus, kuri guļ uz atsavinātam zemēm un muižām un tad saskaņā ar 5. pantu
novelk no varbūtējas atlīdzības sumas šo parādu, un
ja ir iztrūkums, vai ja nemaz atlīdzību nemaksā tiem
muižniekiem, kas ir noziegušies (Sauciens no vietas:
.,Tas te nav teikts!") — tas te ir agrārās reformas
likuma — tad protams valsts maksā. Tā tad hipotekarisko paradu nolīdzināšana, saskaņā ar šo Saeimas
pieņemto likumu, ļiozīmē, rīkoties tā. kā šis likums
to prasa, bet ne ta ka t) prasa šis likuma ierosinājums. Ja gribēja ta norēķināties, kā to prasa šis ierosinājums, tad vajadzēja vēl kādu pantu par to, ka šis
Saeimas pieņemtais likums ir grozāms, grozāms tai
ziņa, ka hipotekariskie parādi, kurus samaksā valsts,
ir kompensējami santimu pret santimu ar to atlīdzību, kuru tagad kreditoriem grib dot pašu bijušo zemes
īpašnieku vieta._ Jus redziet, augsti godātie kungi,
ka pie vislielākās gribas nav iespējams pieņemt šo
likumprojektu, vel vairāk tādēļ, ka šo likumu var tikai vai nu pieņemt vai noraidīt, bet grozīt un labot
te neko nevar. Tadeļ šo likumu nekādā zinā nevar
pieņemt no stingri formelā juridiskā viedokļa. Vēl
man jāaizrāda uz to, ko te apgalvoja Cielēna kungs,
ka attiecība uz hipotekarisko parādu nolīdzināšanu
un dzēšanu piemērojot to visnetaisnīgāko likumu,
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kuru Tautas Padome pieņēmusi 1920. gada 18. martā.
Cielēna kungs nepretojās tam, ka šo likumu piemēro
ari attiecība uz hipotekariskiem parādiem, lai gan
viņš to nosodīja kā visnetaisnīgāko. Bet tas, ko apbalvoja Cielēna kungs, sakarā ar 1920. gada 18. marta
likuma ļztulkošanu, bij nepareizi. Viņš teica, ka galvena kārta esot cietuši mazie krājēji, mazie ļaudis.
Taisni otrādi. Cietuši ir kapitālisti, kuriem bija kapitāli skaidras naudas veidā un kas šo skaidro naudu
izdeva uz obligācijām, vai ari iepērkot vērtspapīrus,
piemēram, ķīlu zīmes vai no hipotēku bankas, vai no
zemes kredītbankas. Iznāk gluži otrādi, ja ņemam
vēra, ka nevis tie mazie ļaudis pirkuši šīs ķīlu zīmes,
bet tie, kam vajadzēja ieguldīt uz ilgāku laiku savus
kapitālus, piemēram, legati un dažādas iestādes, bet
ne mazie ļaudis, un vispārīgi paskaidrojums, ka
1920. gada 18. marta likums esot nācis par labu kapitālistiem vai ari vispārīgi nekustamās mantas īpašniekiem, tas paskaidrojums ir pilnīgi nepareizs. 1920.
gada 18. marta likums nokārtoja Latvijas valsts valūtu. Un ja nu reiz _ pielīdzināja svešas naudas vienības Latvijasmaksašanas līdzeklim, Latvijas rublim,
tad taču bija jāpieņem ta.s samērs, kāds toreiz faktiski
pastāvēja. Ja jus palasāt Tautas Padomes stenogramas attiecība uz 1920. gada 18. marta likumu, tad jūs
viscauri atradīsiet tikai vienu nolūku — stiprināt
Latvijas _ valsts _ valūtu. _ Toreiz pielīdzināja Latvijas
rublim pec īstas patiesas vērtības visas tās naudas
zīmes, kuras bija pie mums apgrozībā. Kādas sekas
šim likumam bijušas, mūsu valūtas stiprināšanas likumam, ar kuru ari noteic, ka Latvijas rublis ir vienīgais maksāšanas līdzeklis, tas ir cits jautājums. Ir
ari vel jautajums.kadas sekas ir bijušas tām parādībām, ka daži krājēji ir zeķe glabājuši savu naudu, nevis zelta nauda, bet _ papīra naudā. Kādas sekas ir
tam parādībām? _ Kādas jr sekas tām parādībām, ka
vācu marku glabātāji vēlāk varēja afišas varbūt drukattiz neapdrukātas baltās jauno vācu marku lappusēm. Kadas _ sekas ir bijušas? Tā ir neveiksme.
Izskaidrot to ta, ka šis 1920. gada 18. marta likums
bijis pieņemts ar nodomu, lai stiprinātu nekustamās
mantas īpašniekus, tas ir pavisam aplami un runā
pretī tam nolūkam, kurš attēlojās debatēs, kad šo likumu apsprieda. Bīlmaņa kungs savā plašā runā par
atlīdzību teicaj ja, kas tad esot pēc revolūcijas visvairāk stiprināti, atkal tie paši sasodītie kapitālisti,
tie esot tikai vinnējuši no revolūcijas. Tā viņš izteicas (sauciens pa kreisi: „Tas ir pareizi!"). Ko tad
jus taisiet tādu revolūciju, no kuras iedzīvojas kapitāli sti_?!_ Ta ir jūsu neveiksme. Pievest to kā motivu. kapec nedrīkst vai ari nevajaga izpildīt Latvijas
valstij to obligo, ko viņa ir uzņēmusies ar agrārās
reformas likumu un ari ar Saeimā pieņemto likumu
par hipotekarisko parādu nokārtošanu, nevar. Šo
Obligo nepildīt nozīmē nostāties tā, kā to dara šī ierosinājuma autoru priekšstāvji, t. i. pasacīt, ka būtu gan
jāmaksā un būtu jānosaka ari atlīdzības apmērs, tāpat
ari tas zemju kategorijas, par kurām nav jāmaksā
atlīdzība. Viņi doma, ka tas gan būtu jādara, bet
tomēr beidzot saka, ka mēs padarīsim to lietu vienkāršāki, ja mes sapratīsim atlīdzības nokārtošanu tā.
ka to var nokārtot ari nemaksājot, kā to nepārprotami
skaidri pasacīja mums Buševica kungs. Uz to man
jāsaka, ka augsta nama locekļi gan nevarēs pa šo ceļu
iet. Es esmu pārliecināts, ka ari latvju tauta pa šādu
likumdošanasceļu neies. (A. Veckalns no vietas:
.,To Jus redzēsiet!")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
goloam Kalningam.
Ringolds Kalnings

Vārds Rin-

(bezpartejiskais nacionālais

t

m
centrs); Likumdevēji! Es esmu ļoti vēlu vārdu da- J
bujis. Es gribēju runāt tūliņ pēc Bīlmaņa kunga ru-
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nas, lai apgaismotu tos skaitļus, kādus šeit pieveda
Bīlmaņa kungs. _ Tie skaitļi ir pareizi, bet viņi nav
vēl pilnīgi, tur vēl daudz kas uak klāt Tagad zināms
šis jautājums vairs nav tik akūts. Es varbūt tikai
īsos vārdos pateikšu to viedokli, uz kāda es stāvu atNo šī katedra motivi
tiecībā pret šo likumprojektu.
par un pret ir izvirzījušies visa pilnība. Šeit ir ticis
pietiekoši daudz aizrādītsuz vēsturisko pagātni un
izteiktas domas, ka te varētu but attaisnojums, ja šis
likuma ierosinājums tiktu no Saeimas pieņemts. _ Es
šīm domām nevarētu piekrist. Lai gan tas vēsturiskās attiecības, kas ir bijušas, ir dzīli nožēlojamas
un ja mēs gribētu ļaunu ar ļaunu atmaksāt, tad varbūt
šāds ierosinājums pa daļai varētu tikt attaisnots, bet
vispāri tas taču nav tagad pieņemts, ka liek dēlam
atbildēt par tēva noziegumu. Es gribu apsvērt to, ka
pēc visas mūsu dzīves iekārtas, visi tie pamati, uz
kādiem mēs jaunā Latvijā esam sākuši savu labklājību būvēt un izveidot, ka visi tie neapšaubāmie
panākumi, kādi mumslīdz šim ir bijuši un kādi, es
stipri ceru un esmu pārliecināts, bus ari uz priekšu,
ka tā cienība, kādu mēs ar savu_ darbu un savu saprašanu savas lietas veidot un kārtot esam ieguvuši
savās pašu acis un ari objektīvu novērotāju acīs
ārzemēs, kuri novēro, kas notiek Latvija, ka mums
pieņemot šādu likumu to cienību nevajadzētu mazināt No šī viedokļa izejot nav pareizi, ka domā
kādu svarīgu un sāpīgu jautājumu nokārtot vienkārši nemaksājot, kur pēc patiesības ir jāmaksā. Likuma ierosinātāji domā zināmu labumu padarīt tiem
jauniem zemes ieguvumiem, kuriem tā zeme ir piešķirta tagad par dzimtsīpašumu. Neaizmirstiet, tā
zeme ir viņiem piešķirta par dzimtsīpašumu un tas
tēvs, kas ar savu darbu maksās, neskatoties ne uz
kādām darba normām un stundām, ieliek savus sviedrus un pūliņus savā zemes gabaliņā iekša, viņš to
nedara priekš sevis vien, viņš to dara ari priekš
nākošās paaudzes, kuru viņš cer uz šī _ zemes stūrīša atstāt pie labākiem apstākļiem, neka tie ir bijuši
šī darba pirmām iesācējam. Dodiet neapšaubāmu
drošību viņam, ka to, ko viņš ir ieguvis unkur viņš
ir ielicis savu darbu un par ko viņš maksa, bus viņam neatsavināms īpašums, lai viņš varētu ar visu
darba spēku pie tā strādāt. Ir ticis izteikts uzskats,
ka valsts par to zemi maksās. Tā tas nav. Valsts nemaksās, valsts nevar maksāt; bet jaunsaimnieks pats
samaksās tādā veidā, lai tas viņam būtupēc iespējas
mazāk apgrūtinoši, bet viņam vajaga but tai pārliecībai, ka tas ir caur viņa sviedriem, caur viņa darbu
iegūts. Tas veids un tā galīgā forma par kādu Saeima
vienosies šo maksāšanu izdarīt, tas šodien nav apspriežams. Šodien ir apspriežams principielais jautājums, vai maksāt, vai nemaksāt. Tur es katra ziņa
gribu izteikt savu dziļāko pārliecību, kaSaeimai vajaga pieņemt, ka atlīdzība būtu iāmaksa. (Sauciens
pa kreisi: „Kur ņemt naudu?") Kur naudu ņemt, par
to mēs kopā ar jums apspriestu. (Sauciens pa kreisi:
„Tā?") Tas būs mums pa spēkam izdarīt ta, lai jaunsaimniekiem nebūtu par grūtu. (Sauciens pa kreisi:.
..Uzrādiet avotus!")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Nikolajam Kalniņam.
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu/?A
bitu kungi! Es negribu šoreiz justi uzmanību ilgi
&
saistīt, jo es negribu atkārtot visus tos_ argumentus,
kurus es savā laikā izteicu šinī jautājumā. Bet tomēr
es gribu vēl šinī jautājumā runāt tamdeķ ka te tika
no vairākiem runātājiem izvirzīti dažādi citi motīvi
par atlīdzību un man liekas, ka šie motivi nebija pareizi. Fs pilnīgi saprotu Ringolda Kalninga kungu
kā finansistu, ka jāmaksā ir tur, kur patiesība ir jāmaksā — tur nevar nemaksāt. Tas ir pareizi. Bet
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papriekšu mums vajaga pajautāt, vai šim gadījuma ir
jāmaksā. Ja pajāmaksā, vai te patiesība prasa, ka
ziņa, ka atlīdzība
vienprātība
šinī
tiešām mums būtu
muižniekiem ir taisnīga un ka ir jāmaksā, tad es pilnīgi piekristu jums, ka nevar nemaksāt tur, kur_ jāmaksā. Tāpēc jārunā no cita gala. Galvena kārta
mani interesē tie divi viedokļi, kas te tika izvirzīti,
proti, iuridiskais viedoklis un otrs, kuru izteica centra runātājs, Arveds Kalniņš, t. i. ja nemaksas, tad
satricinās privātīpašuma jēdzienu, privātīpašuma
principu. Vispirms tīri formālas dabas iebildumi attiecībā uz ierosinājumu. Šeit noradīja uz to, ka tas
ierosinājums, kuram Saeima nevar neko ne atņemt,
ne pielikt, ir pēc savas formas tāds, ka par viņu nevar balsot, ka tur ir tādas juridiskas neskaidrības un
pretrunas, ka viņš no tīri formelā Viedokļa nav pieņemams, ja pat piekristu tam principam, ka nav jāmaksā. Iekš kam tad nu būtu tas neskaidrības? 1.
pants runājot pretim 2. pantam. Vai ta ir ? 1. pants
saka: muižu bijušiem īpašniekiem par atsavināto
zemi u. t. t. atlīdzība netiek maksāta; bet talak, 2.
pants saka, ka šo atlīdzību maksa kreditoriem. Ta
tad viss likums, patiesību sakot, ir viensjoģisks teikums, kas sadalīts divos pantos, un ja jus to gribat
vienkāršāku pataisīt, tad tas skanētu: atlīdzību muižniekam nemaksā, bet to maksa kreditoriem. Ar to
tad viss ir pasacīts, (starpsauciens pa labi). Tas jr
cits jautājums, vai pienākas, vai nepienākas, bet jus
gribējāt te pierādīt, ka ir pretruna starp 1. un 2.
pantu. Muižniekam valsts tieši nevienu kapeiku rokās nedod, bet atlīdzību, kas paredzēta agrāras reformas likuma 20. pantā, samaksa trešam personām,
kreditoriem. Tā tad absolūti nekādas pretrunas un
juridiskas neskaidrības te nav. Tapec no tīri_ formelā viedokļa jūs to nevarat noraidīt, bet jaruna pec
būtības, pēc satura. Aizrāda, ka jautājums par to.
vai maksāt tieši pašam muižniekam, vai nemaksāt,
ka tas jau ir izšķirts ar agrārās reformas 20. pantu.
Bet, kungi, es aizrādīšu uz to pašu likumu. uz kuru
še atsaucas āri Purgala kungs — tas ir mušu pašu
Saeimas pieņemtais likums pagājuša gada 21. jūlija
— likums par valsts zemju hipotekarisko paradu nolīdzināšanu un dzēšanu un tur, 5. pantā, irdiezgan
skaidri sacīts: „Visas sumas, kas tiek maksātas, novelkamas no varbūtējas atlīdzības_ zemes īpašniekiem . Ja novelkamā suma ir mazāka neka paradu
nolīdzināšanai vajadzīgs, vai ja agrākam zemes īpašniekam atlīdzība nenākas, tad attiecīgu sumu sedz
valsts." Tā tad redzat, ka šisjautajums ar agrāras
reformas likuma 20. pantu nebūt nav izšķirts tik radikāli, ka par to vairs nemaz nevarētu runāt Saeima
ir atradusi, ka var būt ari tāda varbūtība, ka muižniekam par zemi nemaksā. Viss atkarājas no ta,
kādu pieņems likumu par šīs atlīdzībasnokārtošanu.
Ja jau likumdevējs būtu stāvējis uz tāda viedokļa,
ka par to nemaz nevar būt runa, tad šai likuma, acīm
redzot, nedrīkstētu runāt par to, ka ir tāda varbūtība.
Un tiešām agrārās reformas likuma 20. pants nebūt
nesaka, ka muižniekam jāmaksā tā atlīdzība. Tur
vienkārši sacīts: „Atlīdzība par atsavināto zemi u.
t. t nosakāma ar sevišķu likumu." Tā tad 20. pants
paredz, ka var būt tādas zemes, par kurām maksā,
bet kam maksāt—vai muižniekam izsniegt naudu rokā, vai maksāt kādam citam, kuram ir bijušas ar
muižnieku kādas naudas attiecības, — to agrārās reformas likums neizšķir. Bez tam agrārās reformas
likums paredz, ka var būt tādas zemju kategorijas,
par kurām nemaz nemaksā. Agrārās reformas likuma
21. pants bez tam ir paredzējis ari vēl noteiktas personas, kurām nemaksā, neatkarīgi no tā, vai šīm personām piederētu tādas vai citādas zemes kategorijas, bet nemaksā viņiem jau kā personām. Pauļuka
kungs aizrādīja agrāk savā runā, ka šis ierosinājums
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neparedzot tādas kategorijas. Paredz, Pauļuka kungs!
2. pants paredz tādas kategorijas, un proti, viena kategorija ir zemes ar hipotekariskiem parādiem un
otra kategorija bez hipotekariskiem parādiem. Atlīdzība tiek maksāta par to_ zemju kategoriju, uz kuram guļ hipotekariskie parādi. Vai tas ir taisni, vai
netaisni, tas ir cits jautājums, bet no formelās puses
jus nevariet sacīt,_ ka šis likums nav paredzējis kategorijas, par kurām nemaksā. Viņš paredz, ka nemaksa atlīdzību par tām zemēm, uz kurām nav paradu. Par tām nemaksābet maksā par tām, uz kuram ir hipotekariski paradi; pie tam šis likums nosaka ari atlīdzības lielumu, proti, hipotekarisko paradu apmēra. Tā tad pēc manām domām no formelā
viedokļa pieejot pie šī likuma, pasacīt, ka viņš neiztur nekādu juridisku kritiku, ka par viņu nevar balsot tadeļ vien, ka viņš nav pareizi uzrakstīts, to nu
nevar. Še ir ievērots viss, ir tas, kas sacīts agrārās
reformas likuma 20. pantā, ir ari tas, kas ir citos Latvijas likumdevējas iestādes izdotos likumos pare-

dzēts.
Bet jārunā par ko citu, un to ari šeit aizskāra ir
Pauļuka kungs, ir Purgala kungs, proti, ka nevar otram neko atņemt, ja par to neatlīdzina. Pauļuka
kungs pieveda veselu rindu dažādus likumus, ari Saeimas laika izdotus, t i. par piespiedu atsavināšanu
un citus, un aizrādīja, ka Saeima ir principā atzinusi,

ka par katru atsavināšanu ir jāmaksā zināma atlīdzība, jādod zināms ekvivalents. Ja, viss tas tā ir,
bet tikai tur, kur atsavina legālu īpašumu, tādu īpašumu, kas apmierina visu to, ko attiecībā uz īpašumiem prasa mūsu civillikumi. Tikai par tādu īpašumu mušu likumdevējs paredz maksāt atlīdzību ikkatra gadījuma, ja tas tiek atsavināts. Tādēļ nevar
uz šo lietu tik vienkārši skatīties. Nu vajadzēja pasacīt,_ vai tasīpašums, kas bijušiem muižniekiem atsavināts, ir tāds legāls īpašums, bet Pauļuka kungs
par to nevarēja pateikt neviena vārda. Viņš pasacīja taisni otrādi, ka var jau būt, ka savā laikā šis
īpašums nav iegūts īsti labā kārtībā vai tamlīdzīgi —
burtiski neņemos viņa vārdus atkārtot — viss jau var
but ka savā laikā ir notikusi netaisnīga šī īpašuma
iegūšana, bet vai mēs tagad varot lietot varu, jo
mums taču ir demokrātiska valsts, demokrātiska iekārta; vai nu mēs tagad varot ar varu atņemt to,
kas mums kādreiz ar varu atņemts. Es domāju, Pauļuka kungs, ka Jūs, ja Jums kaut ko ar varu atņemtu,
gan neteiktu, ka mums ir demokrātiska valsts un lai
gan kāds Jums būtu atņēmis mantu, Jūs tāpēc neciestu pilnīgi klusu, neatzītu, ka viss ir pareiz un neietu pie sava agrākā atsavinātāja un neteiktu: „Lūdzu, mīļais draugs, atdodi manu mantu, es tev par to
kārtīgi samaksāšu." Tā taču Jūs nedarīsat un tā
nedarīs ari neviens kristīgais, kas jūsu starpā sēž.
Neviena tāda es nezinu. Jūs uzšķirtu attiecīgos krimināllikumu pantus un pateiktu, ka ja kas ir zagts,
tad īpašniekam tas nav jāpērk atpakaļ. (Pauļuka
starpsauciens.) Mēs to darām ar likumu. (Pauļuka
starpsauciens.)
Ja reiz runa iet par nekustamu
mantu, tad taču likumdošanas kārtībā mums šis stāvoklis kaut kādi jālegalizē. Nevar taču pateikt, lai
iet un ņem to mantu atpakaļ. Tā varbūt darīja tikai
Krievija, kur pateica zemniekiem „zeme ir nociona-

lizeta" — lai nu katrs iet un ņem pa gabalam. Mēs tā

darīt nevaram. Mums jāieved zināma kārtība, jāieved likuma nosacījums, kādas zemes tiek ieskaitītas
zemes fonda unkam tās tiek piešķirtas. Tāpēc mēs
nevaram vienkārši pateikt: JEjiet, ņemat atpakaļ."
Ta tad katra ziņa tiem, kuri tā slēpjas aiz likumības
viedokļa un rokas tikumu grāmatās, tiem nevajadzēja tā runāt: _ .,Mes kaut ko atņemam, un tāpēc
jāmaksā" . Vai jus esiet papētījuši, vai tas, ko mēs
tagad viņiem atņemam, vai tas viņiem ir patiesībā
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kādreiz piederējis? Ja nu tā mēs jautājumu nostādām, tad taču vēl neviens nav to pierādījis, ka muižniecība sava laikā šīs zemes būtu ieguvusi legālā
likumīga kartība. Vēl neviens to nav apgāzis, par to
neviens nav runājis. Pauļuka kungs gan atzīst, ka
ļoti var but, ka tur ir ari kādas netaisnības notikušas. Ja ta, tad es Pauļuka kungam jautāšu, vai tad
Jus neatzīstat, Pauļuka kungs, mūsu civillikumu 826.
pantu, kur ir skaidri pasacīts, ka ja viens ir ieguvis īpašumu nelikumīgā kārtā, ar varmācību, laupīšanu u. t. t, tad ne viņš, ne viņa pēcnācēji nekāda
ziņa, ne ari ar noilgumu nevar to īpašumu par savu
padarīt. (Starpsauciens no Pauļuka.) Ja tā, tad jau
tiesa var piespriest pēc tā, ka tas zemes grāmatā
ierakstīts. Citādi vajadzētu atzīt, ka tas, kas savā
laika zemes grāmatās ierakstīts, ka tas ir anulēts.

(Starpsauciens no Pauļuka.) Pauļuka kungs, vai tad
Jus nezināt, ko nosaka sodu likumu 616. pants, kur
ii teikts, ka ja kāds ir pircis zagtu mantu vai īpašumu, tad tas, kam tā manta pieder, var nākt un to
atņemt, nekādu atlīdzību par to nemaksājot. Šai
gadījuma zeme ir bijusi tautas zeme, valsts zeme un
valsts atņem to atpakaļ. Valsts neies pie tiesas iestādēm, jo tiesas iestāde ir valsts iestāde un valstij
nav jāiet tiesāties, bet viņa to var izšķirt daudz vienkāršāka ceļa, t i. ar likumu, un tāpēc valsts atjauno
to taisnību, kas kādreiz ir bijusi. Ja jau gribam būt
taisnīgi, tad visiem, kas pirkuši zemes no muižniekiem, vajadzētu prasīt naudu atpakaļ no muižniekiem. Tad tas būtu pareizi, tad es to saprastu. Bet
tik tāļu jūs, kungi, negribat iet. (Starpsauciens.)
Tas būtu taisnīgi, ja visi tie, kas pirkuši zemes no
muižniekiem, prasītu, lai muižnieki maksā viņiem
to naudu atpakaļ. Bet jāsaka, ko no plika ņemsi!
Protams, mes nevaram ar likumiem visu ko izdarīt. Mes nevaram pasacīt ar likumu, ka ir brīv
laupīt, ir brīv zagt un visu ko darīt. To mēs nevaram
darīt, bet mes varam gan izdot tādus likumus, kuri,
ka to pareizi Pauļuka kungs aizrādīja, saskan ar
tiesiskiem jēdzieniem un ar morāli. Šinī gadījumā,

ja mes atsavinām to, ko muižnieki ir nepareizi piesavinājušies savājaikā, tad te neviens nevar protestēt un vel mazāk_ runāt par to, ka vajaga atlīdzināt Nav jau ta, kā Firksa kungs te runāja, ka tā
netaisnība ir notikusi tikai 700 gadus atpakaļ. Tas
ta nav, netaisnība ir notikusi visu laiku, pa visiem
šiem700 gadiem. Viņa nav notikusi tikai 1905. gadā,
bet vel 1919. gada. Ne Pauļuka kungs, ne ari jūsu kolēģi
no zemnieku savienības toreiz, t. i. 1918. un 1919.gadā
ne bijāties no_ varas, bet atzināt varas aktu un varu.
Tad jus nenācāt ar likumu grāmatu un nesacījāt, ka
Latvijas republiku nevar proklamēt, ka Latvija ir
Krievijas sastāvdaļa, tad jūs to nedarījāt un kuram
katram, kurš uz to būtu aizrādījis, jūs būtu devuši
pa_ galvu. Jus taču visi zinājāt, ka Krievijas likumgramata attiecīgā pantā ir pasacīts, no kā sastādās
Krievijas teritorija. Tā tad ja jūs šo varas aktu vienā
gadījuma atzīstat, bet otrā nē, jūs vienā gadījumā
velkat likumu priekšā un otrā to aizmirstat, tā tad
ne katru reizi jus no tas varas bīstaties. Ja tas varas akts nebuti toreiz bijis, tad ne jūs, ne ari kāds
cits še nesēdētu. Latvju tauta nav bijusies no šī varas akta. Ja latvju tauta nevarēja savas tiesības iegūt pa šiem 700 gadiem, tad tikai tāpēc, ka viņas rokas bija s_aistītas. _ Tapec nevar teikt, ja viens nelikumīga kārta iegūst mantu un tura ilgi to savās rokas, tad tamdēļ vien pie atpakaļ ņemšanas ir jāmaksā. Ņemsim šādu piemēru, ja Pauļuka kungam
ko'atņemtu un sasietu rokas, vai ari aizvestu uz tādu
vietu, kur viņš netiek atpakaļ, tad Jūs atpakaļ atnākuši nesacītu, ka nu ir pagājis tik ilgs laiks, 10, 20
vai 50 gadu un tapec bez atlīdzības savu mantu nevar atpakaļ ņemt. To taču Jūs neteiksat, Jums taču
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bija tikai rokas saistītas. Tāpat tas ir ar muižniecību, ari tā savā laikā bija saistījusi latvju tautai rokas, tāpēc viņa nevarēja atjaunot savas likumīgas
tiesības. Tas tā nav, ka mēs būtu pretatlīdzību tikai
tamdēļ, lai atmaksātu par nodarīto pārestību. Jus
zināt, ka ne katru reizi var atmaksāt par nodarīto
pārestību tā, ka ja viens man ir iesitis, tad es viņam
dodu tūliņ pretim. Ari par nodarīto pārestību atmaksa ir izdarāma zināmos legālos rāmjos, un atmaksu var attaisnot tikai tad, ja šī atmaksa ir dibināta uz taisnību, un tāpēc šī atmaksa muižniecībai
nav tikai tādēļ, ka viņa būtu gājusi soda ekspedīcija,
ka viņa būtu savā laikā turējusi zemniekus verdzība,
ne tikai tādēļ vien, bet mūsu pusē ir ari tas tiesiskais
pamats, mūsu pusē ir tas morāliskais pamats, irtas
vēsturiskais pamats! Neviens nekad vel nav mēģinājis apgalvot, ka savā laikā, kad muižniecība sagrāba zemes un padarīja tās par privātīpašumu, vai
nu tas bij Kurzemē, kad ordenis izpildīja valsts varu
un sabruka un kad Ketlers tai laikā muižniecībai lietošanā nodotās zemes padarīja par tās privātīpašumu, vai atkal kad Vidzemē Katrinas laikā privilēģiju
ceļā uzdāvināja zemes, — neviens nevar sacīt,_ka tas
ir bijis taisnīgs solis sagrābt zemi savas rokas, pie
tam bez atlīdzības.
Tāpēc tagad lai nežēlojas tie,
kas savā laikā paši ir sagrābuši privātīpašumu savas
rokās bez atlīdzības, ka viņiem tiek nodarīta pārestība. Viņiem nekāda pārestība netiek nodarīta, viņi
dabū to pašu, ko viņi savā laikā ir nodarījuši un pelnījuši. Nevar nieņemt, kā Arveds Kalniņš teica, ka
tajos laikos ir bijuši tādi juridiski jēdzieni, katoreiz
to varēja uzskatīt par tiesisku aktu, ja zemi pārvērš
par privātīpašumu varas ceļā.
Bet ari toreiz itin
nebūt latvju tauta nav tā domājusi un uzskatījusi to
par legālu darbu. Jau tai laikā latvju tauta irbijusi
ar to nemierā. Jums tikai vajaga palasīties vēsturi,
palasāties kaut vai to pašu Krodzinieku, _— kas bez
šaubām ir jums ļoti tuvs cilvēks, — vēsturi, kurā
raksta par zemnieku dumpjiem, par to, ka zemnieki
ir bijuši nemierā ar muižnieku rīcību, par dažādam
deputacijām, kas braukušas uz Pēterpili, pat jūsu.
cilvēks, Vītolu Kārlis, ir braucis žēloties par muižnieku nodarītām netaisnībām. Bez šaubām tauta
nav tādu rīcību attaisnojusi, tautai nav bijis tāds juridisks nojēgums, kāds ir bijis laupītājiem muižniekiem, un tāpēc tauta ir visu laiku pret to protestējusi.
Bet ja viņas rokas ir bijušas saistītas, tad viņa nevarēja savus tiesiskos jēdzienus un tiesības izpaust tādā veidā, ka savu taisnību varētu izvest dzīvē. Ja
kāds ar pārspēku atņem jums jūsu mantu, tad lai gan
viņa rokā bija spēks, lai gan viņš jūs pārvarēja un
noveda tādā stāvoklī, ka jūs pretoties nevarējāt, taču
jūs savā tiesiskā sajēgā nesakiet, ka viņš rīkojies likumīgi. Jūs sacītu, ka viņš to darījis ar varu, bet ne
tiesiski un ne likumīgi. Tāpēc ari attiecībā uz muižnieku rīcību zemju pārvēršanā par viņu.privato īpašumu latvju tauta būs pilnīgi tādās pašās domas, ka
muižniecība piesavinājusies to, kas viņai nenākas.
Muižniecība gāja pat tik tālu, ka piesavinājās to
zemi, kuru nekad nevarēja ne ar kādiem žēlastības
aktiem padarīt par savu, zemnieku zemi, kuru pie
brīvlaišanas Vidzemē un Kurzemē pārdevuši zemniekiem atpakaļ, zemi, kura nekad nav, pat tumšākos
dzimtsbūšanas laikos, no cara valdības uzskatīta par
muižu zemi. Pat šo zemnieku zemi muižniecība piesavinājusies un pārdevusi zemniekiem atpakaļ. Zemniēki par šo zemi samaksājuši tik daudz,ka pat ja jūs
gribētu tādu tasnīgu atlīdzību maksāt, tad muižnieki
sen šo atlīdzību jau saņēmuši. Tāpēc nevarētu runāt
par to, ka muižniecība būtu tiesiskā ceļā šo zemi ieguvusi un neviens vēl no tiem kungiem, kuri tā mīl
atsaukties uz likumiem un slēpties aiz likuma, neviens to nav pierādījis. Arveds Kalniņš citēja kādu
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brošūru, kuru sarakstījuši laikarn kādi vac.esi, un pat
tie atzīst, ka muižnieki sava laika šo zem', nelikumīgi
piesavinājušies. Kur tad ir tas justus t'.tulus, ka atlīdzību vajaga maksāt?
Bet gan mūsu likumu pratēji rīkojas pavisam savādāki tādos gadījumos, kur nākas spriest tiesu par
mūsu pašu tautas locekļiem. Ir daudz tādas prāvas,
kuras nāk tagad priekšā, kur 1919. gada Viens otrs
bezzemnieks tanī laika, kad patiešam tauta bļj izzudis jēdziens par īpašuma tiesībām vārda pilna nozīme, — bij ko paņēmis un tagad tiesa šos ļaudis par
kādas vecas lupatas paņemšanu, kur cilvēks domājis,
ka viņš nepaņem to mantu ka svešu piederumu, jota
bijusi rekvizēta. Es zinu tādas lietas, kur karaspēks
ir šo mantu izdevis iedzīvotājiem vaipašiem kareivjiem. Tagad šo kareivi — ir viens tāds gadījums —
rotas feldšeri nosoda tāpēc, kapie viņa ir atrasta ta
manta, kuru savā laikā sarkana armija ir rekvizējusi
un iedevusi šim feldšerim. Redzat, cik stingri mes
atzīstam šo jēdzienu par privātīpašuma cik stingri
tiek izsekots, vai tikai nav pārkāptas kādas privātīpašuma tiesības; bet tiklīdz pariet pie privātīpašuma
tiesībām attiecībā uz muižniekiem, mes vairs neatceramies civillikumu noteikumus, mēs vairs nezinām,
kas ir uzskatāms par privatīpašumu, _ kaclas prasības
uzstāda likums legālam īpašuma turētajam, — neko
mēs vairs nezinām, viss tas ir aizmirsts un mes dzirdam tikai vienu: muižniekam ir zeme paņemta un par
to vajaga maksāt. Pauļuka kungs šai lieta nogāja
pat tik tālu, ka sarunāja tādas lietas, kuras absolūti
nav uz likumu dibinātas, kas ir nepatiesība, vienkārši
sakot. Es citēju Pauļuka kunga vārdus pec stenogramas attiecībā uz to, kas maksāšot muižniekam
par zemi. Viņš teica tā:_ „Tas, kas to zemi dabūs,
tas ari par to maksās. Jūs taču to nemaksāsiet, bet
maksās tie, kam zeme tiks atdota par īpašumu, un tie
par zemi samaksās ar lielāko prieku ..." Vai tad
patiešām Pauļuka kungs ir aizmirsis to likumu, pie
kura izdošanas viņš pats ir piedalījies; tas ir likums
no pagājušā gada 23. apriļa, likums par valsts zemes
fonda piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un
atdošanu dzimts īpašumā. Tur skaidri ir pasacīts,
ko maksā jaunsaimnieki par savu zemi; tie maksā
10—20 latu par hektāru, bez tam vēl par ēkām un
citiem piederumiem, kuri tiek atsevišķi novērtēti.
Tā tad jaunsaimnieki maksā tikai to, kas ir šinī likumā paredzēts, un pēc aprēķiniem iznāk, ka tās maksas, ko jaunsaimnieks par zemi maksā, ka tās labi
ja sedz zemes koroborēšanas un citus izdevumus.
Tā tad sacīt, ka tas, kas zemi dabūjis, t. i. jaunsaimnieks, ka tas maksās muižniekam, tas taču ir nepatiesība, tā ir likuma nezināšana. Tāpēc es brīnos,
ja no tās frakcijas, kuras preses orgāns, „Brīvā Zeme", pārmet citām frakcijām, ka viņām ir vāji advokāti, ka no tās frakcijas nāk advokāts un tik vāji
pārzin mūsu Latvijas likumus!
Tad vēl beidzot jāapstājas pie tiem iebildumiem,
kurus šeit cēla Arveds Kalniņa kungs, ka ja nemak-

sās, tad tas satricinās mūsu privātīpašumu jēdzienu,
tiesisko jēdzienu par to, kas ir privāts īpašums. Ja
nemaksās vienam, tad, saprotama lieta, rodas doma,
ka nemaksās ari citiem. Es saprotu, tās bažas jums,
kungi, par to ir lielas, bet man liekas, ka šīs bažas te
ir bijušas pilnīgi nevietā. Gluži otrādi, ja jūs gribiet
stiprināt privātā īpašuma tiesības, tad jums gan būtu
jāsaka, ka tiem, kuri privāto īpašumu ir ieguvuši nelikumīgā kārtā, ka tiem nekāda atlīdzība nav maksājama. (Starpsauciens.) Nu, tad pasakāt man, kurš
tad no šiem muižniekiem ir ieguvis zemi likumīgā
kārta? (Arv. Kalniņš novļetas: „Kas pēdējos gados pirkuši.") Tas, kas pēdējos gados ir pircis? Bet
ja viens pērk no zagļa mantu, vai caur to viņš uz šo
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mantu ir ieguvis likumīgas tiesības? Mūsu sodu likumi un ari mūsu civillikumi to neatzīst par likumīgu
iegūšanu, bet mūsu civillikumi paredz, ka pircējs var
atlīdzību prasīt tikai no zagļa, bet nevar nekādā ziņā
uzlikt īpašniekam par pienākumu atmaksāt kaut kādu
atlīdzību tam, kas zagtu mantu ir pircis. (Arv. Kalniņš no vietas: „Parādi ari ir nelikumīgi.") Par hipotekariskiem parādiem vēl parunāsim. Tā nelaime
jau ir, ka iznāk tā, it kā šī zagtā manta ir bijusi ieķīlāta. Jautājums nu ir par hipotekariskiem parādiem.
Pec tam, kad mes atzīstam, ka šī zeme ir bijusi visu
laiku nelikumīgu turētāju rokās, kāpēc tad maksāt
par hipotekariskiem parādiem? Nu, lieta ir tāda,
ka varētu jau ari konsekventi sacīt, ka nemaksā ari
par tiem. Tas patiešām būtu konsekventi, bet vajaga but ari likumdevējam zināmai žēlsirdībai; jo vai
tad tie ir vainīgi, kuri dibinādamies uz to tiesisko jēdzienu, kāds bija, ir aizdevuši muižniekiem naudu,
jo muižnieks, jebšu ari parāds ir garantēts ar nekustamo īpašumu, tomēr taču atbild par saviem parādiem. Bet ja nu reiz valsts atņem zemi, ar kuru paradi garantēti, tad, protama lieta, muižnieki tos parādus atmaksāt nevar. Ja mums būtu vienaldzīgi tie
dažādie noguldītāji, tikpat vienaldzīgi kā jums toreiz,
kad pieņemat 18. marta likumu, tad mēs ari varētu
sacīt, kātiem nekas nav jāmaksā. Bet to starpā ir
daudzi tādi, kuri savu mazumiņu ir gribējuši nodrošināt, noguldīt drošā veidā, tādi, kas nesa savus simts
rubļus, savus tūkstots rubļus, kurus viņi strādādami
bija sakrājuši, uz*banku un tur noguldīja tanī cerībā,
ka dabūs tos_ atpakaļ. Tas pats ir ar vienu otru no
šīm obligācijām, kasvisā visumā ir sīkas sumas. Ja
tas tagad neatlīdzinātu, notiktu liela netaisnība tīri
materiāla, tīri ekonomiskā ziņā tiem, kas šīs obligācijas tur. Ne tamdēļ, ka viņi varētu nākt un ari tiesiski no mums ko prasīt, bet tikai tamdēļ, lai ekonomiski neruinetu tos bez vainas cietušos, valsts no
sava budžeta atvēl līdzekļus, ar ko viņiem atlīdzināt
un ne vairāk.
Ja Pauļuka kungs saka, lai uzrāda tādu valsti,
kur kādam ir kautkas atņemts bez atlīdzības, tad
man jāsaka., ka mūsu pašu Latvija ir tāda valsts.
Tad, kad jus izdevāt 18. marta likumu, jūs taču ari
atņemat īpašumu tiem noguldītājiem, kuri jums bij
aiznesuši zeltu, zelta rubļus, zelta vērtību. Un zelta
vērtība mumsir zināma ļoti labi. (K. Pauluks no
vietas: „Pec ta zelta jābrauc uz Maskavu".) Nu labi,
labi, uz Maskavm Bet tad nevajaga tā rīkoties, kā
jus. Jus nolīdzinājāt ari tos parādus, kas bij vēl še.
Bija bankas, uz kurāmjnazie ļaudis bij aiznesuši savu
naudu, bet kuras nebūt nebija aizbraukušas uz Maskavu, še bij viņu kontrahenti, kas nokārtoja, nolīdzināja savus parādus. Itin nebūt viņu parādi nebij
aizgājuši uz Maskavu. Ja viens bij aiznesis uz banku simts zelta rubļus, jūs viņam tos atņēmāt un izmaksājat 66 papīra rubļus. Vai tās bankas bij aizbraukušas uz Maskavu, vai tie simts rubļi bij aizbraukuši uz Maskavu? Taču nē. Ja jums gadīsies
runāt par šo lietu ar pašiem pilsoņiem, tad katrs
jums pasacīs, ka tas ir bijis netaisns likums. Paši
* pilsoņi to atzīst. Kas nu ir noticis še? Še ir noticis
tas, ka kreditori ir atsavinājuši daļu un pie tam lielāko daļu no tas zelta vērtības, ko viņi paši savā laikā
no saviem paradu devējiem aizņēmušies. Viņi ir atsavinājuši pilnīgi bez kādas atlīdzības. (Sauciens pa
labi: „Bet ka tad ir Krievijā?") Nu jājautā, vai jūs
esiet pie mums ieveduši krievu iekārtu?
Ko jūs
vienmēr runājiet par Krieviju. Kad tik vien jums ir
izdevība, jus tūlīt noradiet uz Krieviju. Nerunāsim
par Krieviju, bet runāsim par Latviju. (K. Pauluks
no vietas: „V _ai krievu rubli atmaksāja zeltā, vai
Amerika maksāja zelta?") Tas nav krievu rublis.
Ja jus domājiet, ka krievu rublim nav vērtība, tad
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to jums vajadzēja pasacīt 18. marta likumā. Toreiz,
kad to likumu izdeva, tad krievu rublim nebija nekādas vērtības. Ja viņam tā vērtība ir, tad šī vērtība
bija jādabū ari atpakaļ. Jūs gribat daļu no tās vērtības atdot tiem, kas tos parādus taisījuši. Tagad nu
iesim talak.
Ņemsim dzimtsbūšanas atcelšanu.
Priekš muižniekiem taču dzimtsbūšanai bija zināma
vērtība. Jā bija tiesība, zināma privilēģija, kura bija
naudas vērta. Bet šo privilēģiju atcēla bez jebkādas atlīdzības. Tā tad ne katru reizi, kur tiek kādas
tiesības kādam atņemtas, par to tiek tūdaļ atmaksāts.
Tas atkarājas no apstākļiem, pie kādiem šis jautājums tiek izspriests. Tādēļ ari no tīri privātīpašnieku
viedokļa nevar sacīt, ka te notiktu liela netaisnība,
ka privātīpašuma jēdziens tiktu satricināts ar to, ka
netek atlīdzināts tiem, kuriem nav tiesiska pamata
uz šo atlīdzību. Privātīpašuma jēdziens, man jāsaka,
tiek tikai stiprināts caur to.
Tad tālāk parpašiem atlīdzības projektiem. Pauļuka kungs iedomājās, ka viņa atlīdzības projekts ir
tas taisnīgākais, ka viņš ii-atradis to tiesisko pamatu,
kā maksāt. Viņš ari minēja atlīdzību, kura pēc viņa
projekta esot dibināta un taisnīga. Ja tā, tad man
jāsaka, ka ari pec viņa projekta tiek nodarīta vislielākā netaisnība bijušiem īpašniekiem. Kāda tad tā
ir? Ta ir vērtība, kura sastādās no vidējas vērtības,
kāda bijusi 1918—1920. gadā. Vai tad tā ir tirgus
vērtība? Taču ne. Vai tad 1920. gadā kāds pirka
un pārdeva nekustamus īpašumus uz laukiem? Vai
toreiz bija kāda tirgus vērtība nodibinājusies? Taču
ne. Ta ir fiktiva_ vērtība, kuru jūs esat izdomājuši.
Jus pasakāt, ka ta ir bijusi ta īstā vērtība, bet tādas
vērtības nav. Ja mes salīdzinājām un ņemam vēl
klāt 1918. gadu, tad to bez šaubām nevar pielīdzināt
3920. gada vērtībai, tāpat ari 1921. gada vērtībai.
Ta tad ari šis atlīdzības projekts nedz no taisnības,
nedz ari no ekonomiskā viedokļa neiztur kritikas,
tāpat ka centra projekts, kas paredz vēl mazāku atlīdzību. Ta nav taisnīga atlīdzība, tas nav ekvivalents par vērtību, ja jūs atņemat īpašumu un par to
atlīdzināt, bet to atlīdzību maksājat piemērojoties
18. marta likumam. Ja jūs atpērkat zemi, tad jums
par to jāmaksā tik daudz, cik viņa maksā tad, kad
viņu ņem. Te nevar runāt par 18. marta likumu. Pēc
jūsu loģikas muižnieks nav jums parādā palicis, bet
jus esat muižniekam parada palikuši. Tā tad šis
projekts nav uzskatāms ne kā taisnīgs projekts, nedz
ari pareizs no tiesiska viedokļa. Pareizāks šinī gadījuma būtu Firksa priekšlikums, ja pieņemtu, ka
vajag maksāt taisnīgu atlīdzību. Ja mēs gribam maksāt taisnīgu atlīdzību, tadmums vajaga ņemt to vērtību, kāda bija 1914.gadā vai ari to, kāda bija, kad
zemi atsavināja. Ta vērtība bija daudz augstāka,
neka ta, ko liek priekša zemnieku savienība un ari
centrs. Saprotams, ja. man būtu jāizšķiras starp diviem ļaunumiemun jāsaka, par kuru balsot, t i. ja
mušu projekts būtu izgāzts cauri, tad es izšķirtos labāk par mazāko ļaunumu, t_. i. šinī gadījumā par centra projektu, kuram gan, ka es jau teicu, ari nav nekāda pamata._ Tomēr labāk tad balsot par centra
projektu, nekapar to, ko liek priekšā zemnieku savienība. Ta būtu lielāka pašapmānīšanas, ja domātu
ta, ka to Trasuna kungs teica, ka zemniekiem ir vienalga, vai zemnieks ir maksājis 50 kapeikas, vai 5 rubļus, vai 50 rubļus, vai ari 500 rubļus, bet no svara
esottas, ka viņš esot maksājis. Tā ir tā lielākā pašapmānīšanas. Nav taisnība, ka ja zemnieks samaksas 50 kapeikas par zemi, ka tad viņš varēs teikt, ka
zemi ir nopircis. Vai tad tā ir pareiza atlīdzība, vai
ta ir nopirkšana? Ja jus paņemat otra īpašumu un
samaksājat par to 50 kapeikas, kaut gan tas īpašums
ir miljoniem vērts, tā taču nav nekāda atlīdzība. Atlīdzība varētu but tikai tad, ja būtu jaunsaimnieks ar
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muižnieku vienojušies par atlīdzības sumu. Tad
jaunsaimnieks varētu sacīt — es esmu samaksājis
to, ko viņš man prasīja. Tas ir tāpat, ka kad ieiet
veikalā un pārdevējs prasa par olekti drēbes tik
daudz; es tad to viņam samaksāju, vai ari es kaulējos un viņš man atlaiž lētāki. . Bet kas tā ir par atlīdzību, kad es izvelku kādam kaut ko no kabatas un
saku — es samaksāju par to 5 kapeikas. Tā taču nav
nekāda atlīdzība. Ja jūs atrodiet, ka muižnieks ir bijis likumīgs īpašnieks, tad jūs ar savu aktu, ar savu
netaisnīgo atlīdzību izdariet vēl lielāku netaisnību.
Jūs pierādiet, ka esiet zemi atsavinājuši un negribiet
samaksāt par to, ko jūs esiet atņēmuši. Patiesi, ja
šis muižnieks ir bijis taisnīgs mantas turētājs, tad
jums vajaga viņam atlīdzināt to, kas pienākas. Bet
mēs, sociāldemokrāti, sakām, ka viņš nav bijis taisnīgs turētājs un ka viņam tamdēļ atlīdzība nenākas.
Es tikai brīnos par Latgales demokrātiem, kad viņi
runā Trasuna kunga personā, ka vajaga atlīdzību
maksāt. Kur tad viņi bija, kad gāja runa par Jēkaba
baznīcu. Vai Trasuna kungs piedāvāja atlīdzību par
to? Nē, viņš atzina, ka savā laikā šī baznīca katoļiem ir piederējusi, viņiem atņemta un tagad tie atkal
atņem atpakaļ. Tā pat tas bij ari ar muižnieku zemēm. Muižnieki savā laikā ir atņēmuši tautai šīs
zemes un tagad tauta tās ir atņēmusi atpakaļ. Ja
Trasuna kungs nav tās 50 kapeikas maksājis par .It
kaba baznīcu, kāpēc tad viņš grib, lai maksā atlīdzību par muižniekiem atņemtām zemēm. Taču te
nav nekādas loģikas, nekādas konsekvences. Tā tad
es atrodu, ka aiz šādiem iemesliem nav juridisku argumentu tai pusē, kura ir tik pašapmierināta, kura
saka: „mēs no juridiskā viedokļa esam pierādījuši, ka
vajaga maksāt."
Jūs neko neesiet pierādījuši, bet
jūs gan gribiet izvarot tautas tiesības, kura ir to
taisnību, kas viņai pienākas, atjaunojusi! (Sauciens
pa kreisi: .Pareizi!")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
Rainim.
.1. Rainis (sociāldemokrāts): Mani kungi! Mūsu
debates par atlīdzības jautājumu ir atkārtojums no
agrākām debatēm. Kā jau atkārtojums viņas nav tik
spilgtas un tik dedzīgas, kā pirmās reizēs, bet tomēr
viņas ir ļoti svarīgas. Viņu iznākums, mūsu lēmums
par šo jautājumu būs priekš mums liktenīgs. Jautājums iet ap to, vai būt tautas cieņai, tautas godam vai
nebūt; vai būt tautas mantai zemē vai nebūt.
Ja
mēs atzīstam, ka atlīdzība muižniekiem izmaksājama, tad mēs līdz ar to atzīstam, ka mēs samaksājam par savu brīvību. Mēs šo brīvību izkarojām uzvarēdami mūsu kakla kungus un tādēļ mēs viņiem
gribam maksāt, gribam šo brīvību izpirkt. Mēs kā
vergi atpērkarnies no kunga. Tā būtu tautas goda
nicināšana. No otras puses, ja mēs maksājam par
zemi, tad tā ir tautas mantas postīšana. Šī tautas
manta ir vajadzīga mūsu pašu tautas pacelšanai materiālā ziņā. Bet mēs tos līdzekļus esam gatavi atdot tanīs rokās, kuras bija pret tautu paceltas. Liekas, ka šis jautājums būtu diezgan skaidrs un vienkāršam latviešu cilvēkam nevar nākt prātā maksāt
mušu pašu ienaidniekam, kuru ne daudz gadus atpakaļ esam pārvarējuši.
Kādi iemesli irtām partijām, kuras grib maksāt?
Te man vispirms jāaizrāda uz dažām runām, kas te
turētas. No pilsonības puses Bachmaņa kungs runāja pret atlīdzību — runāja kā pienākas īstam Latvijas pilsonim runāt.
Ja nebūtu šis pilsonis runājis
no pilsonības puses, tad mums būtu par savu pilsonību daudz zemākās domās jābūt, nekā mēs tagad
esam. Viņš glāba pilsonības godu šinī jautājumā,
kas ir Latvijas tautas goda jautājums. Viņš aizrādīja
savā runā ari uz vienu liecinieku, kas runā par labu
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mums, uz mūsu pazīstamo vēsturnieku Krodznieka
kungu. Tas nav sociālists. Tas ir viens no pilsonības labā spārna un tādēļ, ka viņš ir vēsturnieks, ka
viņš ir godīgs cilvēks, viņš atzīst, ka atlīdzība nav
jāmaksā, jo tas būtu pret latvju tautas godu, pret
latvju tautas cieņu. Ta runa vēsturnieks. Vel jāatzīmē runa no Arveda Kalniņa kunga puses. Tas atzina, ka tiešām nenāktos- vispār maksāt Taisnīgas
prasības nav no muižnieku puses, bet jamaksajot tāpēc, ka tas esot ekonomiski izdevīgi, ka tas ir labi
slēdzams kompromiss un ka bez šis maksas mums
nebūtu kredita. Bet ja nu mēs maksājam no savas
naudas, ja mēs tiekam nabagāki, vai_ caur to mes
tiekam kredita spējīgāki? Saka, lai mes esam morāliski un lai maksājam; bet ja mes būsim ļoti morāliski, bet paliksim ļoti nabagi, vai tad labāki nedos
kreditu tam, kas ir ļoti nemoralisks, bet ļoti bagāts.
Tad vēl jāpiemin barona Firksa runa, ka neesot neviens gadījums pierādīts par to, ka baroni ir piedalījušies pie sodu ekspedīcijām un sodījuši latviešu
cilvēkus. Es domāju, mūsu vēsture vē[ ir ļoti jauna
un ļaudis vēl skaidri atcerēsies, ka vācieši prasīja
10 Kalniņus un 10 Ozoliņus par vienu baronu; bet
ar vēsturi nevar tā spēlēties — vēl tās vātis mums
par daudz čūlo un mēs vēl neesam visu to baigo aizmirsuši, vismaz darba tauta to nav aizmirsusi un
nekad neaizmirsīs. " Ja pilsonība to var aizmirst, tad
tas ir par ļaunu viņai pašai. Purgala kungs nāca pret
mūsu nopietni domātu likumu, nopietni domātā lietā
ar jokiem. Viņš atjokojās ar to, ka*revolūcija neesot
izdevusies, ka mēs esot padarījuši bagātus kapitālistus, lai netaisot revolūciju. Tam jokam ir tāda pat
vērtība, ka ja tagad kāds tumsonis nāktu un teiktu:
jūs sakāt, ka zeme griežas ap sauli, bet tad jau apkristu nami apkārt. Tāds pat joks bija ari no Purgala kunga puses, jo viņa vārdi dibinājās uz vēstures
nesaprašanu. Revolūcijas tā netaisa, kā viņam izliekas. Revolūcijas notiek tad, kad ir sastrēgušies
apstākļi un kad nav citas izejas. Ja jau mums pārmet, ka mūsu revolūcijas nav bijušas izdevīgas, tad
jāsaka, ka vēsturnieki saka, ka it visas revolūcijas
ir bijušas neizdevīgas: neviena nav panākusi tieši
to, ko ir gribējusi panākt. Bet bez revolūcijas nebūtu ari attīstījusies tālāka vēsture. Visa attīstība
iet tikai caur revolūciju. Bez revolūcijas nebūtu ari
Latvijas, un to jūs variet, kungi, ari atminēties, kad
runājat par revolūcijas neizdevīgumu, kad runājat, ka
mumsjāmaksā tiem, kuri mūs apspieda un kurus mēs

uzvarējām.
Bet, vienkāršs latvietis nesaprot, kādēļ tad īsti
dažas partijas stāv par atlīdzību muižniekiem. Visas
runas, kādas še noklausījos, nedeva īstas atbildes
uz to. Agrākos laikos bija ieruna tāda, ka tas ir
dievišķs likums privātais īpašums. Tagad par dievišķību maz ko runāja, bet runāja par to, ka jābaidās
no ārzemniekiem. Es domāju, neviens neņems to
iebildumu nopietni, jo vai tad tiešām ārzemes dažu
muižnieku deļ pieteiks mums karu. Tas taču pavisam aplamļ domāts. Tie paši, kas šo motivu te teica,
ari nedomā to nopietni. Tiek runāts par taisnības
motivu, it kā atlīdzībai vajdzētu būt taisnīgai. Bet
runāt par taisnību mūsu pilsoņiem, tiem pilsoņiem,
kuri šo taisnības principu neatzist attiecībā pret
strādniecību, man liekas, ir liekulība. Strādnieka
manta ir viņa darba spēks. Vai šis darba spēks, šī
viņa vienīga manta tiek atlīdzināta taisnīgi? Kad
nu jums jārunā par bezdarba baroniem — baroni nav
darba ļaudis — tad tur atlīdzība ir taisnīga. Še krīt
svara ari finansļelie motivi. Jūssakat, ka vajaga kaut
cik samaksāt, ta ka mums nebūtu pārāk grūti un tad
bus izpildīts taisnības princips. Vai tad tiešām kaut
vai viens barons būs miera ar to, ja mēs dosim viņam
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rubļa vietā kapeiku. Viņi arvien runā par to, ka viņiem _ jāsamaksā pilnīgi un visi tie projekti, kas te

izstrādāti no dažādām partijām, ir tikai kompromisi,

kas savu mērķi nekādā ziņā nevar sasniegt, jo ar šo
maksu viņiem nebūs dots nekāds gandarījums, viņi
ar to nebūs mierā. Tādēļ šis taisnības motivs še
atkrīt.

Ta ir tikai izruna.

Lielākais un vissvarīgākais motivs bij no Pauļuka kunga. Pauļuka kunga runa, kuru visi citē, par
kuru visi izsakasvai nu par, vai pret, bij tā nopietnāka runa, kas nāca no mūsu pretinieku puses. Bet

visa viņa runa, kura bij diezgan gara, vienīgais motivs bij tas, ka šis jautājums ir nokārtojams pēc privāttiesībām, ka atlīdzības jautājums baroniem ir privāttiesību jautājums. Man liekas, taisni te ir tas lielais pārpratums.
Jautājums par atlīdzības maksāšanu muižniekiem nav privāttiesību jautājums. Tas

ir valsts jautājums. Bet mūsu valsts pati nebūt nav
privattiesisks iestādījums. Mūsu Latvija ir valstisks
organisms, kuram ar privāttiesībām viņa tapšanā nav
nekāda daļa. Te var runāt par vēsturiskiem jautājumiem, par internacionāliem jautājumiem, par starptautisko tiesību jautājumiem, bet ne par privāttiesību
jautājumiem. Visu valstu tapšanas jautājums nekad
nav bijis privattiesisks jautājums. Ja jūs'ņemat mūsu
valsts tapšanu, tad, skatoties no privattiesiskā stāvokļa, būtu jāsaka, ka mūsu valsts tapšana ir nelikumīga. Mēs esam atrāvuši krievu ķeizaram provinci. Tā tad, pēc šī uzskata būtu nelikumīgi dibinājuši savu valsti. Bet mēs tā neskatāmies uz šo
lietu. Mēs skatāmies uz šo jautājumu no gluži cita
stāvokļa, kuram ar privāttiesībām nav nekādas da-

ļas._ Mēs savu valsti esam dibinājuši revolūcijas
ceļā. Jūs taču ziniet, ka visas tagadējās modernās
valstis ir nodibinājušās revolūcijas ceļā. Lielā franču
revolūcija simts gadu atpakaļ nodibināja modernās
valsts tiesības un apgāza vecās privāttiesības. Tais
laikos vēl varēja runāt par privāttiesībām. Toreiz
valsts skaitījās par monarcha privātīpašumu. Neaizmirsīsim to, ka mēs savu valsti esam dibinājuši revolūcijas ceļā. Mēs esam aizmirsuši to, ka mūsu valsts
tapšanai ir diezgan gara vēsture. Šo cīņu vēsture,
šīs revolūcijas vēsture, valsts tapšanas vēsture ir
identiska ar mūsu strādniecības revolucionārām cīņām, un šo cīņu gala iznākums ir šī valsts.
i Tā tad es domāju, ka vismaz juristiem, kas saprot, ka te nav privāttiesību jautājums, bet valsts tiesību jautājums, tiem būs jāatzīst, ka ari šis iebildums
ir tikai izruna. Tas nav īstais motivs. Aiz tā motiva
vēl nebūtu partijas nolēmušas maksāt.
Bet kādi ir īstie iemesli? Kā pirmo varu minēt
psicholoģisko iemeslu, ka mūsu lielsaimniecība tie-
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Šis uzskats uz revolūciju, kā nevajadzīgu, uz strādniecību kā tādu, kura tagad dara ko
nelikumīgu, ja viņa organizējas un nostiprina savus
speķus, šis uzskats ari citos jautājumos ir izteikts
pilsonība. Agrākos laikos, kad bija cara valdība, tad
strādnieku organizācijas varēja vest nelegālu cīņu,
uzstādīt dažādas prasības, Iekarot ar streikiem savas prasības. Tagad tas vairs nav vajadzīgs, tagad
tas ir aizliegts, pec tagadējās pilsoņu ideoloģijas neesot vairs streika tiesības. Ir vēl citi motivi, kuri patiesība ir tie īstie —_t. i. naudas jautājums,kurš priekš
pilsoņiem ir tā nokārtojams, ka mēs jau varam droši
maksāt atlīdzību baroniem, jomēs zinām no visas mūsu valsts gaitas, ka galvenie maksātāji nebūsim mēs.
Visa mušu nodokļu _ sistēma ir tā iekārtota, visa mūsu
valsts saimnieciska dzīve iet tā, ka lielsaimniecība

ir ta, kura tagad nes vismazākos finansielos pienākumus, neka viņai pienākas un saņem varbūt daudz
vairāk pabalstus un līdzekļus, nekā viņa dod. Mēs
uzturam tagad, gandrīz visa valsts, lielsaimniekus, un
šī lielsaimniecība, kuraiir bijis noteicošais vārds līdz
šim , doma, ka viņai bus noteicošais vārds ari turpmāk. Viņa prata ierīkoties tā, un pratīs to ari turpmāk, ka valsts nodokļu nastas gulsies ne uz viņu, bet
uz nabagākam šķiram. Tas ir tas motivs, kurš viņiem liek tik vieglprātīgi izšķirties par to jautājumu
un teikt, ka ir jāmaksā baroniem.
Bet var būt kāds cits motivs, vēl neizteikts,
varbūt, ka es ari maldos, bet iespējams viņš ir ļoti,
tas ir motivs, ja ari tas lielas maksas, kuras būs baroniem jasamaksajiospiedīs tautu, vispirmām kārtām
jaunsaimniekus, ta ka tie nespēs maksāt, ja viņi panīks finansieli, panīks kultureli, ja viņi pat iznīks, vai
tad ari nav savs labums lieliem_ kapitālistiem lielsaimniekiem; viņi tas mājas varbūt nopirks no jaunsaimniekiem un varēs paplašināt savas mājas. Tas
jau tagadgandriz notiek. Šis motivs var būt iespējams.jo mes runājam par kapitālistu šķiru. Es gribētu
ticēt, ka tas nebūtu tas motivs.

Palūkosimies kādas _ sekas būs, ja mēs maksāsim
un maksāsim nevis ta, ka Trasuna kungs liek priekšā,
50 kapeikas, bet juridiski taisnīgu maksu. Tad nastas
bus tik lielas, ka viņas nospiedīs ne tikai jaunzemniekus, bet ari visu tautu. Jau tagad mēs dzirdam visur, ka jātaupa un tiešam visur tiek taupīts tāpēc, ka
valstij nav diezgan līdzekļu. Loti raksturīgi ir, ka
šinī jautājuma uzstājas mušu finansu ministra kungs
un visinteresantākā,daļa no viņa runas bija tā, kuru
viņš nerunāja. Viņš noklusēja taisni par to, par kuru
viņam ka_ finansu ministrim vajadzēja runāt, t. i. par
to, vai mušu valsts finanses nes tos izdevumus priekš
baroniem vai nenes. Viņš_ uz to neatbildēja. Finansu
ministrs runāja gandrīz ka mācītājs. Viņš runāja, ka
baroniem jāpiedod viņu grēki. Viņš runāja par grēku
atlaišanu, bet vai finansu ministra kungs kādreiz ir
runājis par paradu atlaišanu citiem maksātājiem?
(Aplausi pa kreisi.) Es domāju, ka finansu ministra
kunga pienākums ir valsti uzturēt labā materiālā kārtība. Ta nebūs laba, ja mēs atlaidīsim parādus, ja
mes maksāsim tur, kur nevajaga maksāt (Saucieni
pa kreisi: „Pareizi!") Ja tiks nospriests maksāt, tad
ta taupība, kurajau tagad tik liela, būs jāpadara vēl
lielāka. Kur mes tagad netaupām? Pēc vecas receptes pie mums taupa vispirms garīgās lietās. At-

šām ir cienīga sava vārda pelēkā barona, viņi tiešam ari uz priekšu vēl tiks arvienu melnāki. Tā viņiem tā psicholoģija, uz kuras iespējams vispāri jautājums par atlīdzību baroniem. Bet, protams, tas nav
vienīgais. Otrais jautājums ir ideoloģisks jautājums.
Mūsu pilsonība domā tā, ka tagad revolūcija ir valsti devusi, strādniecība pie šīs revolūcijas ir cīnījusies un savus uzdevumus izpildījusi. Valsts ir nodibinājusies. Tagad revolūcijas vairs nav vajadzīgas.
Pietiek revolūcijas. Tagad vajaga dzīvot nevis vairs
pec lieliem skatiem, pēc lieliem vilcieniem, bet var
nokārtot valsts jautājumus privātās tiesībās. Lai paliek ārpus šīs valsts radošiem spēkiem ari strādnieņems Kultūras fondam un atdos baroniem. Tagad jau
cība. Bet mums nav jāaizmirst, ka mūsu valsts attaupa pie mums no ierēdņu algām un cik sāpīga ir
rodas vēl tapšanas stadijā, ka vēl nav galīgi nodibišī taupība, kuru izved finansu ministra kungs pie
nājusies mušu valsts. Ja esam padzinuši bermondierēdņu jau ta sīkam kabatiņām, to laikam katrs no
tiešus, tad tie varbūt bermondtiešu vārdu atmeta, bet
jums, vismaz lielāka daļa, zinās. Taupa pie skolām.
daba palika tie paši. Tie vēl cīņu turpina. Un mūsu Mums nav pietiekošas skolas un mums ir liels prodebates ir cīņu turpinājums. Mūsu valsts galīgi būs cents tādu bērnu, kuri nevar skolas apmeklēt pirmnostiprināta tad, kad galīgi tautas pašas rokās būs kārt tapec, ka nav pašu skolu un otrkārt, nav viņiem
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iespējas iet skolās aiz materiāla trūkuma. Par maksu
nevar pat runāt. Kur tai atliks vairs nauda pāri?
Lai mēs skatāmies, kur skatīdamies, no kā mēs
taupīsim, kur būtu iespējams ietaupīt, lai atdotu baroniem? Vai no izpostītiem mēs kaut ko ietaupīsim
un atdosim tiem, kas mūs izpostīja? Mēs taupīsim,
varbūt, pie lielā valsts uzņēmuma, pie tāda uzņēmuma, kas Latvijas vēsturē būtu taisni notikums, kā
pie Daugavas izmantošanas, bet nebūs mums to līdzekļu. Raksturīgi vēl bija tas, ka pagājušā sēdē
ienāca divi jautājumi: viens par to, kā palīdzēt strādniekiem Liepājā, kas paliek bez darba, kā viņus pabarot, un otrs jautājums, kā palīdzēt lopiem, kā tos
pabarot? Tā tad ne tik vien mēs atzīstam, ka strādniecībā ir trūkums, ka cilvēki jāpabalsta, bet ari mūsu
zemnieku savienības aprindas atzīst, ka ir trūkums
valstī, ka vismaz lopiem ir trūkums. Ja atzīst, ka ir
trūkums, ka valsts nav diezgan darījusi šinī lietā, tā
tad nav pietiekoši līdzekļi priekš tā doti, ka mums
te notaupīts. Bet tad mēs pat lopus nebarosim, bet
dosim baroniem. Es negribu runāt par otru tādu finansielu joku, ka tanī brīdī, kad mēs visi runājam
par lielu taupību, un taupība tiešām ir vajadzīga, tad
runā par kara kuģu būvi. Es to nedomāju, ka mums
tie vajadzīgi, bet par to vismaz var runāt; bet kāds
labums ir tad, ja maksā baroniem, tas tiešām nav izprotami.
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pie mums vienmēr tikai tā ir uzskatījusi savu pienākumu.
Šajā mūsu valsts pastāvēšanas laika, _ šajos
nedaudzos gados viņa ir bijusi tā, kas politiska cīņa
ir arvien bijusi tā kulturelākā, kas nekad nav lietojusi
ne tik vien dūres varu, nav pat lietojusi viltu un apmelošanu, kas tika lietota no citam pusēm. Tie nav
mūsu cīņas līdzekļi. Mēs cīnāmies ar kultūras līdzekļiem par kultūras mērķiem. Un tagad ja mums jāredz tāds baigs rēgs, ka, varbūt, šī kultūra grims, ka
uzvarēs mežonības instinkti un mežonīgas tieksmes,
tad mums paliek pāri vēl tikai inūsu lielais mērķis,
kas saka to, ka mēs nevaram krist, ka mums ir jāuzvar un mēs varam tikai uzvarēt. Ja Latvijai ir cerība uz nākošo tālāko kultūru, tad šī cerība ir strādniecībā. Tādēļ nedariet grūtu strādniecībai šo kultūras ceļu, nedariet to grūtu visai Latvijas tautai, neuzliekat viņai lieku slogu priekš saviem nākamiem
kakla kungiem! Apdomājat, ka mēs, ka maza valsts,
kā maza tauta, tādus slogus vairs nevaram panest.
Tie mūs var nospiest, ja ari lielu tautu viņi nevar nospiest. Apdomājiet jūs, ka mums ir tagad liktenīga
stunda un diena. Mums ir jāizšķiras nevis par kaut
kādiem sīkiem saviem aprēķiniem, bet mums ir jāizšķiras par Latvijas pastāvēšanu, par viņas būtību
un plaukšanu. (Starpsauciens: „Par viņas godu!")
Pie Latvijas plaukšanas pieder ari Latvijas gods. Es
domāju un ceru, ka augstais nams iznesīs tādu lēmumu, kas darīs godu i viņam, i Latvijas tautai. Tad
Latvija plauks caur jūsu līdzdalību, pūlēm un caui
jūsu pareizo saprašanu, kas ir Latvijas gods. (Aplausi kreisā pusē.)

Es saku šīs debates un varbūt šis lēmums, ja
viņš būs nelabvēlīgs, tautai var būt liktenīgs. Cietīs
mūsu tautas attīstība, .cietīs beigu beigās pate tauta.
Es negribu par to runāt, ka tautā nemiers celsies par
to. Ja jūs daži gribiet šo nemieru, tad jāsaka, brāļu
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Rankarš nezinu vai būs kam par labu, bet katrā ziņā par
canam.
svt
ļaunu būs pašai tautai. Jums nav dārga Latvija. Mēs,
j. Rancans (Latgales kristīgo zemnieku saviestrādniecība, kas ir 20 gadus cīnījusies priekš šīsLatnība) : Augsti godātie deputātu kungi! Atlīdzības
vijas un to ir panākusi, mums viņa ir dārga un viņas
likuma ierosinājums ir izaicinājis daudzus skaisti un
attīstība. Nē, mēs nevaram pieļaut, ka viņai ir jādaiļi runāt. Visas šis runas ir noskaidrojušas pašu
būt garīgi nabagai un tāpat ari materiāli nabagai. lietas kodolu itin pamatīgi. Ir pievesti visādi arguMēs, kas esam cīniņā varbūt sirmi palikuši, mēs nementi un motivi, -sevišķi vēsturiskie.
Vēsturiskais
varam atdot vieglu sirdi visus ieguvumus aiz kādiem
motivs ar savām netaisnibām, kļūdām un pārestībām
aprēķiniem, kuri ir tikai dažām aprindām, aiz aprēir patiess. Tā tas ir bijis, to neviens noliegt nevar,
ķiniem, kuri mums ir tiešām tālu un kuriem valsts un
ari nenoliedz, un to apliecina ari vēsture. Bet var
tauta ir tālu. Mēs to nevaram un tauta ari nekad ar būt, ka šinī likumā, kurs ir, kā visi apgalvo, liktenīgs
to neapmierināsies. Esiet par to pārliecināti. Bet pamatlikums, kurā ir jāizšķiras par to, vai maksāt
jūs varbūt domājiet tautu saturēt ar bargiem līdzekvai nemaksāt bijušiem zemes īpašniekiem, šis prinļiem. Varbūt ir viens motivs bijis baroniem maksāt
cipielais jautājums ir tas, kas izsauc šīs plašās un brīun tos it kā algot par to, ka baroni 1905. gadā ir pažiem asākas vai mierīgākas dabas debates. Bet visā
rādījuši lielas spējas policijas ziņā. Policisti viņi labi . šinī jautājumā trūkst, vai par maz bija uzsvērts viens
ir bijuši. Mums visiem tagad šis laiks ir zīmīgs kā
moments. Tas apstāklis, ka katram likumam, katram
diezgan nekulturels laiks. Pat tās aprindas, kuras
likumdevējam jāievēro it sevišķi ētiskais moments
kultūru reprezentē, ir diezgan nekulturelas. Un var likumdošana un morāliskais pamats (Nik. Kalniņš no
šinī laikā jau sākt runāt par nažu kultūru. Vai jūs to
vietas: „Pareizi!"). Ja morāliskā pamata trūkst, tad
nažu kultūru pret mums vērsiet? Vai jūs gribiet mūs likums ir netaisns. Netaisnu likumu nevar pieņemt,
ar to iebaidīt? Revolucionārā strādniecība 20 gadu un par to balsot nevar. Šie ētiskie pamatlikumi nav
cīņā nav baidījusies no visām cara mocībām. Caram rakstīti no mums, tie ir dabas likumi, tos mums saka
bija 100.000 štiku. Vai tikdaudz nažu jums ir? Vai musu_ sirdsapziņas balss un tie mums jārespektē un
lai mēs baidāmies no nažiem? Ir ļoti sāpīgi redzēt,
jāievēro. (Starpsauciens pa kreisi: „Pareizi, tikai
ka mūsu kultūra pēdējos gados arvienu vairāk un
taisiet pareizu slēdzienu tālāk!") Kas šos tikumības
asāk pagrimst, ka nāk mežonība, ka tā tiek kultivēta
pamatlikumus neievēro., tas pie likumdošanas var
un nevien no atsevišķām mazām grupām, bet ka liekļūdīties, maldīties un tādas pat nepareizības, kļūdas
las partijas interesējas par to, izlieto šos gadījumus
un pārestības pielaist, kādas mēs tagad pārmetām
savā politikā sev par labu. Ka mežonību var izlietot
vēsture notikušiem faktiem un personām, tādas papolitiskā cīņā, tas ir sāpīgi priekš latvieša. Man tas
šas kļūdas, varbūt, vēsture nākotnē pārmetīs ari
ir vēl nesaprotams. Es gribu ticēt,.ka esmu, varbūt, mums, ka likumdevējiem, šinī augstajā namā. Tā tad
tēlojis apstākļus pārāk tumšus, ka. varbūt, tik ļauni
sirdapziņas balss jāpielieto pie katra likuma un seviņi nav, varbūt, viss aprims, varbūt, mēs atkal iesim
višķi pie šī likuma ierosinājuma. Pilnīgi pareizi, ka
pa kultūras ceļu. Un viens mums paliek : mēs, strādvalstij ir tiesība atsavināt dažos gadījumos privāto
niecība, viņas organizācijās, viņas partijā, esam kulīpašumu, nekustamo, tāpat ari zemes īpašumus, kad
turelā partija, kā tāda esam bijuši vienmēr, ne tikai še vajadzīgs tas priekš vispārēja labuma. Kad, par piepie mums, bet visā Eiropa, visā pasaulē. Cēlusies mēru, dzelzceļš tiek vilkts, tad atsavina veselai rindai
mūsu partija ari kā kultūras partija, viņas mērķis ir
saimniekiem zemi tur. kur iet dzelzceļš un pret to
augstāka kultūra, cilvēka pacelšana. Strādniecība
likumu neviens neiebilst; bet tie īpašnieki, kam tiek
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zeme atsavināta, tie dabū atlīdzību. Tā ir tā patiesība, kura jāliek pamatos attīstības likumam un tā ir
tā saucamā „dominium altum" tiesība. Tā ir tā patiesība, kura jāievēro ari likumdevējiem pie šī gadījuma. Nesen Latvijas stāvoklis un latviešu tautas
liktenis ari bija tāds (kad aiz vēsturiskiem apstākļiem
bija nokļuvuši zemes ipašnieki sliktā, nepareizā un
vispārībai kaitīgā stāvokli), ka tas prasīja reformas
un izlabojumus un šinī gadījumā likumdevējam, Latvijas valstij, bija tiesības pielikt savas pūles un izvest to agrāro reformu, kura bija nepieciešama. Bet
atsavinot īpašumus vajaga ari skatīties uz to, ko sacīju, ka tā pati sirdsapziņa jāņem vērā, kura saka,
ka svešu mantu nav brīv aizskart, ka viņa būtu respektējama, un tā ir tā patiesība, pēc kuras mums jāskatās kā likumdevējiem, lai viņa dzīvē tiktu realizēta. Aiz vispārēja labuma pamata ir valsts fondā
ieskaitīta muižu zeme, pēc kuras ir gaidījusi mūsu
tauta un tas ari būs mūsu valstij par labu, to pareizi
T
izdalot, piešķirot tautai. 'as attiecas uz pašu maksu,
tad tā būtu jānoteic likumīgā kārtā. Maksa var būt
dažāda, kā tas izskanēja no dažādām frakcijām un no
dažādām grupām, bet šī maksa šinī gadījumā nav ari
viegli noteicama. Kā vispār zināms, maksu, novērtējot dažādi, noteic vai nu uz līguma pamata „pretium
conventionale", vai uz likuma pamata „pretium legale", vai ari parastā tirgus cenā, kur no brīvas rokas pirkts. Pie šī atsavināšanas likuma, pie tām zemēm, kas valsts zemes fondā ieskaitītas, mēs nevaram piemērot pirmo maksāšanas veidu — līguma
maksu tāpēc, ka šeit iemaisās suverenā valsts vara
un viņa noteikti paņem vispārībai par labu to zemi,
kura nepieciešama bija zemniekiem, lai tie neciestu
no dažādiem trūkumiem, kādi bij izsaukti caur nepareizo stāvokli agrārās lietās. Bet tomēr likums varēja nākt, un tam bija jānāk, lai noteiktu pareizu, īstu
un taisnīgu maksu, un to sagaidīja tauta un ari tagad
viņa to vēl gaida. Nepareizi būtu tas, ja mēs ieņemtu
citu stāvokli un atkratītos no tiem morāliskiem un
ētiskiem principu pamatiem, kuri mums noliedz svešu
mantu aizskart. Es tuvāki nepieiešu pie šī jautājuma un nerunāšu par maksas _ lielumu, jo tas vispārīgi
ir zināms, kādu stāvokli mūsu frakcija šinī lieta ieņem. Maksai ir jābūt taisnīgai, un taisnīgaviņa varēja būt un būtu, bet bija vajadzīgs likumdevējiem šim
jautājumam piegriezt lielāku vērību un sava laika to
izdarīt Ja Latvijas valsts paņēma fondā zemes tai
tapšanas laikmetā, kad zemes vērtība bija ļoti zema,
tad paņēma uz sevi kā visu atbildību, tāpat ari pienākumu dot atlīdzību; tai laikā, kā daži runātāji aizrādīja, bij noteikta cena, maksa, kāda pastāvēja notikušos pārdošanas līgumos. Vai tā nebūtu pareiza un
taisnīga tai laikā, kad zemes tika atsavinātas? Tad
varēja piemērot likumā noteiktu maksu „pretium legale", kas būtu pilnīgi pareizi šinī_ gadījuma. Pie ta
kreiso ierosinājums pavisam neievēro mušu zemnieku
tiesības, kuri paši zemīti ir pirkuši, un tos pielīdzina
muižniekiem un pavisam nepareizi noliedz tiem tiesības uz atlīdzību. Tas ir nepareļzs, netaisns ceļš, uz
kura ir nostājies likuma ierosinājums un tam trūkst
ētiskā un morāliskā pamata. Tāpēc par viņu balsot

mēs nevaram.
Vēl es gribu atbildētdažiem runātajiem, kuri ne
visai pareizi šo lietu novērte._ Es gribētu minēt vispirms \ācu runātāju un aizstāvētāju. Viņš pieprasa
to maksu, kas bija miera laikā. Tas ir ļoti skaisti.
Bet vajadzēja ari pārdot to zemi miera laika. Pie
mums to zemi miera laikā nepārdeva. Zemnieki labprāt gribēja pirkt, bet to zemi viņiem rokas nedeva.
Tanīs laikos ari nebija iespējams prasīt, lai valsts piešķir, Jo valsts skatījās citādi. Viņa ari nedomāja vispārīgi par zemnieku stāvokli un zemkopju labklājību.
Tāpēc zemnieki palika bez zemes un bija nostādīti
rājumāSaeimas Stenografiskā
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bieži proletāriešu lomā.

Vēlāk, kad zemes vērtība
bija kritusi, kad maksa tika piemērota pēc tanī laikā
pastāvošā zemes vērtības kursa, kas bija fonda pārņemšanas laikā, tad nav brīnums, ka prāva daļa no
likumdevējiem piekrita tā laikmeta maksai un pēc tā
laika novērtē. Citādi tas nevarēja un nedrīkstēja
būt. Ievērojot šos motīvus, būtu pilnīgi pareizi, ka
atmaksāts tiktu tādā veidā un vērtībā, kādā veidā
Latvijas valsts zemi saņēmusi. Tā vērtība, kura vēlāk cēlās, cēlās caur to, ka valsts palika stipra un de-

va ar savu drošību savai zemei lielāku vērtību. Valsts
to ar savu darbu ir pelnījusi un tas ir valsts pieaugums.

Tālāk es gribētu atbildēt mūsu Latgales darba
frakcijas runātājam -Jezupam Rubula kungam, kurš
savā runā pavisam aplami apgalvoja, ka Latgales
kristīgo frakcija, „Latgales labais spārns", kā viņš
to nosauca, savā laikā esot bijis vispārīgi pret agrārās reformas izvešanu. Runātājam vajadzēja zināt,
ka Latgales kristīgie nekad nav bijuši pret agrārās
reformas izvešanu un par agrārās reformas likumu ir
balsojuši. Tālāk šī mūsu Latgales darba frakcija
pārskatās un ieņem stāvokli šinī gadījumā par nemaksāšanu. Viņi izdara pārestības pašiem mūsu
Latgales zemniekiem, kas ieguvuši agrāk zemi ar savu sūro darbu, par savu sviedriem pelnīto kapeiku, un
šo zemi ari zemniekiem ierosinājums atņem bez
maksas; tāds stāvoklis ir pilnīgi nepareizs un netaisnīgs. Zemniekiem zemes privātīpašums būtu nodrošināms pilnīgi, lai viņi būtu mierīgi par savu privātīpašumu. Te darba partija, Rubula kungs, savā
runā apgalvoja, ka tas patiešām ar šo likumu būšot
panākts. Tas jau būtu ļoti labi, bet mūsu tauta skatās ari uz pašiem runātāju darbiem un apšauba, vai
darba partija skatās tāpat kā runā un vai to piemēro
savā dzīvē, jo viens no viņu deputātiem, kas bija dabūjis zemi Viļānos, to pārdeva vienkārši tāpēc, ka tā
viņam neizlikās pietiekoši droša un nopirka privātīpašumu Andzelmuižā. Tā bij labāki tāpēc, ka pirkšana pamatota uz līgumu. Mūsu tauta redz, kā rīkojas
viņas vēlētie deputāti un tauta jautā: kāpēc darba partijas deputāti tautu grib atstāt tādā lomā. kādā viņi
paši negrib palikt: nedrošā stāvoklī. Mūsu tautas
sirdsapziņa būs apgrūtināta ar to nemiera sajūtu, ka
valsts privātīpašniekiem nav samaksājusi un nedomā

maksāt.
Tālāk kreisie runātāji savās runās stipri pastrīpoja vēsturisko netaisnību, un tas ir visa[ pareizi, bet
nevajaga tās vēsturiskās pārestības pārāk pārspīlēt,
nevajaga viņas izvest uz to, ka notiktu ta saucama
šķiru cīņa, ko kreisie skaita par nelaužamu bausli.
Tas ir pret ētisko principu un neviens godīgs cilvēks
ar atriebību nenodarbojas. Tā tadšinī gadījumā būtu
vajadzīgs to argumentu, kas saistās ar atriebību, visādā ziņā nolikt pie malas. Ja mēs vadīsimies pie
likumdošanas no atriebības jūtām, tad varbūt ka
mums ari vajadzēs nokļūt tādā pašā stāvoklī, kā tie.
kas vadoties no atriebības jūtām, ir nodarījuši daudz
netaisnības un pārestības mūsu latviešu tautai. Lai
nenotiesātu mūs nākotnē vēsture, mūsu likumībai un
likumdošanai vajaga likt ētiskus pamatus. Tikai tad
mūsu valsts būs stipra, tad pati tauta bus stipra, tad
tautai būs patiesa drošība, tad pati tauta iegūs drošu
labklāiību un visi mūsu likumi būs par godu un cieņu
mūsu tautai. Un tam tā vajaga būt! Bet ievērojot
to, ka šinī likuma ierosinājumā galvenais tikumības
pamata princips iztrūkst, mūsu frakcija par viņu balsot nevarēs.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberincs: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku frakcija): Augstā sa—^
pulcē! Šī likuma ierosinātāji, motivēdami agraras"'y7
v
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reformas vajadzību, bez saimnieciskiem motiviem ļoti
uzsvēra vesturiski-politiskos motīvus. Ari pie šī atlīdzības jautājuma, t. i. muižniekiem nemaksāt, viņi
pieiet no šī vesturiski-politiskā viedokļa. Nevarot dot
līdzekļus tāda virzienā, kur šie līdzekļi, varbūt, aiziet tādus ceļus, ka tiek stiprināti spēki, kuri Latvijai,
latviešu tautai var būt nelabvēlīgi. Pilnīgi pareizi!
Es ari no savas puses pilnīgi piekrītu šiem vēsturiskipolitiskiem motiviem. Par vēlu tagad nāk Firksa
kungs un izceļ muižniecības kulturelos nopelnus. Par
vēlu tagad Firksa kungs mēģina mazināt muižniecības vainu 1905. gada. Nevienu sī taisnošanās nepārliecina un, man liekas, nepārliecina ari pašu Firksa
kungu. Par veļu nak ari Alberinga kungs un saka,
ka tagad nav laiks atsegt pagātni un spriest par šo
pagātni tiesu. Šo tiesas spriešanu mēs jau esam iesākuši ar muižu atsavināšanu, ar visām agrārās refor-*
mas likuma pirmajam daļām. Tagad mēs tikai taisām noslēgumu. Nepareizi, pec manas pārliecības,
argumentē ari Arveds Kalniņa kungs, ja viņš muižniecību dala grupās: tādā muižniecībā, kurai atlīdzība
būtu maksājama, un tādā muižniecībā, kurai atlīdzība
nebūtu maksājama. Te nav darīšana ar atsevišķiem
indivīdiem, jo vēsturiski ir atbildīga visa muižniecība
ka korporācija, kura sava laikā ir turējusi savās rokas politisko un saimniecisko varu. Še nevar šķirot
tādos, kuri ir vairāk vainīgi, kuri mazāk vainīgi.
Bet ja pieiet pie atlīdzības jautājuma no vesturiski-politiskā viedokļa, tad šis likums ir jāietērpj tādā
veida, ka viņš neķertu tādas grupas, uz kurām nekāda ziņa nav attiecināmi šie vēsturiski-politiskie motivi. Un tādas atsavināto zemju kategorijas un tādas
zemes īpašnieku grupas, uz kuram šie vēsturiski- politiskļe motivi nekāda ziņa nav attiecināmi, ir, vispirmām kārtam, draudžu zemes un, otrām kārtām,
visi tie darba ļaudis, tie zemnieki, tie vienkāršie pilsoņi, kuri ar sava darba sviedriem ir'ieguvuši īpašumus, nepiederēdami pie muižniecības korporācijas,
pie tas korporācijas, kura savā laikā nesa politisko
un saimniecisko varu (starpsauciens pa kreisi).
Man šinī gadījumā ir jāpakavējas pie tiem argumentiem, ar kuriem Buševica kungs mēģināja argumentēt pret mušu frakcijas redzes viedokli agrarlietu
komisija, kur viņš pie šīs lietas pakavējās plašāki.
Buševica kungs sacīja vispirms, ka nevarot šinī
gadījuma rēķināties ar izņēmumiem. Buševica kungs
izņēmumus nepavisam neatzīst. Bet tad nu jājautā,
vaimusu agrārreformas likuma 1. daļa jau neparedz
izņēmumus? Taļak man jājautā, vai no visiem atlīdzības projektiem, kuri stāv mušu priekšā, ir kaut jel
viens tāds, kas nerēķinātos ar izņēmumiem, sākot no
rirksa kunga projektalīdz demokrātiskā centra projektam? Viņi visi zināma mēra rēķinājās ar izņēmumiem. Beidzot, pat sociāldemokrātu projekts rēķinājās ar izņēmumiem. Viņš paredz vienu izņēmumu,
proti, ka hipotekariskie parādi ir jāsamaksā.'
Tālākais Buševica kunga pretarguments ir tas,
ka tur, kur notiekot lielas cīņas, kur tiekot izšķirti
lieli šķiru problemi, tur atsevišķi indivīdi
nekrītot
svara — tiem esot vienkārši jāiet pāri. Ja ir kara
laiks, ja notiek karš ar ieročiem, tad ir viena iedzīvotāju kategorija, civilie iedzīvotāji, kuru īpašumu
ari
ienaidnieks respektē. Daudz vai maz, bet šo civilo
iedzīvotāju prasības pec zaudējumu atlīdzības tiek
ievērotas. Ja mes tagad ar šo likumu, ar šo ierosinājumu nobeidzam zināma mērā politisku cīnu, tad
atļaujat, paralēli velkot, teikt, ka ari še ir tādi „civilisti" , kuru prasības no šī vesturiski-politiskā viedokļa nekāda ziņa nevar neatzīt. Šīs prasības ir pa-

matotas.

Buševica kungs ar starpsaucienu nupat saka,
cik tad tādu esot! Tie atsevišķie izņēmumi, tie ne-
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krītot svarā, tie jau esot šā vai tā nokārtoti praktiskā
ceļā. Ja nu tas tā ir, ja viņu ir tik maz, tad taču labāk
apmierināt viņu pamatotās prasības, pret kurām nekādus pamatotus argumentus jūs nevarat izvirzīt.
Apmierinot viņu pamatotās prasības, jums nav ne
mazākā iemesla bažīties par to, ka līdzekļi, kurus jūs
dosat tiem zemniekiem, pilsoņiem vai draudzēm, samaksādami par viņu zemi, ka tie līdzekļi ies priekš
politiskiem mērķiem, kuri Latvijas tautu un Latvijas
valsti varētu kādreiz apdraudēt. Tādas aizdomas ir
pilnīgi nedibinātas.
Bet lai ir atļauts šepievest ari dažus skaitļus, tad
jus paši varēsat spriest, vai še lieta grozās ap tādu
mazumu, kuru tiešām neder ievērot. Draudzēm atsavinātas zemes Vidzemē uz 64 vienībām iztaisa
31.284 hektārus kopplatībā, Kurzemē uz 50 vienībām
14.170 hektārus kojuplatībā, Zemgalē uz 46 vienībām
16.040 hektāru, Latgalē uz 8 vienībām 1485 hektārus.
Kopa uz 168 vienībām draudzēm atsavināts 62.979
hektāri zemes. Pilsoņiem un zemniekiem, kuri nepieder pie muižnieku korporācijas, uz kuriem tā tad
ari nevar zīmēties vēsturiski-politiskie motivi par atlīdzības nemaksāšanu, zeme ir atsavināta sekošos
apmēros: Vidzeme 60 muižas, kopplatībā 19.805 ha,
no kurām 36 latviešu muižas; Kurzemē 39 muižas,
kopplatība .45.827 ha, no kurām 6 latviešu muižas;
Zemgale 55 muižas, kopplatībā 22.573 ha, no kurām 9
latviešu muižas. Kopa 51 latviešu un 103 nelatviešu
pilsoņiem piederīgas muižas, kuri nepieder pie muižnieku korporācijas un kuri tā tad ari nav piedalījušies
tais vēsturiskas lietas, pret kurām jūs vēršat savus
vesturiski-politiskos motivus.

_. Pievestie skaitļi negrib pretendēt uz to, ka viņi
būtu izsmeļoši pilnīgi; viņi tikai apmēram ilustrē
ainu. Bet vai nu tas būtu 5% no visas atsavinātās
zemes, vai šādu zemju būtu vairāk vai mazāk — tas
lietu negroza. Vai nebūtu- bijis pareizāki, ja savu
likumprojektu sastādīdami jus būtu paredzējuši ari šo
apstākli un tam lielajam žestam, ko jūs esat gribējuši
radīt, šo mazo plankumiņu būtu noņēmuši nost? Tad
jus varētu sacīt, ka jus izvediet savas idejas tiešām
ar lieliem, skaistiem vilcieniem, kuriem nepielīp ne
mazākais puteklītis netaisnības.
Bet nu man sacīs no labas puses: tā argumentēt
jau var, tikai šai argumentācijai nav juridiska pamata, jo nevar atdalīt muižniecību, kas piederējusi pie
muižnieku korporācijas, no pārējiem muižu īpašniekiem, vieniem nemaksājot un otriem maksājot. No
^ kopš mana puse ir nostājies no mums visiem
ta brīža,
tik cienīts jurists, ka Purgala kungs, man nav vairs
ne mazāko bažu par to, ka mums nebūtu juridiska
pamata šādu dalīšanu izdarīt. Purgala kungs šodien
pat no šikatedra teica, ka agrarlikums savās līdzšinējas daļas nav noteicis, kam maksāt un cik maksāt
Ciluzi pareizi! Ari es domāju, ka agrārais likums to
nav noteicis. Agrāra likuma 1. daļas 20. pants saka,
ka atlīdzība par atsavināto zemi, kā ari tās zemes
kategorijas, kuras atsavināmas bez atlīdzības,
galīgi noteiks ar sevišķu likumu. Tā tad nevar teikt,
ka mums nebūtu tiesiska pamata dalīt zemes kategorijas, par kuram maksāt un par kurām nemaz nemaksāt. Mums tādu tiesību dod agrārreformas likuma I.
daļas 20. pants. Nevar sacīt, ka nākošais 21.
pants
noteiktu, ka no atlīdzības būtu izslēgtas tikai divas
kategorijas, t i. valsts nodevēji un tie, kuri sava īpašuma vērtību ir jau atguvuši atpakaļ. Likumdevējai
iestādei pec sava ieskata ir tiesība pievienot pie
še
mirtetām ari citas kategorijas, jopretējā gadījumā nebūtu runāts par atsevišķu likumu, kurš šīs kategorijas noteiks, bet tad būtu noradīts vienīgi uz nākošo
21. pantu.
Tā tad tiesiskais viedoklis pilnīgi atļauj
^
tādu šķirošanu,
ka matrikulētā muižniecība ir pilni»*!
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izslēdzama no katras atlīdzības, un ka pie tiem zemes
šumu. Mēs esam vilkuši strīpTi pāri muižniecības
īpašniekiem, kuri pie šīs kategorijas nepieder un kuri
varai 1918. gada 18. novembrī un tagad mums atliek
nenes nekādu atbildību par pagātni, par vēsturi, ka
izdot tikai galīgo rēķinu par to, ko muižniecība pie
pie tiem mēs pieejam ar citu mērauklu artatlīdzības
mums ir pastrādājusi. Un mēs nevaram, kungi, tajautājumā.
gad pateikt baroniem: lūdzu, jums ir tāda maza pārestība nodarīta, tagad mēs to izlabosim un samaksāTaisnības motivs nepārprotami runā, ka tiem
zemes īpašniekiem, kuri pie muižniecības nepieder, sim jums pilnu atlīdzību. Kungi, mēs to vispirms
atlīdzība ir jāmaksā. Saimnieciskais motivs ari tam
faktiski nespējām izdarīt, jo 50% no savas zemes iztas nonerunā pretim, jo atsevišķiem zemturiem mēs esam pirkt, tas nozīmē pašiem sevi izpirkt,
atstājuši pat vēl lielākus īpašumus nekā tiem zemes zīmē pazudināt pašiem sevi. Bet tas būtu vistaisnīgāk, Purgala kungs, no jūsu viedokļa, jo tas, ko aizīpašniekiem, par kuriem patlaban runājam.
stāv Firksa kungs, pamatojas taču uz to pašu pirmsJa sociāldemokrāti būtu konsekventi turējušies
pie saviem principiem, ja tie līdz galam būtu aizstākara stāvokli, uz kura dibinājāties ari jūs. Mēs neatzīstam tādas muižnieciskas taisnības, kuras priekš
vējuši savus vēsturiski-politiskos motivus, ka atlīlatvju tautas nozīmē vislielāko netaisnību un mēs nedzība ni u i ž n i e c ī b a i nav maksājama, tad ari mana frakcija būtu parakstījusēs zem viņu ierosinājuma.
varam būt vienā prātā ar tām grupām, kuras grib .
Mēs stāvam ari šo baltu dienu par to, ka muižniecībai
maksāt tikai formas nēc. Priekš mums ir skaidri
atlīdzība nav maksājama. (Sauciens pa kreisi: „Bradivi viedokļi: samaksāt muižniekiem kā_ privātīpašvo!") To mēs. aizstāvējām
vēlēšanās ejot un to niekiem, to sumu, kādu bij vērts atsavināšanas laika
viņu muižas, ko prasa Firkss, jeb nesamaksāt pamēs darām ari vēl šodien, bet jūsu ierosinājumā ir
„Valsts
pamatojoties uz to, ka šīs muižas ir tautas īpavisam,
kaut kas vairāk. Jūs ierosinājumā sakiet:
šums un tikai ar varu savā laikā bija _ atņemtas un
zemju fondā ieskaitīto zemju _ un bijušiem muižu
īpašniekiem nekas, netiek maksāts." Jus nerunājiet 'nodotas baroniem. Kungi, ja mēs nostājamies uz ta
viedokļa, ka jāmaksā visu kas nākas, tad to mes
tikai par muižniekiem, bet par_ visu atsavināto zemju
vispirms faktiski nespējam darīt un bez tam tas stāv
īpašniekiem. Jūs attieciniet vēsturiski-politiskos mopretrunā ar visu to, ko mēs līdz šim esam darījuši.
tīvus ari uz vienkāršiem zemniekiem un pilsoniskiem
Ja mēs to darītu ar muižām, tad būtu loģiski, ka kāds
zemju īpašniekiem. Vēsturiski-politiskais motivs uz
pateiktu: lūdzu samaksājat ari par Kurzemes, par
šiem nevar tikt attiecināts, ar taisnības un saimnieVidzemes un Vitebskas guberņām, jo tās ari jus esat
cisku motivu palīdzību ari še nevar noraidīt atlīdzību.
saņēmuši,
bet neesat samaksājuši vecajam īpašniepāri?
Kādi
motivi
jums
lai
pavel,
Tā tad — kas atliek
kam. Redziet, pie kāda absurda mēs varam nonākt,
jūs ari šiem nemaksātu atlīdzību? Atliek tikai viens—
ja mēs sāksim apskatīt mūsu tautas pamatu jautājup a r t e j i s k i - p o I i t i s k a i s motivs, proti, ka pie
var
ķerties
ari
mus no pirmskara viedokļa. Tādēļ neaizmirsīsim,
īpašuma atsavināšanas bez atlīdzības
bez kaut kādiem motiviem. Atvainojiet, pa šo ceļu kungi, ka suverenās tautas griba bij ta, kas dibināja
valsti un suverenās tautas vara bij ta, kas pateica:
mēs ar jums kopā iet nevaram. Tāpēc jaunzemnieku
baronu
muižas ir latvju tautas īpašums un tas jānopar
ierosinājumu.
frakcija nevar balsot
šo
pēc piederības. Lūk, kādēļ nākt un izrēdod
tautai
JePriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds
ķināties
tagad
par atsavinātām muižām ir pilnīgi nezupam Trasunam.
jo
katra
atlīdzība būs tikai dāvana priekš
vietā,
»
Jezups Trasuns (Latgales darba partija): Augmuižniekiem
un
liela pārestība priekš mušu demonodarbojamies
ar
2> >5stais nams! Jau-trešo sēdi mes
piešķiršanu mes paradītu milkrātijas.
Ar
atlīdzības
atlīdzības jautājumu. Ja mes atminēsimies vel Tauun
tautā ienestu šaubas ne tikai
zīgu
atpakaļrāpulību
,,
tas Padomes un Satversmes Sapulces [aikus tad jāpar
zemes
bet
ari par visu mušu iekārtu ;
reformu,
pastāvēšanas
dienas
saka, ka mēs no pirmās mūsu
kapeikas,
ko proponē centrs,
ja
mēs
samaksāsim
tās
nodarbojamies ar šo jautājumu. Un ne bez pamata.
maksa, vai bašaubīsies,
vai
ta
ir
īsta
tad
atkal
tauta
Šis jautājums ir tas, līdz ar kuru ir augusi, veidoju.
t.
Mes nedrīkvel,
u.
t
roni nevar no viņas nrasīt
_
sies un stiprinājusies mušu patstāvība, mušu neatkatapec
mums skaitādas
šaubas
un
stam
tautā
ienest
rīgā valsts. Šis jautājums ir tas, kuru tauta, ja ne ganetaisnību izlīdzigaiši
jāpasaka:
vēsturisko
dri
un
gada
līgi, tad vismaz pa lielai daļai irjzšķlrusi 1918.
not, muižu zemes pāriet tautas īpašuma bez nekādas
1S. novembrī, kad viņa proklamēja savu neatkarību.
vietējiem īpašniekiem. Runāt par to, ka
atlīdzības
Zemes jautājums un līdz ar to 'atlīdzības jautājums
nodarīta pārestība muižnieku šķirai, kas
caur
to
tiek
bija tie, kas deva viņai sparu, gribu,_ cerību un noir pilnīgi nevieta. Es negribu apteiktību stāties pie savas valsts dibināšanas. Mums vairs nav pie varas,
kas tika pietiemargumentiem,
pie
visiem
stāties
tagad atliek tikai taisīt to savilkumu un pavilkt visam
viedokļiem.
tā
ari
no
citiem
vēsturiskā,
vesti
jau
kā
no
tam, kas līdz šim ir padarīts, strīpu. Par izbrīnēšaka
mēs
ļoti
labi
saprotam
stavokli
un noliekas,
nos jāsaka, ka dažas no tām grupām, kuras līdz šim Man
vis pāka
mes
nedarām
gaiši
liecina,
tikušie
fakti
ari ļoti noteikti stāvēja par tierņ darbiem, kādus Latrestību, bet mēs šai šķirai izradām vel ļoti lielu labvijas valsts veikusi, tagad parada stļpruatpakaļravēlību, jau caur to vien, ka mes šai šķirai esam atpulību. Šodien, tāpat ka pārejas divas sēdes izskastājuši pa 100 hektāru un vel pašos centros, mes esam
nēja argumenti, visvairāk no labas puses, kas pamaiau piešķīruši viņai milzīgu dāvanu, ko viņa nekad
pirms
pie
mums
bija
tojās uz tiem apstākļiem, kādi
pelnījusi. Un ja runa par to, it ka mes gribētu
kara. Man liekas, ka mes nevaram pie šī jautājuma nebij
vecajiem valdiniekiem, tad man jāsaka,
atriebties
pieiet no pirmskara viedokļa un nedrīkstam to darīt,
par to nemaz nevar atriebties , jo viņi ir tik daudz nojo mēs paši esam radījuši ārkārtējus apstākļus, kas
darījuši pāri mūsu tautai, ka nekāda atriebība to ne-'
krasi atšķiras no pirmskara stāvokļa. Es saprastu
var izlīdzināt. Faktiski mušu tauta vel ļoti miermīto pretestību, kādu izrāda zemnieku savienība un
līgi
ir apgājušies ar vecajiem patvaldiniekiem un atpieņemšanu,
labais spārns pret tautas ierosinājuma
viņiem pat tādus zemes gabalus, kādus nestājusi
ja viņā būtu runa par kārtēja īpašuma atsavināšanu.
nav dabūjis. Ko tad viņi vel_ grib? Lai
viens
cits
Viņu uzdevums un pienākums tad būtu sargāt prisamaksātu miljardus? Ta ir bezkaunabaga
tauta
atmaksu.
Bet
taisnīgu
vātīpašuma tiesības un meklēt
nīga prasība un ja nu to viņiem piešķirtu, tad tas nonevajaga aizmirst, ka muižu zemes_ un muižu stāzīmētu atkal par varu stiprināt to šķiru, kura ir zauvoklis mūsu valstī ir tāds. kuru mes nevaram piedējusi savas pozīcijas uz visas līnijas. Un kas noskaitīt pie kārtējas _ īpašumu kategorijas, lai mes par
tiktu, ja mēs šo likuma ierosinājumu noraidītu?
viņu tāpat izrēķinātos, ka par kuru katru citu īpa24*

743

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV.

Nāks tautas balsošana. Es pilnīgi saprotu to psicholoģiju, kāda tagad valda tautā. Bet tā ir stipri nelabvēlīgi noskaņota priekš šī likuma izvešanas dzīvē.
Kamdēļ? Es negribu pārāk dziļi iedziļināties, kādēļ

viņa tā domā, bet noteicošie apstākļi ir skaidri. Zemnieku savienība taču saviem vēlētājiem pasaka: neuztraucāties, saimnieki, lai jaunsaimnieki maksā par
saņemto zemi, mums par to ir maz bēdu. Nu, protams, saimnieks ari taču pats vēl baidās no „trakiem"
laikiem un tādēļ nobalsos par atlīdzību. Ari strādnieks pateiks: es pie zemes neesmu ticis, lai maksā
tie, kas viņu ir saņēmuši. Beigu beigās pats jaunsaimnieks pateiks: drošs paliek drošs, es esmu 2
ēkas jau uzbūvējis, vajaga ķerties pie 3. un 4.; lai tā
lieta būtu droša, labāk nobalsot par samaksu. Redziet, kungi, šo psichojoģiju iedveš tautā attiecīgas

grupas, kas direkti, jeb indirekti strādā kungu labā,
un tauta beigu beigās, neizprotot jautājumu visā visumā, bet skatoties tikai no sava šaurā lodziņa, var
izšķirties par labu muižniekiem. Kas notiks pēc tam?
Mes pec tam būsim devuši milzīgu gandarījumu tiem,
kas savas pozīcijas tagad ir pazaudējuši. Tie pateiks:
luk, visa tauta ir atzinusi, ka ir jāmaksā.Un ja Firksa
kungs uzdrošinājās aprādīt muižniecības pozitīvās
puses jau tagad, tad pēc tam, kad tauta būs šo ierosinājumu noraidījusi, viņš ar simtkārtēju neatlaidību

..

prasīs taisnīgos" miljardus! Ja tauta noraidīs šo
likumu, tad, bez šaubām, tie, kas tagad vēl tik stipri
savu balsi paceļ, tie beigās pastāvēs uz to, lai valsts
samaksa viņiem nevis dažus miljardus vien, kā to

grib zemnieku savienība, bet 10 un 20 kārtīgi vairāk.

Viņi motivēs ar to, ka, lūk, tauta pati grib maksāt
par atsavinātam zemēm un tikai tautas vietnieki ir
pret to. Lukkungi, kādēļ mums šo likumu šodien
jāpieņem, jāpārvelk visam pārdzīvotam strīpa pāri
un jāpasaka: sagrautai muižniecībai mūsu rēķini ir
samaksāti. Tāda tautas griba bij izteikta jau tad, kad

dibinājās Latvijas valsts un kad tauta pieprasīja zemes reformu. Es negribētu daudz apstāties pie mūsu
zemes reformas pamata principiem, kaut gan man
jānorada, ka mes neesam izveduši savu zemes reformu tā, kā, piemēram, Pol^ Mēs neesam piešķīruši muižniecībai tiesības labprātīgā kārtā likvidēt savas ļatifundijas. Mēs neesam gājuši tādu ceļu, kā to
gribēja muižnieku šķira un ko aizstāvēja savā laikā
ari Latgales kristīgie. Ja,Rancana kungs, jūs gribējāt
sava laika, _ lai muižnieki likvidētu savas muižas pārdošanas kartība, tā kā viņiem iegribas. Bet valsts
pateica, ka zeme ir atsavināma un viņu sadalīs tā,
ka viņa to atradīs par vajadzīgu. Bez šaubām, mūsu
zemes reformai caur to piemīt revolucionārs raksturs un to neviens nevar noliegt. Mēs bijām tādā
saspīlēta atmosfērā, ka nevarējām mierīgā normālā
gaita šo jautājumu atrisināt. Lūzums bija jātaisa un
sava laika pati zemnieku savienība atzina, ka bez
šāda lūzuma nevar iztikt. Mēs nebūtu nodibinājuši
ne savu valsti, ne radījuši demokrātisku iekārtu, ne
tapuši patstāvīgi, ja nebūtu steidzīgi izveduši zemes
reformu. Ar zemes reformu bija taču saistīts katrs
mušu pilsoņu sirds pukstiens. Bez tās mēs nevarējām iztikt. Un šo reformu mēs izvedām. Bet atlīdzības jautājumu nebūt neizšķīrām pozitivi. Ir nepareizi šeit ticis apgalvots, ka Satversmes Sapulcē
pie zemes reformas izvešanas atlīdzības jautājums ir
izšķirts pozitivi un it kā tikai viņa konkrētā izveidošana atstāta uz vēlāko laiku. Es ļoti labi atceros
Satversmes Sapulces laikus un zinu, ka jautājums
tad tika atstāts pilnīgi atklāts. Mēs negribējām tanī
laikā, kad vispār vēl valdīja saviļņojums, kad bija
baumas par to, ka muižniekiem liels iespaids ārzemēs, runāt par atlīdzības lietu un tādēļ atstājām šo
jautājumu pilnīgi atklātu. Tamdēļ mēs tagad pie šī
jautājuma varam pieiet, kā pie pilnīgi atklāta jautā-
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juma, kas ar iepriekšējo likumu nebūt vel nav nokārtots. Un pieejot pie šī jautājuma, mes nekāda ziņa
nevaram noiet no tās līnijas, kuru līdz šim esam
ieturējuši savā likumdošanas darba un sevišķi zemes reformas darbā. Mums tagad jāliek punkts visam tam, ko līdz šim esam darījuši. Un jāsaka, mes
esam padarījuši revolucionāru darbu, esam iztaisījuši lielu lūzumu, nerēķinoties ne ar kādiem apstākļiem, ne ar kādiem pirmskara stāvokļiem - Mes
esam metuši pie malas vecos likumus un esam izdevuši jaunus saskaņā ar tautas vairākuma gribu. Tādēļ argumentēt ar attiecīgiem pantiem tagad ir pilnīgi lieki. Mēs esam šos pantus jau vairākkārt pārkāpuši. Es nevaru pat iedomāties, kā mēs būtu tikuši
pie zemes reformas, ja mēs būtu turējušies pie veciem pantiem. Un to mēs nedrīkstam darīt ari tagad.
Tas mūs var novest pie tāda absurda, ka mums vajadzēs pat atteikties no suverenitātes tiesībām un

varēs mūs novest uz tāda sēkļa, no kura mēs nezināsim, kā tikt nost. Tādēļ mums viens ceļš — iet neatlaidīgi un saskaņā ar tautas gribu pa līdzšinējo
stigu. Te man jāapstājas vēl pie tiem argumentiem,
kurus pieveda runātāji, no kuriem līdz šim varēja
gaidīt, ka viņi aizstāvēs ierosinājuma pieņemšanu.
Nonāca kungs, kā par brīnumu, šodien nāca ar jaunu
teoriju. Es ļoti labi atceros tos laikus, kad notika
velēšanas — un vēlēšanās šis jautājums bij viens no
tiem, ap kuriem grozījās tautas domas un tautas gaidas. Visi gribēja zināt,kādu viedokli ieņem attiecīgā
grupa atlīdzības jautājumā — un tad jaunzemnieki,
progresivā inteliģence, dzelzceļnieki u. t. t. skaidri

un gaiši pateica, ka muižniekiem nav jāmaksā. Ko
nozīmē muižniekiem nemaksāt, to tauta ļoti labi saprata, jo vienkāršu zemnieku par muižnieku taču
neviens neskaita. Tauta labi zināja, ka jūs stāvat
par atlīdzības nemaksāšanu par fondā ieskaitītām
zemēm. Bet tagad jūs nākat ar jauniem atklājumiem
un sakāt: mēs negribam muižniekiem maksāt, bet
ir viena cita kategorija, kas muižas iepirkušas un
tiem atlīdzību vajadzētu maksāt. Tie nedaudzie,
kuri sava laika muižas iepirkuši, tie jau sen ir pratuši
taslabi vien izmantot, izcērtot mežus un spekulējot
tālāk. Tagad dažslabs no tiem kungiem ir nopircis

Rīga vai cita vieta namu un jūs tos gribat pavest
zem tas kategorijas, kuriem atlīdzība būtu maksājamaL Protams, šeit jums nekāda pamata nav. Jūsu
izturēšanas pie šī jautājuma ir beigu beigās pavisam
nesaprotama. Ko jus īsti gribat izvest ? Tā vēlētāju
daļa, kas uz jums cerēja, ka jūs negribat maksāt,
muižniekiem atlīdzību, taču bez šaubām ir parakstījusi šo ierosinājumu. Vēlētāji gaida, ka jūs uzstāsatiespar šo ierosinājumu, bet jus runājat pavisam
pretējo un ar savam balsīm_ draudat ierosinājumu

noraidīt. Jūsu stāvoklis tāda ziņa ir gluži nesaprotams un politiski stipri nepiedodams. Tādu solījumu
laušanu nevar taisīt, tāpēc labāk apdomājāties, pirms
ka balsot pret šo ierosinājumu. Tālāk man jāizsaka
savu izbrīnēšanos ari par paris latgaliešu grupām,kas
neskatoties uz to, ka nupat ir saplūkušās, tomēr izrada tik lielu vienprātību šinī svarīgā jautājumā, kā
īstie ticības brāļi. Kaut gan viens ir kristīgs, bet
otrs palicis par demokrātu, tomēr viņu dziesma ir
viena un ta pati. Bet kungi, jaunie un vecie kristīgie, taisni mums latgaliešiem ir visgrūtāk panest
tās nastas, kādas uzliek valsts un mums visgrūtāk
bus samaksāt ari to atlīdzību, kādu jūs gribat piešķirt
bijušiem muižniekiem. Es gribētu teikt, ja zemnieku
savienības vīri saka, ka jāmaksā, tad salīdzinot Kurzemes un Vidzemes saimniekus un viņu lielās saimniecības ar latgaliešu mazam saimniecībām, tas ir
saprotami. Viņiem nebūs grūti samaksāt vienu otru
simtuvai tūkstoti un viņi pratīs sevi aizstāvēt, kad
tas bus vajadzīgs. Neskatoties uz to, ka viņu saim-
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niecības ir daudz ienesīgākas par mūsējam, viņi
daudz vairāk runā par dažādiem trūkumiem. Viena
otrā gadījumā viņi- smalki prot panākt savm un tas
viss tikai norāda, ka viņi prot sevi aizstāvēt. Latgalē stāvoklis taču ir pavisam citāds. Kur lai ņem
mūsu zemnieki tūkstošus priekš atlīdzības muižniekiem? Tas viņiem nekad nebūs iespējams. Bet ar
šī projekta noraidīšanu jūssagādāsiet vel pārestību
Latgalei kā tādai. Latgalē ir daudz mazāk muižu
zemju, nekā Kurzemē un Vidzeme, un latgalieši
daudz mazāk ir saņēmuši zemes, neka pārējie latvieši. Ja jūs tagad šo ierosinājumu noraidīsiet un
valstij uzliksiet par pienākumu _ samaksāt par bij.
muižām, tad mēs latgalieši no ta cietīsim visvairāk.
Mēs mazie maksājam tikpat daudz un pat vel vairāk,
nekā bagātie. Tāds ir faktiskais stavoklis_ un tadeļ
visa jūsu kristīgā morāle ir uz smiltīm buveta. Jūsu
morāle un etiķa ir tāda, ka par katru cenujanostajas
tai pusē, kura ir stiprāka un kurai ir biezāks maks.
Šai ziņā jūsu pozīcija ne ar ko nav attaisnojama.
Jūs, Rancana kungs, pastrīpojiet, ka jus ari atzīstat,
ka pārestības pagātnē mūsu tautai ir tikušas nodarītas, un tomēr beigāsjūs pasakāt, ka pārestības varam uzskatīt par tādam, kuras ir niecīgas un nav tik
sāpīgas, un lūk. dārgā miera dēļ labāki samaksāsim
to, ko muižniecība prasa. Tas nav taisnīgķ Rancana
kungs, un nav piedodami. _ Ja jus to maksātu ar saviem līdzekļiem, jeb varbūt varētu izlīdzēt ar savu
Jēkaba baznīcu, tad es vēl saprastu jūsu morāli, bet
jūs taču lemjiet par tautas līdzekļiem un tadeļ jūs nedrīkstat maksāt par šo lietu, kas pati pa sevim nav
taisna. To pašu man jāsaka aripar mūsu demokrātiem. Viņi tagad ir iesākuši citadu _ceļu un grib novērsties no tās politikas, kuru diktē Aglona (Starpsauciens no Rancana.). " Ja, jūs kristīgie taču paši
neko nevarat izlemt, jūs esat atkarīgi tikai no ta, ko
noteic jums Aglona. Tas ir atklāts noslēpums. Bet
ja jūs jaunie demokrāti gribētu savu liniju vilkt citādā virzienā, tad jums vajadzētu nostāties uz ta viedokļa, uz kura mūsu tautas vairākums ir nostājies.
Jums jāpasaka, ka līdz šim esat staigājuši maldīgus
ceļus un jāstāv par to ierosinājumu, kas nāk no tautas un mūsu demokrātijas. Kungi, ja mēs šeit gri? bam izdomāt līdz galam un izprast to, ko tauta jut,
tad mums vajaga šo tautas ierosinājumu pieņemt.
Visbeidzot man vēl drusciņ jāapstājas pie pārmetumiem, kurus šeit zīmēja pa pusei personīgi uz manas
frakcijas biedri Rancana kungs. Rancana kungam,
man liekas, gan vismazāk derētu nodarboties ar tādām lietām un vēl pie_ šī jautājuma, kuram ir principiels raksturs. Ja jūs gribat pie šī jautājuma ienest personīgu motivu, tad nedomājat Rancana
kungs, ka visi ir tādi paši kā jūsu kristīgie. _ Tas
švaks pierādījums jūsu pozīcijai, ko jus zīmējat uz
darba partiju, jo jums vajaga zināt, ka Kotana kungs
nav darījis nekādas kristīgas andeles, bet ir izpalīdzējis tikai savam radiniekam, kas bija nokļuvis
grūtā stāvoklī. .Tāds ir faktiskais stāvoklis. Bet jus
šo lietu gribat izpūst par tik lielu, par kuru tūlīt jāzvana pie lielā zvana. Vismaz jums, Rancana kungs,
vajadzēja saprast tik daudz, ka par tādam lietam nerunā pie priecipiela jautājuma izšķiršanas. Paceltais jautājums nav darba partijas, bet visas mušu
tautas un mūsu demokrātijas jautājums. No visas
tautas viedokļa jāpieiet pie viņa izšķiršanas, un ta
kā tautas domas ir šinī lietā nepārprotamas, tad '
mums atliek tikai pavilkt strīpu apakšā un pielikt attiecīgo punktu pie tā lielā reformas darba, kādu mes
esam jau izveduši. Mums nav iemesla doties atpakaļrāpulībā. Tādēļ pieņemsim tautas ierosināto likumu un nemaksāsim vecajiem kungiem par to zemi,
kas ir piederējusi un pieder vienīgi mūsu tautai.
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Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie t,
tautas vietnieki! Es nebūtu šodien vardu ņēmis un Oj£
otrreiz runājis šai jautājumā, ja Firksa kungs nebūtu
uz to mani zināmā mērā izaicinājis. Tapec es nepakavēšos pie šī jautājuma vispārējas noskaidrošanas,
nedz ari pie tiem jautājumiem, kas pie debatēm pec
manas runas ir pacēlušies, es tikai gribu īsuma atbildēt Firksa kungam, lai neceltos augstam namam tāds
iespaids, ka uz to, ko viņš teicis, viņa politiskie pretinieki nav turējuši par iespējamu neko atbildēt. Tāpēc, cienījamie tautas vietnieki, es īsa skicejuma gribu
atgriezties pie tā, ko te runāja par 1905. gadu Firksa
kungs. Ja mēs gribam patiešam vilkt paralēles starp
to, par ko cīnījās 1905. gadā ne_ tikai Latvijas sociāldemokrātiskā revolucionārā strādniecība, bet zem viņas vadības un hegemonijas visa Latvijas nācija no
vienas puses un starp to, par ko cīnījās toreiz Baltijas
muižniecība, tad ari šī glezna var dot argumentus_ ta
jautājuma izšķiršanai, kas šodien mums ir dienas kartībā. Šodien no šī katedra dziļi ētiskos vārdos runāja
mūsu frakcijas goda priekšsēdētājs, Rainis, kurš runāja par līdzekļiem, kādus aizstāv sociāldemokrātija
un kādus aizstāv viņas pretinieki. Lai tas nepaliktu
zināmā mērā vārdi — es īsā skicejuma to pieradīšu ar
attiecīgu uzstāšanos un ar attiecīgiem darbiem pagātnē. Vispirms, lai man ir atļauts konstatēt no
rakstiem, ko sociāldemokrāti ir rakstījuši un runājuši
^
uzstāties latvju nā1905. gadā, par ko ' viņi aicinājuši
ciju, kā ari vienu memorandumu, kuru 1905. gada 24.
novembrī Vidzemes muižniecības konvents iesniedza Krievijas cara valdībai Pēterburgā. Es atvainojos tautas vietnieku nama priekšā, ka šo citātu ne-

-,

varu izdarīt valsts valodā, bet izdarīšu to oriģināla,
proti, vācu valodā. Kādi citāti no šī dokumenta saka:
„Unter den Forderungen der revolutionāren
Elemente gibt es eine nicht geringe Anzahl gerechtfertigter VVūnsche, deren Nichtbefriedigung auch von loyalsten Landeseinvvohnern
šeit Jahrzehnten sctrvver getragen wird."
„Es kann niemand wundernehmen, wenn
eine Bevolkerung nicht in vollkommene Vervvir-;
rung geraten sollte, wo sie sieht, dass nicht nur
das Schlechte, sondern auch das Gute nur von
den Revolutionāren kommt. Besetzung der Polizei- und Justizāmten mit Landeseingesessenen,
vvelche der Landessprache kundig sind, Aufhebung des Sprachenzvvanges in Polizei, Justiz und
Verwaltung, Einfūhrung der Muttersprache als
Unterrichtssprache in den Schulen, namentlich
auch in den Volksschulen, Aufhebung der bureau-

kratischen Bevormundung der KomunalverwaItungen — ailes dieses sind nicht nur berechtigte Wūnsche, sondern gerade — die Lebensbedingungen der Kultur."
To konstatēja 1905. gada 24. novembrīVidzemes
muižnieku landtāgs savā iesniegumā Pēterburgas
valdībai. Es te negribu runāt par tiem motiviem, kāpēc Vidzemes muižniecības landtāgs savā memorandumā Pēterburgas valdībai bija spiests atzīt vēsturisko patiesību. Vai tas notika aiz bailēm, vai aiz citiem iemesliem, tas mani mazāk interesē. Mani interesē tikai šī fakta konstatējums par 1905. gada revolūcijas mērķiem, kurus šinī dokumentā konstatēja
muižniecība. Toreiz latviešu tauta zem socialdemokratu valdības neprasīja pat muižu atsavināšanu
ne ar, ne bez atlīdzības. Toreiz latviešu nācija šo
prasību nemaz neuzstādīja, bet uzstādīja vienkārši
visu privilēģiju atcelšanu, politisko brīvību un demokrātijas nodibināšanu Latvijā.
Kā atbildēja uz šīm, no pašas muižniecības par
taisnām atzītām prasībām Latvijas muižniecība?
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Firksa kungs gribēja nostādīt jautājumu tā, ka viena
otra gadījuma viens otrs pārpratums un starpgadījums kaut kur esot noticis, bet sociāldemokrāti neminot vārda- tos Baltijas muižniekus, kuri piedalījās
tik briesmīgos un riebīgos asinsdarbos pret Latvijas
tautu. Firksa kungs, es to: vārdus minēšu un minēšu ari tos darbus, jo tos zin Latvijas tauta kopš 1905.
gada. Vai Jus gribat, _lai min visus šos vārdus? Tad
bus jāskaita ne minūtēm, bet stundām. Es tikai dažus eksempeļus no šiem kungiem gribu uzrādīt un tikai dažus eksempeļus no tiem briesmu darbiem priekša celt

t

Vai lai es runāju par von Rengartena, par von
Brūnu ne ra, vai par von Pētersona kungiem, kuri uz
brīvprātīgu iniciatīvi iestājās kā goda policisti dažos
Latvijas apvidos 1905. gada vasarā, kad revolūcijas
attīstība vel nebij nonākusi līdzbruņotam konfliktam.
Viņi darīja ar apcietinātiem, kā patikās, sita, spīdzināja, mocīja, ar vardu_ sakot, izrēķinājās ar savu savaņģoto pretinieku, kā to mēdz darīt nācijas, kuras
neskaitās par civilizētām. Vai lai es pievedu no „Dienas Lapas" to atstāstījumupar notikumiem Cēsu cietuma, ko tik spilgtās krāsās attēloja Eduards Zālīts,
tagad „Brīvās Zemes" līdzstrādnieks, — par visām
tam latviešujzemnieku un strādnieku spīdzināšanām
Cēsu cietuma 1905. gada vasarā, kad vēl nebij notikusi tautas sacelšanās? Vai lai es minu tos kauna
darbus, kurus ir izdarījuši Baltijas dižciltīgie bruņinieki uz Rīgas ielām_ 1905. gada novembra sākumā?
Vai lai es minu to vārdus, kuri piedalījušies kopā ar
īsto krievu ļaužu tējnicu vīriem ebreju pogroma sarīkošana Maskavas priekšpilsētā? Firksa kungs, tie
saucas: von Taube, von Schubert un pilsonis Štāls.
To es varu apliecināt kā revolucionārās militārās patrulas priekšnieks, kas šos vīrus apcietināja pie ebreju
pogroma sarīkošanas. Vai lai es minu to kungu vārdus, kuri 1906. gada ziemā un vasarā sarīkoja medības uz latviešu strādniekiem un zemniekiem, kuri sarīkoja daudzās un dažādās vietās spīdzināšanas, briesmu darbus, ne tikai kā iniciatori un organizētāji, bet
ka pašrocīgi līdzdalībnieki, Firksa kungs. Vai lai es
Jums aprakstu visus tos darbus, ko pastrādājis grafs
Kaizerlings Vērgalē pret apcietinātiem Latvijas dēliem? Vai lai es aprakstu, kā tika noslepkavoti pie
Vērgales baznīcas 10 strādnieki, un zemnieki tai laikā, kad tur notika dievkalpošana? Vai lai es Jums,
Firksa kunģ§, minu vēl par baronu von Ostensakenu,
von Hūhne. von Brūmmeri. von Volfu. un par to, ko
tie ir pastrādājuši? yai Jūs gribat, lai es Jums ceļu
priekša to, ko ir pastrādājis von Recke Tukumā: otrs
von Recke Grobiņa. Vai lai es minu to, ko pastrādājis
von Drachenfelss, ko pastrādājis von Manteuffels
Kazdanga, kur tika spīdzināti un nonāvēti divi brālistudenti Indriksoni. Vai lai es minu. ko pastrādāja
divi nedižciltīgie bruņinieki — brāļi Roberts un Silvio Brodrichi? Vai jūs gribat, lai es minu tos varoņdarbus, ko pastrādājis barons von der Ropns? Te
ir kāds izvilkums no kādas Vācijas avizēs 1907. gada
8. septembra:
..Die (jegenrevolution in den Baltischen Provinzen Russlands gebiert entsetzliclīe Greuel. Deutsche
Junker, die sich der russischen Regierung als Ehrenpolizisten zur Vcrfūgung stellen, um ihren vielūsclīcn
Trieben gegen die unglūcklichen Letten und Estheu
uneehindcrt fronen zu konnen, vvūten vvie trunkene
asiatische Despoten. Sie sind trunken von Rachsucht und Blutgier.

Ein Fall ist zu berichten, ein Fall tinter vielen,
cin Fall, der cntsetzliclīer Weise nicht sclīlimmer
ist. als hundert andere, den vvir aber besonders Iiervorhebēn, vveil vvir diesmal in der Lage sind, infolge
der Fnergic tapferer Menschen den Tatbestand in
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allen Finzelheiten aufs genaueste festzustellen und
zu erhārten. Das Dunkel, in das sonšt die schāndlichen Verbrechen der deutschen Junker gehūllt ist,
ist hier zu grausamer lielie zerstreut.
Ain Montag den 2. September brachteu die offiziellen Zeitungen Kurlands die Nachricht, dass der in
Untersuchungshaft befindliche lettische Revolutionār Rohlau bei einem Fluchtversuch auf dem
Transport nach dem Liebauer Gefāngnis bei Grobin
von den begleitenden Dragonern erschosseu worden ist
Rohlau, der dem Auslande bekannt ist durcli Veroffentlichung ūber die Grausamkeiten der Kosaken
und der kurlāndischen Barone, der die ganze zivilisierte Welt aufgcrufen hat gegen die Rigaer Folterungen, war am 11. August in Odessa verhaftet worden unter Anklage der Beteiligung am Morde hoclīgestellter Personen im Jahre 1905. Br vvartete mit
Zuversicht auf die Verhandlung vor dem Kriegsgericht; er konnte seine Unschuld an den ihm vorgcvvorfenen Taten bevveisen.
Rohlau hat keinen Fluclītversucli geniacht, er ist
ermordet vvorden, olnte auch nur verhort vvorden
zu sein.
Die Einzelheiten dieses Meuchelmordes sind die
denkbar grāsslichsten und sind der Bevolkerung genau bekannt.
Am 31. August un 5 Uhr morgens vvurde der Gefangene, an Hānden und Fūssen gebunden, aus dem
Gefāngnis in Grobin nach Libau transportieri, unter
Begleitung vqh 18 Dragonern, eines Offiziers, eines
alteren Kreisschefgehūlfen, eines threnpolizisten Baton Ropp und dessen Genossen Henkel. Der Gefangene konnte sich nur mūlisam fortbevvegen, eine
Flucht vvar ihm unmoglich.
Dreiviertel Werst vom Orte Grobin befahl der
voranreiteude Offizier Malt. Zvvei Bāucrinnen melkten nāhe der Landstrasse ihre Kūlie,
Sie horten den Gefangenen bitten, ihn jūcht zu
toteņ, ihn vor Gericht zu stellen.
Šie horten, vvie dem Gefangenen befolilen vvurde
allein aufs Feld zu gehen, -vvie er sich vveigerte und
bat, vvenn man ihn toten vvolle, so solle man ihn nicht
quālen.
Sie salien, vvie der Baron Ropp sich auf den Gefangenen stūrzte, ihn mit einem Peitschenstock prūgelte, ihm dreimal eine Revolverkugel in den Rūcken
sehoss.
Sie salien, vvie Baron Ropp und einer seinesglēichen mīt Namen Henkel den Gefangenen aufs Feld
trieben, den in einen Graben Stūrzenden herausrissen und fortwāhrend prūgelten und sehossen.
Sie horten den Gefangenen schreien un flelien;
sie salien endlich, vvie Baron Ropp und Henkel den
blutūberstromten, zerschlagciicu Gefangenen noeh
uurch den Kopf sehossen.
Die Soldaten liatten keinen Schuss abgegeben;
die feigen Meuchelmorder vvaren Baron Ropp und
Henkel.
Die Leiciie liess man bis abend im Graben liegcii:
dann erhielt die Gemeindc den Befehl/den „auf der
Fluelīt Frschossenen" zu begraben. Die Frauen, die
den Korper reinigen vvollten, fanden keine heile Stellē
an demselbefn. Glieder und Rūckgrat vvaren gebrochen. Er vvar von Kugeln vollstāndig durchlochert.
So der grāssliche Hcrgang, wie-er festgestellt
vvorden ist und jeder zeit vor Gericht erhārtet werden kann."
Šī laikraksta korespondencē bija minēti attiecīgo
Kungu vardi. Viņu briesmīgais darbs ir attēlots' Viņi
varēja kurā katrā laikā šo Berlines laikrakstu saukt
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tiesas priekšā un meklēt gandarījumu, bet tas nav
noticis. Tāds gadījums, Firksa kungs, nav vienīgais.
Visi no manis priekšā celto kungu darbi ir līdzīgi
tam — varbūt mazāk šaušalīgi, varbūt vairāk šaušalīgi. Tāpēc, Firksa kungs, nerunājiet par to, kas ir
bijis, ja Jūs to neziniet vai negribiet zināt. Bet Latvijas tauta zin to, neaizmirsīs to un neaizmirsīs itnekad.
Pretim šai paralēlei, lai man būtu atļauts, kungi,
celt priekšā jums otru paralēli — kādu izvilkumu no
sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centralorgana „Cīņas" 1905. gada agrā pavasarī, kad tautas
sacelšanās vēl nemaz nebija notikusi un nemaz nebija
konkrētā veidā paredzama.
„Ciņa" 1905. gada 17. numurā rakstā:
„Die Zahl der Opfer vvird davon abhāngen, \vic
die Vertreter der Reaktion sich zu der revolutionāren
Bevvegung verhalten vverden. Wenn das mensclīliche Gefūhl die geringste Zahl der Opfer fordert,
so liāngt doch ailes von den Machthabern der alten
Ordnung ab. Eine furchtbare Verantvvortuiig ladeu
die Reaktionārc auf sich: ihre Schuld *wird es sein,
vvenn die alte Gesellschaftsform nicht verhāltnissmāssig in rtihiger Weise zusammenbrechen vvird,
sondern blutig, wie das mit der franzosischen Revolution der Fall gevvesen ist."
„Cīņa" Nr. 19. raksta:
„l)as Ideal unseres Kampfes sollen wir nie vergessen. Die āusserste Gevvalt vvollen vvir als das
letzte Mittel gebrauchen. Wir vvollen kein unnūtzes,
unschuldiges Blut vergiessen. Wir wollen das moglichste tun und ailes ruhig ūberlegen, bevor vvir die
āussersten Schritte unternehmen."
Tā aicināja uz apdomību, uz cilvēcību sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Ta bij ta otra paralēle, Firksa kungs. Kā atbilde uz šo aicinājumu uz
cilvēcību — bija tas, ko escēlu priekša pirma _ paralēlē. Ls negribu daudz runāt par šīmšaušalīgam lietām. Varētu vēl pievest, ka nespīdzināts skolotājs, Jūlijs Dievkociņš, Lielzalvē, ka mocīts Daugavgrīva
fabrikas īpašnieks, Dombrovskakungs, kurš tikai aiz
laimīga gadījuma izglābās no nāves, jo bija jau piesiets pie nāves staba. Es nerunāšu par to, ka nodedzināja mūsu tautas namu „Auseklis" pie Pēterburgas šosejas, kā nodedzināja „Ziemeļblazmu", ka nodedzināja mājas, kā postīja mantu. Mantu mes varam iegūt no jauna, namus uzcelt, bet visus tos, kurus
ir nogalinājuši šie mūsu toreizējie politiskie pretnieki,
mēs vairs neuzmodināsim. Tāpat ari visus tos asins
darbus, kurus padarījuši mušu īĶilitiskie pretnieki,
mēs negribam viņiem atriebt ta, ka to medzjdarīt nācijas ar karstāku temperamentu, kuras uz šādam lietām atbild ar savu pretinieku fizisku izdeldēšanu. Mes
neejam pa tādiem ceļiem, neesam par tādiem uzstājušies ari pie agrārās reformas pirmās daļas pieņemšanas. Un nevar Latvijas nācijas politiskie pretinieki,
Baltiias muižniecība, teikt ne pušplēsta vardiņapar
to. ka tie varoņi, kas sevi atbrīvoja no simtgadu jūga,
būtu bijuši nežēlīgi vai briesmīgi. Kur ir ta nežēlība un briesmīgunis pret jums, cienījamais Firksa
kungs, un pret tiem, kas pieder pie justi aprindām?
Kur tā parādījusies par šiem pieciem Latvijas republikas pastāvēšanas gadiem? Vai ir matiņš jums
kādam no galvas nokritis brīva Latvijas demokrātiskā
republikā? Vai jūs esat izģērbti pliki un padzīti no
Latvijas zemes, kā jūs to mēdzat rakstīt ārzemju presē? Firksa kungs, jūsu kārtas piederīgie pie Latvijas
agrārās reformas izvešanas ir dabūjuši 50 ha zemes
ar mazām muižām, malu muižām un daudzos gadījumos ar muižu centriem. Ko ir dabūjuši tieLatvijas
dēli, kas šo Latvijas simtgadīgo netaisnīgo jūgu iznīcināja, to izpirkdami ar savam asinīm? Kāds rets ti-
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kai, varbūt, dabūja tos 22 ha, bet viss lielais vairums

dabūja caurmērā 10 līdz 17 ha un vel daudz mazāk.
Tā ir atkal viena paralēle starp Latvijas nācijas goda
sajūtu — neatriebties saviem pretiniekiem un tapec
nevietā Rancana kungs runa par atriebšanos. Mes
nesaucam pēc asinīm, mēs nesaucam pec atriebības.
Lai pagātne pieder pagātnei, lai vēsture pieder vēsturei.
Latvijas nācija sevi atbrīvoja gan ar varas līdzekļiem, bet ar varas līdzekļiem par savu taisno lietu,
un viņa nav izlietojusi varmācības līdzekļus pret
saviem sakautiem politiskiem un vēsturiskiem ienaidniekiem. Ari šodien mēs neliekam priekša nekādu atriebības aktu, nekādu varmācības aktu, nekādu savu pretinieku nonicināšanas aktu, mesvienkārši velkam konsekvences notā, kas agrāras reformas 1. daļā ir iemiesots. Mes domājam, ka atlīdzība, — ja par tādu vispār iet runa, — nav dota pienācīgi tiem Latvijas dēliem, kuri Latvijas brīvību ir
izkarojuši. Bet, muižnieki, atlīdzību par atsavinātiem
īpašumiem, pēc kuras jūs saucāt, jus esat dabūjuši
agrārās reformas 1. daļa — tas ir neatsavināmas
daļas. Sakāt par to Latvijas tautaiun nācijai paldies,
jo ir zemes, kur muižnieki nav dabūjuši pat šos50 ha.
Ir ari tādas zemes, kur attiecība pret saviem vēsturiskiem ienaidniekiem attiecīgas nācijas ir vilkušas
daudz briesmīgākas un dziļākas konsekvences.
Es nedomāju, ka šie Latvijas tautas vēsturiskie
ienaidnieki mums ir bīstami. Es ari nedomāju, ka ta
atlīdzības suma, kas varētu tikt izsniegta, varētu tikt
izlietota kā duncis pret Latvijas demokrātisko republiku, pret viņas brīvo nāciju. Par daudz dziļš ir
bijis tas cīņas lauks, kura Latvijas nacija _ ieguvusi
savu brīvību, lai varētu kādreiz kāds mēģināt tricināt
vai apdraudēt šo iegūto brīvību, šo iegūto brīvvalsti,
šo ar asinīm iegūto zemi. Es pat domāju, ka tie neuzdrošināsies konkrēta veida pat plānus taisīt, jo tie
pieder vēsturiskiem notikumiem, un vēsture mums ir
aiz muguras. Mūsu politiskie pretinieki šinī laukā
un virzienā pret Latvijas nāciju ir pilnīgi nekaitīgi
un nav bīstami.
Bet vienā ziņā gan ir. bīstams tas ceļš, ko liek
priekšā šī augstā nama labais spārns, un taisni mušu
nācijas morāliskās audzināšanas _ziņ ā. Vai tā nācija, kura tik kritiskas dienas, kādas
bija 1919. gadā, kad ienaidnieki bija visapkārt no visām pusēm i iekšzemē, i āriene, kad Ziemeļlatvija
bez lielākiem munīcijas krājumiem, bez ieročiem,
bez noteikta valsts aparāta tomēr radās spēks, kas
brīvo Latviju prata aizstāvēt, — vai tā nācija ir morāliski pazemojama? Tas bija iespējams ar ārkārtīgi lielu pašapziņu, ar tiesību un taisnības sajutu
cīnoties par to, par ko cīnījās toreiz Ziemeļlatvijas
dēli. Ja jūs runājiet par atlīdzības došanu tiem pretiniekiem, kurus cīņa pie Cēsīm satrieca Latvijas
tautas dēli. tad jūs gan gribiet tricināt to pašu pamatbalstuv kāds ir Latvijas brīvībai un Latvijas brīvvalstij, 'jo šis pamats nebij tie stiķi un tas izlietas
asinis, bet bija tas morāliskais spēks, ta tiesību un
taisnības sajūta, kas veda cīņā toreiz brīvības cīnītājus. Nu jūs ar maksāšanu muižniekiem gribiet
rādīt latviešu tautas priekšā, ka mes esam maziņi,
ka mēs esam bailīgi, ka mēs esam gļēvi, ka to zemi,
kuru Latvijas nācija uz savu tiesību pamata iekarojusi, ka tā mums vēl reiz jāizpērk. Un ari ārzemju
priekšā par to kaunēties mums nenāksies, ka to šeit
mēģināja iestāstīt Ringolds Kalninga kungs, kurš šeit
runāja par mūsu labo slavu ārzemes.' Es domāju, ka
mūsu Latvijas tautas labais vārds dibinājās ne tikai
uz reāliem saimnieciskiem apstākļiem, bet dibinājās
vispirms un galvenam kārtām respekta pret tiem
varoņu darbiem, kurus pastrādājuši Latvijas tautas
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dēli, ka ciņa pie Ložmetēju kalna, tā cīņā pie Cēsīm
un pie Daugavas. Te ir tas vietas, kur radās respekts pret Latvijas nāciju, ka tā ir cienīga un spējīga pati ar saviem speķiem savu brīvību iegūt un
savu demokrātisku neatkarīgu valsti dibināt. Un šis
ir tas morāliskais kapitāls, kuru ari, Ringuida Kalninga kungs, Jus gribiet deldēt ar saviem īsredzīgiem, veikalnieciskiem aprēķiniem.
Nedeldēsim šo
moraliskokapitalu, jo tas ir bāze, tas ir cements un
pamats mušu brīvvalsts nodibināšanai! Un tāpēc visus tos, kuri grib turpmākām vajadzībām Latvijas
baltas un nebaltās dienas stiprināt un cementēt šo
morālisko kapitālu, es uzaicinu tos visus balsot par
šo ierosināto likumprojektu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Koreckim.
P. Koreckis
(krievu nacionālists; runā krieviski) :*) Deputātu kungi! Jau dažas dienas jūs ap„- -<k
"T j>3» spriežiet sociāldemokrātu ienesto likumprojektu, pie
J '
kam izcēlušas likumdošanas iestādes debatēs it kā no
jauna apskata visu agrāro jautājumu. Bet pa tam
mums visiem ir skaidrs, ka Latvijā agrārā jautājuma
vairs nav. Viņš izšķirts revolucionārā ceļā un pieder vēsturei, jo muižnieku zemes jau sen ir atņemtas,
sadalītas citiem, apbūvētas no jauniem īpašniekiem
un pat nodaudziem talak pārdotas. Un meži ne tikai
liela mēra izcirsti, bet par mežu panamām ir veseliem simtiem pudu procesu papiri. Agrārā reforma
faktiski jau gandrīz pabeigta, un ja tā var sacīt, mēs
apspriežam no viņas alfabēta priekšpēdējo burtu.
Neviens no klātesošiem neuzdrošināsies noliegt, ka agrārais jautajums_ izšķirts revolucionārā
kārta. Un ja to pasaka atklāti un sirsnīgi sociāldemokrāti no šī augsta katedra, tad taču opozicija, cik
garas runas tā ari neturētu, šo neapstrīdamo faktu
nenoliedz. Viņa cenšas to tikai noklusēt, novēršot
uzmanību uz blakus jautājumiem un pievedot tādus
pamatus, kam neka kopēja nav ar reformas revolucionāro raksturu.
Sakiet, vai opozicija rīkojas konsekventi, vai
viņa var realizēt neizmērojamu lielumu savienošanu?
Mums jāatzīst ka kreisie sociāldemokrāti ir konsekventi. Pat mušu tiesības, kuras mēs tagad šeit
baudām — likumdošanas tiesības — bāzējas uz tā
paša pamata, ka ari_ agrārā reforma. Kurš no mums
sāks noliegt agrāras reformas _ galveno pamatu,
tam līdz ar to pašu ir jāparakstās, ka viņam nav tiesības dot likumus. Paskatīsimies tagad, kādus pamatojumus pieved apspriežamā jautājumā opozīcijas
priekšstāvji.
Šos pamatojumus var sadalīt trijos
veidos: morāliskos, tiesiskos un ekonomiskos.
Katoliskās garīdzniecības priekšstāvis, Rancana
kungs, mēģināja šeit pieradīt, ka revolucionārās reformas beigu akords runājot pretim pašiem reliģiozas morāles pamatiem, un ka par atņemto zemi vajagot kaut ko maksāt. Viņa nekonsekvence ir skaidra: viņš, garīdzniecības priekšstāvis, atminās, ka
uz otra baušļa galdiņa uzrakstīts: „Neņemi svešu
mantu" un pat netīko pec svešas mājas un svešas
sādžas.
Norādījums uz to, ka tiesības pazīst sveša īpašuma ekspropriāciju, runa pretim tam stāvoklim, ka
bēdīga ekspropriācija paredz sveša īpašuma atsavināšanu tikai visas valsts laba, un pie tam tamlīdzīgai konkrētas lietas atsavināšanai obligatoriski jāseko ekvivalenta atlīdzībai.
Godājamā deputāta Ringolda Kalninga aizrādījums, ka tauta neuzskatīs par savu to zemi, kas iegūta, neperkot to no bijušiem īpašniekiem,
— pirmā
vieta izceļ ekvivalenta jautājumu.
*) Runātāja atreferējums.

1924. g a d a 3. a p r i 1ī.

752

Deputātu kungi! Kāpēc mēs šinī jautājumā nevaram būt sirsnīgi? Vai tad kāds nezin to apstākli,
ka tanī laikā, kad mēs šinī augstajā plēnuma zālē
publiski apskatām šo jautājumu, vienu stāvu augstāki
mēs jau lēmām, ka maksimālo atlīdzību par desetīnu
mēs varam dot 400 rubļus, pie tam ar 41 gada termiņu. Citiem vārdiem sakot, mēs zemes īpašniekam liekam priekšā saņemt 41 vistas olas vērtību,
un pie tam pa vienai olai gadā. Ja vēl pievienojam
klāt ka samaksu projektē izvest ar ķīlu zīmēm tādā
laika, kad vispārīgi papīriem un saistībām nav apgrozības, tad pat šo 41 olu vērtību var pazemināt '
līdz vecu olu vērtībai.
Ievērojot sacīto, es domāju, ka Latvijai, kas revolucionāri izšķīrusi _ agrarojautājumu, ari jāpabeidz
viņu tāda pat kārta. Tāpēc ari Saeimai jāpieņem
kreiso sociāldemokrātu priekšlikums.
Jūs, sociālistu kungi, ienēsāt šo likumprojektu
konsekvences un savas sirsnības vārdā. Jums jāsaka ari pēdējais vārds šinī reformā, ka jāizved zemes piešķiršanas revīziju, lai zeme, kas nonākusi
krodzinieku, spekulantu un citu ierēdņu rokās, kam
nav neka kopejaar zemi, tiktu viņiem atņemta, jo
tiem nav ne mazākas tiesības uz šo zemi, un nodota
tiem, priekš kuriem šo zemi revolucionārā kārtā paņēma.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Bach- /i
manim.
*£?
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku frakcija): Augsti
godatiedeputatu kungi! Deputāts Firksa kungs mani
uzaicināja dot pierādījumus par notkiumiem Rudbāržu pilī ar ķīlniekiem. Man jāaizrāda cienījamam
deputātam Firksa kungam, ka es savā runā izteicu
sekošo: «Atkāpdamies no lielinieku frontes landesveristi, muižnieki un viņu sabiedrotie bermondtieši
ir paņēmuši .ķīlniekus līdz". Es neteicu, ka tieši kāds
barons būtu uzstājies personīgi kā ķīlnieku noslepkavotājs. Bet Baltijas muižnieku sakarus ar bermondtiešiem es tūlīt pieradīšu. Man te ir rokās dokuments, kur stāv sekošais:
„Auf der Plenarversammlung des Kurlāndischen Ritterschafts-Komitecs vom 10. Mārz a. c.
ist die Frage der Landesbeschaffung zur Ansiedlung der Kāmfer eingehend behandelt vvorden"...
„Ist es doch Iediglich durch das Ansiedlungsversprechen ermoglicht vvorden, die erforderlichen Freivvilligenverbānde in Deutschland anzuvverben."
Tad, tālākā vietā muižnieki piesola vācu kareivjiem
drošas garantijas un aizrāda:

„Ohne solche Sicherheiten ist auch die Werbestelle des Herrn Grafen v. d. Goltz, deren
unermūdlichen Arbeit vvir in erster Linie die *
bisher errungenen Erfolge zu verdanken liaben.
nicht in der Lage ihre Werbetātigkeit fortzusetzen."
Tā tad te bija piesolīta atlīdzība ar zemi tiem, kas
nāca brīvprātīgi un piedalījās von der Goltza un Baltijas muižnieku organizētos kopējos cīņu pulkos. Šo
dokumentu ir paraktsījuši Liepājā 1919. gada
20. aprīli ..Kurlāndischer Landesbevollmāchtigter
Baron
von Raden". Ta tad te ir gluži gaiši pierādījumi par
ciešiem muižnieku un bertnondtiešu sakariem
ari attiecība uz gūstekņiem, kas ir Rudbāržos nonāvēti. Vēl
man ir jāaizrāda pie visa tā, ko Cielēna kungs jau
teica, ari uz citiem avotiem, no kuriem var smelt
bezpartejiskas ziņas par Baltijas muižnieku darbību
1905. un
190b. g. — uz „HoBocBpevm",
»Pycc* ifl BfcjtoiviocTH",
kuros var ieskatīties par janvāra un februāra mēnešiem 1906. g. un pārliecināties visi tie, kuri būtu piemirsusi tos notikumus un gadījumus, kuros ņēma dalību Baltijas muižniecība 1905. un 1906. gadā
Tad
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man te vēl ir jāaizrāda visiem, kuri lielos notikumus
būtu aizmirsuši, uz sekošo. Ir personas, kas pēdējos
gados cīņas frontē kādā muižā atradušas muižnieka
ģimenes albumā fotogrāfiskus uzņēmumus no 1905.
un 1906. gada sodu ekspedīciju darbības. Tur uzņemti 32 nošautie pie Valtaiķiem
1906. gada 3. februārī ar visu asinslauku, ar visiem šausmīgiem apstākļiem. Tai pašā ģimenes albumā ir fotogrāfiski
uzņēmumi ar pakārtiem, kā man stāstīja, viens pie
ozola, 2 pie kādas pažobeles, kā ari pašas soda ekspedīcijas dalībnieku uzņēmums. Tie ir tādi fakti, kas
liecina par sevišķu psicholoģiju. Ja jau ģimenes albumā tur šādas fotogrāfijas kopā ar muižu uzņēmumiem, ar vēsturiskām vietām; ja šis albums stāv uz
klavierēm, kur nāk jaunkundzītes, šķirsta un skatās
un redz Valtaiķu šausmu vietu, redz pakārtos, un ja
tas viss vienkārši notiek ģimenes dzīvē, tad mums ir
jātaisa slēdzieni, ka tā muižnieku psicholoģija attiecībā uz 1905. g. notikumiem ir bijusi tāda specifiska,
tāda asinskārīga, kura vēl vēlākos laikos ir zināmu .
baudu devusi mūsu vēsturiskiem ienaidniekiem, tādu
baudu, ka viņi pat ir turējuši par vajadzīgu šos uzņē^ ka viņi
mumus allaž apskatīt un tā sevi pārliecināt
„varoņi"
un
„kulturas
nesēji"
mušu
reiz bijuši lieli
izmocītā un daudz cietušā zemē (reti aplausi).
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Veržbickim.
J« Veržbickis (poļu savienība; _ runā krieviski):*)
3>
-^Tautas
vietnieku kungi! Ta iespējamība, ka par ta^
gad apspriežamo jautājumu bus likta priekša aizklāta nobalsošana, piespieda mani ņemt vardu, lai noskaidrotu, kā es personīgi skatos uz šojautajumu un
kā es balsošu šinī gadījumā. Jautājums ir jau
tik vispusīgi un sīki apgaismots no visiem iepriekšējiem runātājiem šo triju sēžu laika, ka, man šķiet,
nekā jauna vairs nevar pielikt klāt. Es gribu apstāties un drusku paskaidrot, kā es skatos uz vissvarīgāko jautājuma pusi — uz juridisko pusL Ne vēsturiskie, ne ekonomiskie, nedz visi citi jautājumi nevar
priekš mums, likumdevējiem, salīdzināties ar šī jautājuma juridiskās puses svarīgumu. Visiem pārējiem viedokļiem jāpiekāpjas taisni šī tiesiska viedokļa
priekšā. Ja ari runā un pieved motivus par labu apspriežamā priekšlikuma pieņemšanai, kaut ari izejot
no tā redzes stāvokļa, ka kādreiz pielaista vēsturiska
nepatiesība, zemes sagrābjot kā uz to mums še norādīja daži runātāji, tad tomēr vajaga atzīt, ka šāds
Taisni apspriežama
motivs ir pilnīgi nepamatots
likuma iniciatoriem ir labāk ka^ citiem zināms, ka kapitālistiskais raksturs lauksaimniecība ir viens no
cilvēces vēstures etapa punktiemvisparīgi un ari no
cilvēces sabiedrības ekonomiskās attīstības atsevišķi. Pēc sociālistisko ekonomistu mācībām ir pavisam skaidrs, ka šis cilvēces ekonomiskā stāvokļa
punkts ir neizbēgams. Caur šo _ punktu cilvēcei vēstures gaitā ir nepieciešami jāiet cauri. Kas tad
jums ir nesaprotams, ja tāds stāvoklis ir bijis latviešu
. tautas vēsturē ? Kāpēc jus vēlaties, lai šī tauta būtu
izņēmums no vispārējā likuma? Tas apstāklis, ka
„latifundiju" īpašnieks pie mums nebija latviešu
muižnieks, bet muižnieks-cittautietis, nevar spelet
lomu, jo viss ir izskaidrojams ar tautu vēsturisko
cīnu. Vismazāk to nesaprast var šinī gadījuma taisni
apspriežamā likuma aizstāvji, kuriem gan vajadzēja
novērst šinī jautājumā nacionālo momentu.
Tiešām, kas tad grozītos krievu zemnieka ekonomiskā, sabiedriskā vai kādā citādā stāvoklī, atkarībā no tā. ka viņš kādreiz bija dzimtsbūšana pie sava
paša krievu muižnieka, bet ne cittautieša, ja ne tas,
ka viņa stāvoklis būtu bijis cits, ja viņš atrastos atkarībā no citas nacionalitātes muižnieka? Taču li*) Runātāja
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kūma iniciatoriem ir par visiem citiem labāk zināms,
ka tie apvainojumi un spaidi, kādus pārdzīvojusi
latvju tauta, nodarīti viņai taisni šķiru cīņa. Man ir
brīnums un pavisam neskaidrs, ka jus, kungi, nostādiet šo jautājumu nacionalitatu cīņas rāmjos. Jūsu
runātājs, pazīstamais dzejnieks Rainis, kas tikko runāja, taisni tā raksturo šo cīņu. Viņa vārdos, dzejnieka humānista vārdos tik spilgtiskan atriebības
notēs attiecībā uz otru tautu! Parejo jūsu runātāju
runas ir pat pārņemtas ar dusmu un atriebības jutām attiecībā uz vācu tautu. Cilvēces vēstures
gaitā varbūt ir bijušas daudz netaisnības, bettas vel
nenozīmē, ka visu vēsturi jāsāk no gala un jāatgriežas gandrīz vai pirmatnējā stāvoklī. To vajadzētu ta
darīt, spriežot tā, kā to sprieda Nikolajs Kalniņa
kungs. Tiešām, ja loģiski un pakāpeniski attīstītu
Nikolaja Kalniņa kunga domas, tad tādam cilvēces
vēstures faktam, ka paganu piespiedu piegriešanai
pie kristīgās ticības, vajadzētu mums atgriezt atpakaļ pagānu stāvokļu jo kādreiz bija pielaista netaisnība un pretēji pagānu gribai tie tika kristīti.
Bet ari ne te beigu beigās ir lietas būtība. Mums
jāgriežas pie mūsu likumprojekta tiesiskas puses,_ jo
taisni šīm domām jāspēlē dominējošo lomu šinī mušu
jautājuma izšķiršanā. Savos prātojumos šinī gadījumā es vēlētos turēties pie šādas sekojošaskartības:
atsavināto zemju atlīdzības jautājums ir cieši un nepārraujami saistīts ar privātā īpašuma jēdzienu un
viņa esamību pie mums. Privāta īpašuma tiesības
mums nav jāsaprot tā, kā to saprot Raiņa kungs,
kurš pielaiž, ka viņām ir publisko tiesību raksturs.
Tāda zemes nekustamā īpašuma tiesību saprašana ir
palikusi tāļu atpakaļ kā cilvēces, tā ari tiesību attīstības vēsturē. Viņa eksistēja apmēram līdz 2. gadu
simtenim pr. Kristus, kad Romā atzina īpašuma tiesības (proprietas, dominium) uz atsevišķas cilts zemi
ex jure Ouiritium,, t i. tikai tapec, ka ciltstēvs piederēja pie Romas pilsoņiem. Tikai pašai Romai bija
īpašuma tiesības uz valsts zemi (ager publicus). Loti
drīz zemes īpašuma tiesības zaudēja šo savu raksturu, un visur, ari tagad, nes privātu tiesību raksturu. Ar tādu raksturu tiesības uz nekustamo īpašumu ir palikušas visur līdz agrārās reformas izdošanas 1920. gada 16. septembrī._ Vispārīgi runājot
par īpašuma tiesībām, vai tas bus īpašuma tiesības
uz zemi, vai uz kādu citu kustamu vai nekustamu
mantu, mums jāatzīst, ka šis jēdziens ir tas juridiskajs
institūts, bez kura nav iespējama nekāda tagadējas
sabiedrības tikumiska, ekonomiska un kulturelā attīstība. Šis institūts ir taisni tagadējās pilsoņu iekārtas pamatos. Tā īpašuma tiesības saprot visas šo
laiku Eiropas likumdevējas, tā_ to saprata ari Krievijas pamata likumi, kuru vispārējais gars, viņu galvenie institūti pārņemti ari mušu tiesības. Katram
viegli saprotams, ka īpašuma tiesības un atlīdzība
īpašniekiem par atsavināto zemes īpašumu stāv viens
ar otru ciešā un nepārtrauktā sakarā. Ir skaidrs, ka
īpašniekam, kā tādam, ir tiesības prasīt atlīdzību par
atsavināto zemi un valstij ir pienākums samaksāt
viņam par atņemto zemi. Tālāk Satversmes Sapulces
un Saeimas likumdošanas darbu kontinuitāti neviens
neņemsies noliegt, tāpat kā neviens nopietni neņemsies noliegt to apstākli, ka agrārās reformas likuma
20., 21. un 25. pantos atlīdzība par atsavināto zemi
principā jau par_edzēta. _ Es tagad vispārīgi nesaprotu, ka vēl varēja vispārīgi rasties doma par zemes
atsavināšanu bez maksas, ja šis princips bez mums
jau izlemts ar 1920. gada 16. septembra likumu. Mani
pārsteidz, atzīstos, ja tāds izcilus jurists, par kādu
es turu Buševica kungu, tik droši pieiet pie šī jautājuma juridiskās puses, jo taisni šī jautājuma juridiskai pusei priekš viņa šinī likumprojektā ir jābūt
Achiļa pēdai.
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Kā zemes bez maksas atsavināšanas iniciatori
tomēr atzīst muižniekiem īpašuma tiesības uz viņu
zemeni, tas iztek no tā, ka viņi atstāj tiem tā sauktās
neatsavināmās daļas, nomaksā muižnieku vietā to liipotekariskos parādus, kādi ir uz atsavinātām zemēm.
Bet tas vel nav viss. Noliedzot bijušiem muižniekiem īpašuma tiesības uz zemi, viņi tomēr atzīst šīs
tiesības jaunsaimniekiem, kas dabūjuši taisni šo
zemi. Ja tas tā, tad apspriežamā likumprojekta iniciatoru spriedumos nav konsekvences, nav tā tad
ari juridiska pamata šim mūsu likumam. Es balsošu
pret šo likumprojektu par zemes atsavināšanu bez
maksas.
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bij pat tā vēsturiskā un morāliskā attaisnojuma, kāds
ir ierosinājumam: 18. marta likums atņēma sūri pelnītos grašus tūkstošiem latviešu strādniekiem, . uz
kuru pleciem Latvija dibināta. Tomēr minētais likums tika pieņemts bez ierunas ari no jums, tāpēc,
ka valsts ekonomiskie apstākļi to prasīja un jums tas
bija izdevīgi. Tad esiet taču konsekventi ari tālāk.
Tagad es pāriešu uz Pauļuka kungu. Sarunāties ar
Pauļuka kungu sabiedriskā laukā ir diezgan grūti, pateicoties viņa metodei savas partijas labā celt vispirms juridiskus bubuļus, kurus tad pats ar Lāčplēša
varonību apkaroja un sagāza, lai pēc tam, kad no
sacītā jāvelk loģiskas konsekvences, ar Pauļuka
kunga figūrai nepiemērotu akrobatisku lēcienu noPriekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Bustāties citā pozā un iekarotu minētās konsekveces.
ševicam.
Bet viegli ir runāt ar viņu no juridiskā viedokļa, jp
\}_ A. Buševics (sociāldemokrāts): Es nedomāju
būdams partijas interesēs nekonsekvents sabiedriska
p augsto namu ilgi uzkavēt — pakavēšos tik pie trim
laukā, viņš ir tikpat nekonsekvents savā juridiskā
maniem priekšrunātājiem. Vispirms pie Ringolda
argumentācijā. Es domāju, ka tie, kas bija SatverKalninga kunga. Man jāsaka, ka mūsu finansu mismes Sapulcē, atcerēsies ar kādu aplombu Pauļuka
nistra šīs dienas runa nebija viena no tām spīdošām kungs uzstājās pie agrārā likuma III. daļas. Viņš
runām, ar kurāin Ringolda Kalninga kungs, šeit ir
ņēmās toreiz iegalvot, ka nekādi ierobežojumi lauku
ticis slavens. Mēs esam ļoti asas cīņas veduši kopā
saimniecību platību normēšanai no pastāvošo likumu
ar Ringoldu Kalninga kungu
pret bruņotiem budževiedokļa nav pielaižami, ja gribam uzturēt uz vietētiem un šodien Ringolda Kalninga kungs ieteic piejiem likumiem dibinātu privātīpašumu iekārtu. Man
ņemt bruņotu budžetu uz 4, 1 gadu. Tā nevar runāt
atlika paņemt tikai zemnieku likumu un parādīt, ka
kādas izpostītas valsts finansu ministrs, kuram trūkst
minētos likumos attiecīgi ierobežojumi jau paredzēti
līdzekļu dzīves atjaunošanai un sevišķi vēi aiz motiun tie, kas to izlasīja, vairs Pauļuka kunga argumenviem, kurus pieveda Ringolda Kalninga kungs. Kādi
tācijai neticēja. Tāpat ari tagad, Pauļuka kungs,
tie bija? Viņš saka, ka saimniecisku interešu dēļ neJus sakāt, ka te ir pretruna, ka te notiek vienkārša
var pielaist, ka cilvēks, kas iegūst īpašumu, nemaksā
laupīšana un prasāt, kāpēc maksā nevis īpašniekam,
par to. Viņš aizmirst, ka
no mums ir likums, kurš nobet kreditoram. Par to pretrunu jums jau Nikolajs
saka^maksu neatkarīgi
atlīdzības likuma. Mums
Kalniņa kungs paskaidroja, ka šinī likuma ierosināpastāv likums, cik katram jaunsaimniekam jāmaksā juma
nekādas pretrunas nav, jo atlīdzības nemaksāpar zemi. un šodien iet runa vienīgi par to, cik tautai
šana_ bijušiem īpašniekiem neizslēdz uz atsavinātām
bus jāmaksā bijušiem muižniekiem. Tas nav motivs
zemēm gulošo parādu- nomaksu. Ja jūs izlasīsiet
ParlabU bruņotam budžetam un nevar motivēt pēagrārreformas likuma 2. panta otro nodalījumu, tad
dēja vajadzību ari ar to, ka mēs nemaksāšanas gadījus tur atradīsat ka tiek atsavināta ne tikai zeme,
juma zaudēsim cieņu, kādu ieguvuši ar savu darbu.
bet ari visi zemes piederumi, kuri pieder bijušiem
Ja maksa ienaidniekam, kurš ved vēl cīņu un nebūt
īpašniekiem un ne trešam personām. Šeit ir parenedoma nolikt šķēpu, tad katrs, kas to redz, teiks, dzēts agrarlikuma
loģiskais noslēgums, ir dota ieka tie, kas savai apkarošanai dod līdzekļus, ir vai nu
spēja atdalīt to. par ko mēs absolūti maksāsim un par
pataloģiski slimi, vai muļķi.
Otrs aizrādījums -— pie
ko _ mes gribam maksāt pilnu vērtību, no tā, par ko
Purgala kunga runas, kurš uzstājās ar parasto apmesmaksāt i negribam.._ Ja Pauļuka kungs tagad
lonibu un atgādināja atkal nelaimīgo incidentu pie
tiesa gribētu apstrīdēt kādu obroka turētāja īpašuma
agrāra likuma 1. daļas apspriešanas. Ari tad, ierautiesības uz viņa uzcelto vasarnīcu, tad tas nav iespēdzījis agrāra likuma 1. daļu, viņš apgalvoja, ka tas
jams. Turpretim bijušam zemes īpašniekam tiesības
esot juridisks nonsens. Tagad viņš saka to pašu, ka
uz viua ēkara uz agrarlikuma pamata var apstrīdēt.
ari šis agrarlikuma noslēgums esot juridisks nonsens.
Ar citiem vārdiem — agrārās reformas likums skaiUn kādēļ? —_ Nu, kā varot likumā ieredzēt, ka hipodri nosaka, ka treša! personai, ja viņai grib ko notekariski parādi dzēšami saskaņā ar likumu par šo
ņemt ir jāmaksā par b pilna vērtība un pie tam nehipotekarisko parādu dzēšanu, ja pēdējā esot parevis tāda. kādu jus domājiet maksāt par atsavinātām
dzēts, ka _ varbūtējas atlīdzības nemaksāšanas gadīzemēm, kurpretim par bijušiem īpašniekiem tādu nojuma parādus, ka tas paredzēts ari ierosinājumā, segs
teikumu nav. Kadeļ jus šeit nedomājiet par likuma
valsts. Dziļdomīgi -— vai nē? Bet atstāsim Purgala
nekonsekvenci? Tādēļ, ka
tāda pat «nekonsekungu ar viņa nonsenšu, jo esam pārliecināti, ka tad, kvence" ir ari mušu civillikumos. Ir daudzi gadījumi,
kad šis te bus likums, viņš to tāpat mācīsies atzīt
kurjpašniekiem neko nemaksā, bet gan trešam perpar likumu, ka tas bija ar agrarlikuma I. daļu, no
sonām, piemēram, ja īpašumu iegūst piesavināšanas
kuras, blakus minot viņš jau labi daudz ko mācījies.
ceļa. No ta, kas īpašumu ir piesavinājis, to var atViena ziņa tomēr bija interesanta Purgala kunga
ņemt, bet ja treša persona pa to laiku ir bona fide
runa, proti tad. kad pārgāja runa uz 18. marta likumu,
ieguvusi uz šo īpašumu tiesību, tad tās paliekas spēkā
kuram viņš nepārmeta juridisku nonsenšu un par
un par viņu atcelšanu jāatlīdzina īpašniekam. Tā tad
kuru viņš runāja jau ne ko juridisku, bet līdzīgi mums,
tas princips, pret kuru jūs uzstājāties, ir ne tikai
vienkāršiem mirstīgiem, vienīgi no lietderības vieagrāra likuma, bet ari vietējos civillikumos. Tāpēc
dokļa.
Es biju viens no tiem, kas kādreiz finansu
pretruna.pret ko jus cīnāties, nepastāv. Tad tālāk
ministri. Pūriņa kungu, ņēmās pierunāt, ka minētais
tika aizrādīts, ka ierosinājums parakstot laupīšanu.
likums nav atceļams, bet gan paturams kā saimnieMan jāsaka, ka Jums, ka civilistam, Pauļuka kungs,
ciska nepieciešamība priekš valsts, tā kā šai ziņa
ir blakus jūsu frakcijas kriminālists Kvieša kungs un
Purgala kungs laužas vaļējās durvīs. Bet likuma
tas Jums pateiks, ko jurisprudence sauc par laupīlietderība vel nebūt nenozīmē, ka viņš pamatots uz
šanu.
(Pauļuka starpsauciens). Jūs apgalvojiet, ka
viet. civ. iik III. d. noteikumiem. Kad Cielēns runāja
ta ir laupīšana, kas te ir paredzēta (starpsauciens).
par 13. marta likuma juridisko pamatojumu, tad jums, Nu labi. Ja Jus tagad
kāpjaties atpakaļ un piekrītiet
dibinoties uz vietējiem civillikumiem vajadzēja atzīt,
tam, ka te laupīšana nenotiek, ka tas ir likumīgs akts.
ka tas šiem likumiem nav piemērots un ka viņam neuz kura var bāzēties viss tas, kas te likumā teikts.
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vietējo civillikumu 111. daļas noteikumiem jus vieni
noteikt atlīdzības augstumu bez īpašniekiem nevariet
un tāpēc atsaukties uz šiem likumiem jus ari nevariet.
jams. Tālāk Pauļuka kungs mēģina nostādīt jautāProtams, par cenu. kāda bija atsaviīpašuma
atņemšanu
(Starpsaucieni.)
jumu tā, it kā agraiiikums pielaiž
nāšanas laikā (starpsauciens no A. Klīves). Atvainobez atlīdzības tikai kā sodu par nodarītiem noziegujiet. Klīves kungs, Jums jāaprēķina pec Pauļuka
miem. Tā tulkot agrarlikuma 21. pantu nav ne mapriekšlikuma, cik tas izmaksātu. To var appanta
skaidri
ka
atlīkunga
teikts,
zākā pamata, jo minētā
_
rēķināt. Pie nomas augstuma noteikšanas par agrāk
dzību nedabū ari tie, kuri ar meža un zemes pārdonoslēgtiem līgumiem mēs pieņēmām, ka _ zemes vēršanu pie zemes iegūšanas izlikto naudu saņēmuši atNonāca
vispirms
uz
vitība ir mazinājusies par trešo daļu un mes maksājam
kungs,
pakaļ. Tas zīmējas.
tā tad tā kopsumā, kādu
siem tiem, kas pēdējā_ laika ir ieguvuši, jo visi-tie, rubļa vietā vienu latu;
kunga
priekšlikuma jāmaksā,
pēc
Pauļuka
varbūt, ar maziem izņēmumiem, pārdevušimežus un mums būtu
procentiem
miljardus
un ne % milatpaiztaisa
līdz
ar
15
jau
priekš
bij
saņēmuši
ieguldītos kapitālus
kara
jardu, kā to apgalvoja Alberinga kungs.
kaļ. Bez tam te jau Bachmaņa kungs pieveda skaitPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lūdzu
ļus pēc jūsu vēsturnieka, ar kuriem pieradīja, ka itin
pārdevuši
zemniekā
runātāju
nesarunāties.
kas
savā
laikā
ir
visi muižnieki,
A. Buševics (turpina): Es saprastu, ja naktu
mājas, ir dabūjuši visu savu toreizējo zemes vērtību
viens cits kustīgāks kungs un taisītu tādu akrobatsku
atpakaļ. Tā tad, pieturoties pie agrāras reformas likuma 21. panta noteikumiem, jums taisni jābalso par šo lēcienu no 7s uz 15 miljardiem, bet ja nak ar to Pauļuka kungs, kuram šis lēciens pēc viņa figūras nav
ierosinājumu. Nelaime nu esot ta, ka pec ierosināpiemērots,
tiešam
tad man grūti to sagremot un tas ari nav
juma mēs maksāšot visiem. Mēs maksāsim
prapareizi.
Ari
savu atlīdzības aprēķinu jus nevariet
lūpotekariski
nodrošinātas
kam
ir
tiem,
visiem
pamatot ar atsaukšanos uz viet civillik. III. d. vai uz
sības uz bijušiem muižnieku īpašumiem, maksāsim
1923. ģ. likumu, ja jūs negribiet nostāties uz tiem patāpēc, ka tas mums ir lietderīgi. To paredz ari mušu
pastāvošie civillikumi. Ja jus iegūsiet kādu īpašumu , šiem pamatiem, uz kuriem mes stāvam un kuri iziet
uz kura gulēs kādas trešās personas prasības, tad ' iz izpostītās Latvijas valsts politiskās un saimnieciskās stabilitātes nepieciešamības pamatiem. Bet
tikmēr, kamēr ar likumu nebūs noteikts, ka šīs trešās personas tiesības un prasības atceltas, ari jums tad jau pieņēmīgāks ir mūsu priekšlikums un ne jūsu.
Ja turpretim jūs gribiet izvest savu atlīdzības proar šo trešo personu bus jareķinajas un sava atlīdzītad
ta
uzjektu
cauri nolūkos, par kuriem es pagājušo reizi rujūs
to
paredziet.
Kamdēļ
bas projektā ari
nāju, proti — ka jūs savu sabiedrisko stāvokli ieskatraukties, ja ari mēs atzīstam nolīdzinašanos ar itin
tiet jau par tik drošu, ka ar pārējotautas daļu jums
visiem, kam uz to pēc likuma ir tiesības. Talak nak
jau
gadu
atpakaļ
nav
vairs jārēķinājas, tad par šo jūsu politiku, kuru
kungs
un
saka,
ka
Saeima
Pauļuka
ir pieņēmusi likumu, kurā noteikts, kāda kārta visas jūs te vediet (un te es negribu runāt par personām
no jūsu frakcijas, jo jūsu frakcijā ir "daudzas ļoti cienīšīs lietas nokārtojamas un pec kura visiem muižniepec
Pauļuka
kunga
jamas personas, bet vispār par latviešu pilsoņu poprotams,
atlīdzība,
kiem jāmaksā
litiku), tad šo jūsu politiku, kuru jūs vediet atlīdzības
domām, pilna vērtība. Te atkal jāsaka, ka _ Jus, Paujautājumā, vēsturnieks kādreiz apzīmēs ar trīs vārļuka kungs, nevarat atrunāties ar šo pagājuša gada
un, proti — varizējs, jezuīts, chamelions.
nav
atpakaļejošs
diem
ka
likumam
zināt,
likumu.
Jūs labi
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Kallispēks, kādēļ ari pagājušā gada izdots likums neko
nevar* noteikt par lietām, kas izlemtas jau vairākus stratovam.
(vecticibnieks; runā krieviski.
M. Kallistratovs
gadus pirms tam. Tādēļ ari šis Jūsu iebildums nav
bet uzsver ari, ka īpanopietni ņemams. Bez tam jājautā, vai tad tiešam Polemizē ar deputātu Korecki,
paģēr revīziju. Attaisnīgs
un
gada
likuma
šuma
sadalījums
nav
Jūs domājat nokārtot šo lietu uz 1923.
jāmaksā.)
vajadzība
līdzība
nav
nē.
Reiz
ta
—tad
kada
pamata? Taču
_
Priekšsēdētāja biedrs A, Alberings: Vārds RetJums nodarboties ar jūsu figūrai nepiemērotam lieatsaucaro
vicām.
tām, priekš kam tad Jus uz minēto likumu
A.Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
ties. Man liekas, ka juridiskie motivi, kurus Pausapulce! Apspriežot šo likumprojektu abas pretējas o ^3
ļuka kungs pieveda, ir tādas pat dabas, ka tie, kurus
viņš savā laikā pieveda, kad apsprieda agrārreformas puses strīdas pirmkārt ap šī jautājuma tiesisko pusi,
vai ir kāds tiesisks pamats uz zemes atsavināšanu bez
likuma 1.un III.daļu —artiem pamatot saVu stavokli
atlīdzības, vai tāda tiesiska pamata nav. Man jāsaka,
atlīdzības lietā jūs nevarat. Ka uz piemēru, Jus atsauka privātīpašuma tiesības jau sen irsāktas ierobežot.
caties, ja ejam kādā bodītē pirkt, ka tad maksājam
To nevar un nevarēs apstrīdēt ari tā puse, kura saka,
atlīdzību,
ko
protams,
tikai.ne
to
par nopirkto. Nu
zemnieku savienība liek priekšā, jo kad ejam bode, ka privātīpašuma tiesības nedrīkst aizskart. Privātās īpašuma tiesības aizskar jau daudzi tntisu likumi.
tad mēs maksājam tik. cik uz vienošanas pamata ar
Ņemsim
jus
lietojat
citu
metodi.
to pašu agrāro likumu. Viņā ir sacīts, ka
pārdevēju pienākas. Bet
maksājama. Valsts
Viens no maniem frakcijas locekļiem jau aizrādīja, atlīdzība valsts nodevējiem nav
vai _ ari netiek
cietumu,
nodevējs
tiek
sodīts
vai
nu
ar
ka tā ir pilnīgi nepareiza metode privāttiesību aiziekšā;
īpašums
viņa
tiek
tā tad konpirkt
tad
laists
mūsu
zemē
nevaram
ieejam.badīte
stāvēšanai. Kad
fiscēts; īpašnieks viņš taču ir, tikai jūs neatrodiet
maksāt tādu cenu , kādu mes domājam, bet esam
par iespējamu par viņam atņemto zemi maksāt, tapec
spiesti maksāt tādu cenu, uz kādu bodnieks pastāv.
desmita
ka viņš ir valsts nodevējs. Jūs viņu izslēdziet no
kura
bus
tikai
atlīdzību,
Jūs gribat maksāt
no īpašnieku saraksta, neskatoties uz to, ka viņa nedala no cenas, kādu prasa bijušie īpašnieki.Nu atvaikustamais īpašums — zeme un māja ir tāpat ieraknojat, priekš šādas krāmu bodītes lietas mes neesam
stīti zemes grāmatā, kā kura katra cita. Tā tad pridabūjami, jo tas, ko jus gribat nostādīt ka ilgstošu
vātīpašumu jūs aizskariet, iet runa tikai par motiparādību, ir priekš mums tikai vienreizējs akts, dipamatiem,
v iem, kāpēc jūs to aizskariet — tāpēc ka viņš ir
bet
bināts ne uz vietējiem civiltiesiskiem
valsts nodevējs. Bet principam — neaizskart īparunajupagajušo
jau
uz tiem pamatiem, par kuriem es
šumu — jūs esiet pārgājuši pāri, jūs to aizskariet, tā
reizi.
Jūs gribat, turpretim, izņēmumu norēķinus iztad jums vairs nav svēts kurš katrs privātais īpavest ne kā vienreizēju aktu, _bet gan ka pastāvīgu
šums,
pastāvošās
tiesiskas
iekārkurš katrs privātais īpašnieks. Ir tādi īpašpie
norēķināšanās veidu
nieki, kuriem jūs atzīstiet, ka viņu privātīpašuma tietas. Caur to jūs tiešām satricinātu visus tiesiskos
sības ir aizskaramas, un proti, tādā veidā, ka nepamatus. (Starpsaucieni un troksnis laba puse). Pec

lad. atkrīt Jūsu iegalvojums, ka mēs ar ierosinājumu
gribot izvest kaut ko tādu, kas pēc likuma nav iespē-
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maksa par tiem atlīdzību. Tālāk, jamēs runājam par
privātīpašuma tiesībām, kā tās tiek definētas privātas tiesības, tad nevarētu teikt, ka mūsu sociālie
likumi aizskar tieši īpašuma tiesības, bet ka viņi ierobežo privāto bnvibu, ierobežo topošo, nākošo privātīpašumu, tas ir skaidrs. Piemēram, savā laikā, kad
saka izdot pirmos sociālos likumus Anglijā, tos izdeva
pret 3—-4 gadus vecu bērnu nodarbināšanu mājrūpīiiecība. Rūpnieki viņus nodarbināja tāpēc, ka tas bija
Iets darba spēks. Pēc attiecīgu likumu pieņemšanas
šo bērnu vieta rūpniekiem vajadzēja pieņemt pieaugušas personas un maksāt vairāk. Viņu topošais
privātais īpašums ar šo tika ierobežots. Tāpat likums par minimālo darba atalgojumu neatļauj privātiem īpašniekiem pilnīgu rīcības brīvību. Mēs
stāvam pie īres likuma. Ari še privāto īpašnieku pilnīgas rīcības tiesības par savu īpašumu tiek ierobežotas, ja izdodam kādas normas. Tā tad privāts īpašums ir ierobežots un ari jūs, labā spārnā, atzīsiet, ka
viņš ir ierobežojams. Tagad šī tendence tiek turpināta un ierobežo privāto īpašumu vēl tālāk. Jūs
atzīstiet ka valstij ir tiesība aizskart privāto īpašumu ar noteikumu, _ ka par to vajaga izmaksāt atlīdzību. Betari tāda veidā ta tomēr ir privāta īpašuma aizskaršana. Dzīve ir radījusi šeit tikai vienu
jaunu normu, t. i. ka īpašumu var gan atsavināt, bet
tikai par maksu. Tendence mūsu dzīvē iet pa šo
ceļu. No sākuma privātīpašuma nebija, bija tikai
sabiedrisks īpašums. Uz sabiedriska īpašuma radās
privāti īpašnieki un pēc tam vēstures gaita sāk šos
privātos īpašniekus viņu tiesībās ierobežot. No Sākuma ierobežo tādā veidā, ka ņem par atlīdzību, bet
ir gadījumi, kur ņem ari bez atlīdzības. Ja runā par
tiesisko pamatu un prasa, vai bijušiem muižu īpašniekiem viņu muižas ir privāti īpašumi vai nē, vai
viņiem ir tiesība uz šo zemi vai nē, tad no formelā
redzes stāvokļa viņiem šīs tiesības ir. Viņu īpašumi ierakstīti zemes grāmatās, un tas pēc mūsu
civillikumiem nozīmē, ka viņiem tiesības uz viņu zemi
un muižām ir. Tas ir neapšaubāmi un skaidri. Bet
arto nav teikts, ka šīs īpašuma tiesības nevar aizskart. Bet kā īpašuma tiesības ir radušās? Šīs tiesības ir pašas par sevi radītas ar likumu, un kā viņas
ar likumu ir radītas, izsauktas no dzīves vajadzībām,
ta mes ar likumu šīs privātīpašuma tiesības varam
ierobežot. Šo ceļu mēs acumirklī visā mūsu dzīvē
esam mēģinājuši iet, un to mēs darām ari pie šī likuma. Vispār jāsaka, ka likumus mēs radam tādā
kārta: ja ir nobriedusi kāda dzīves vajadzība, tad likumdevējs pasaka šai lietā savu galīgo spriedumu
un šo dzīves vajadzību pārvērš tad par normu, par
likumu. Ta, ja valsts intereses to prasa, varam aizskart ari privātīpašuma tiesības uz zemi un, izdodot
attiecīgu likumu, līdz šim varbūt nelikumīgu lietu
padarīt par likumīgu. Protams, mēs to darām uz
revolucijas _ pamata. Pati Latvija un ari agrārā reforma ir cēlusies revolūcijas ceļā; pa tādu pašu ceļu
mes ejam talak. Iedomāsimies tādu gadījumu: ja
bijuša Krievijas cara troņa mantinieki nāktu Krievijā
pie varas, tagadējo komunistu vietā, un viņiem būtu
pietiekoši daudz spēka nākt uz Latviju un Latviju ar
varu iekarot,-tad viņi mūs visus, bez izņēmuma, kā
tos, kas mēs sēžam 'šeit, tā tos, kas sēž valdībā, varētu nosēdināt uz apsūdzēto sola un tiesāt kā nodevējus. Sakāt, vai viņiem nebūtu uz to tiesiska pamata? Mes taču visi pēc agrākās Krievijas sodu likumiem esam noziedznieki pret Nikolaja II. mantiniekiem. Un ja tas tā būtu, tad mēs nevaram teikt, ka
mums bija tiesiski pamati radīt savu valsti (sauciens
pa labi: „Publiskas tiesības!"). Jūs sakāt, ka tā ir
publiska tiesība, bet ne privāta tiesība. Tas ir revolūcijas jautājums, tas ir varas jautājums, varētu teikt,
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varas akts. Šinī gadījumā krīt svarā varas un nevis
tiesiskais jautājums. Jūs gribat šķirt privātas tiesības no publiskām tiesībām. Bez šaubām, viņas var
šķirt Bet mēs runājam te par tiesisku principu vispār, un šis tiesiskais princips vispār rāda to, ka visas tiesiskas normas vispirms nobriest dzīvē un ti-

kai vēlāk tiek fiksētas zināmā likumā, tiek legalizētas. Tā tas notiks ari šinī likumā. Tāpēc, kā es
jau teicu, ja Nikolajs varbūt kuru katru no mums nosēdinātu uz apsūdzēto sola kā valsts nodevēju — un
to viņš pamatojoties uz savu sodu likumu, ar pilnu
tiesību varētu darīt — ko tad mēs aizstāvoties varētu teikt sev par attaisnojumu. Mums atliktos atsaukties tikai uz to, ka Latvijas tauta izvēlējusies
nodibināt savu patstāvīgu valsti, ka mums tā dzīvot
ir labāki, ērtāki un patīkamāki. Bet tas būs morālisks, unne tiesisks motivs. Tāpat ari šeit, ja dzīves apstākļi un mūsu valsts labklājība prasa, lai mūsu
nabadzīgie līdzekļi netiktu izlietoti priekš atlīdzības
bijušiem muižniekiem, tad acīm redzot ari še mēs privātā īpašuma tiesības aizskart varam. Vārdu sakot,

viss jautājums grozās ap to, kā kāds akts tiek motivēts. Iet runa par pašu motivāciju, bet ne par pašu
tiesību būtību. Mēs atzīstam par iespējamu privāto
īpašumu aizskart tad, kad to prasa valsts intereses.
Mes atzīstam par nedibinātām agrākās tiesiskās normas tad, kad to prasa etiķa un tautas labklājība. Ja
tautas vairākums — es runāju par organizēto tautas
vajrakurnu, to organizēto tautas vairākumu, kurš.
mus ir sūtījis šurp, — ja tas organizētais tautas vairākums nāktu pie slēdziena, ka priekš mūsu valsts
pastāvēšaņasir kaut kas vajadzīgs, tad viņam ir tiesības radīt šādas normas, līdz šim atzītos principus
neatzīt, iet tālāk un tos ierobežot. Mums ir pilnīga tiesība to darīt ari attiecībā uz privāto īpašumu. Mēs
varam vienu privātīpašnieku kategoriju, šinī gadījumā
lielos zemes īpašniekus, atzīt par tādiem, kuriem par
viņiem pareizi piederošiem īpašumiem mēs nemaksāsim. Mēs varam atzīt otru īpašnieku daļu, pie
kuru īpašumu atsavināšanas mēs ķertos, par tādiem.
kuriem_ jāmaksā. Bet varbūt reiz būs laiks, kad ari
šiem pēdējiem privātīpašniekiem mēs vairs rfeatzīsam
viņu tiesības un ari nemaksāsim par viņu privāto
īpašumu. Tas varbūt būs vajadzīgs uz pilsētas mājam, fabrikām, dzelzceļiem. (K. Pauluks no vietas:
„Bet uz cita pamata".) Nē, Pauļuka kungs, nevar
teikt ka tad tas bus uz gluži cita pamata. Es nerunāju par nākošo valsti, kuru mēs kā sociāldemokrāti saucam par sociālistisko. Es domāju, ka jau
daudz agrāk mes varam nonākt pie tā, ka zināmi
privātīpašumi mums tālāk būs jāierobežo. Mēs varam nonākt pie tā jau pirms tam, ka esam nonākuši
tanī valstī, ko saucam par sociālistisko valsti, jo tendence uz privāta īpašuma ierobežošanu mūsu dzīvē
ir jau konstatējama un mēs par šo ceļu ejam uz
priekšu. Šinī gadījumā mēs ejam šoprivātā īpašuma
ierobežošanas ceļu_ ne par labu kurai katrai atsevišķai personai, mes ejam šo ceļu valsts interesēm
par labu. Ja nebūtu šinī jautājumā — Latvijas agrāras reformas lietā — ieinteresēta Latvijas valsts,
tad mušu tagadējā valstī, atzīstot līdzšinējos tiesiskos
principus ari attiecība uz privātīpašumu, mums nebūtu nekāda tiesība uz šo lietu. Bet tā kā to prasa
valsts intereses — un valsti mēsstādam augstāk par
visu, jo no mušu valsts pastāvēšanas atkarājas ikviena musupilsoņa eksistence — tad mēs atzīstam
to par iespējamu un par vajadzīgu. Ringolds Kalninga kungs ari šodien runāja un sacīja, ka atlīdzība
jāmaksā. Viņš atzīst privātīpašumu. Bet tāpat viņš
ir atzinis no šī katedra, ka viņš ļoti labprāt būtu ar
mieru izdot socia!us_ likumus, apdrošināt strādniekus
pret vecuma nespēku, pret sakropjošanas gadīju-
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miem, tikai mums neesot līdzekļu un tāpēc mēs to,
saka R. Kalnings, nevaram darīt. Un tomēr viņš atzīst, ka atlīdzību vajaga maksāt, kaut gan mums nav
priekš tam līdzekļu. Es negribu aizkavēt augsto namu
ar garām runām, gribu sacīt tikai vienu, proti sekošo, Pauļuka kungs argumentēja pret šo likumu ar
to, ka šis likums pēc savas juridiskās formas neesot
pieņemams un tāpēc jābalsojot pret šo likumu. Pauļuka kungs, ja tik_ vien būtu tās nelaimes, tad tā lieta
butujoti laba. Mēs varētu izlabot likumu tādā veidā,
ka jus to liekat _priekšā, izlabot juridiskās nepilnības,
kas ir likuma, tādā garā, ka likums top ari jums pieņemams. Tāpat Purgala kungs uzsver, ka juridiski
šis likums neskaidri uzrakstīts. Bet zināmus pārlabojumus taču jus_ varat iesniegt. Kas tad nu notiks,
kad likums bus pārgrozīts ? Ja šislikums nāks tautas
nobalsošana un tās partijas, kas viņu ir ierosinājušas,
varbūt labāki varētu balsot par kādu izlabotu likumu
— ja būtu pieņemts tāds labāks likums, kurš atlīdzības nemaksāšanu nosaka pareizi — tad tās partijas
aicinās balsot pret ierosinājumu un izgāzīs to cauri;
tad otrs, mūsu pieņemtais projekts, varēs stāties
speķa. Redzat, Pauļuka kungs, mēs varam strīdēties par konstitūcijas jautājumu. Te var būt domu
starpības, kādā veidā mūsu izlobītais likums stāsies
spēkā, bet ka pie šī likuma ir iespējams ienest pārlabojumus, tas ir neapšaubāmi. Kā šis likums nāks
spēkā? Vai tam būs jānāk blakus tautas ierosinājumam, vai ne — par to mūsu konstitūcijā ir dažas neskaidrības. Bet par šiem jautājumiem es negribu ru-

nāt.

Mēs tautas ierosināto likumu varam labot.

Protams, te nu varētu strīdēties, pa kādu ceļu mēs
iesim: vai mēs iesim pa to ceļu, pa kādu iet Šveice,
kur laiž tautas nobalsošanā abus likumus, kā to, kas
ir no tautas ierosināts, tā ari to, kas nāk no parlamenta ; vai ari pa tādu ceļu iesim, ka ja tiek atraidīts
tautas ierosinājums, tad nāk spēkā tas likums, ko
parlaments ir pieņēmis. Es negribu jautājumu izšķirt pēc būtības, bet skaidrs ir viens, ka mēs varam šo likumu labot un padarīt viņu par juridiski
pieņemamu. Tā tad juridiskais arguments pilnīgi
atkrīt nost. Bet ap to lieta negrozās. Lieta negrozās ap to, ka šis likums būtu juridiski nepareizi rediģēts un ne tāpēc jūs balsojiet pret šo likumu, bet
gan tāpēc, ka pēc būtības viņš jums ir nepieņemams.
Juridiskie argumenti ir pievilkti tikai blakus ceļā.
Tā frakcija, pie kuras es piederu, atzīst, ka īpašuma
tiesības nav tādas, ka viņas nekad un nekur un nekādā laikā nav aizskaramas. Privātīpašuma tiesības var tikt aizskartas un tiks aizskartas ari uz
priekšu, ja to prasīs valsts vajadzības. Mūsu valsts
vajadzības prasa, lai šīs tiesības, kādas ir bijušiem
muižniekiem uz viņu zemi, tiek ņemtas, jo valsts
vajadzības, valsts intereses, organizētas tautas intereses stādāmas augstāku par šo atsevišķo personu,
kaut gan likumīgām, tiesiskām interesēm. Likumdošanas iestāde ir priekš tam, lai viņa pieņemtu likumus un grozītu pastāvošos likumus, vai nu pavisam, vai pa daļai. Mēs šodienneatceļam vispārīgi
privātīpašuma tiesības, bet mēs aizskaram vienu
privatīpišuma kategoriju tāpēc, ka to valsts intereses
prasa. Ja mums būtu pietiekoši daudz līdzekļu. ja
mūsu valsts būtu ļoti bagāta, ja mēs paši būtu bagāti,
tad mēs varētu nerunāt par muižnieku zemes konfiskāciju, tad varētu runāt par atlīdzību bijušiem īpašniekiem, nerēķinoties ar to, kā vira izturējušies pagātnē. Mēs negribam labprāt runāt par atriebšanos,
kaut gan jāsaka, ka par atriebību runā ari mušu likumi. Ir tādas teorijas, kā tas jums, godātie kungi,
ir zināms, tādi kriminālisti, kuri aizstāv sodu tāpēc,
ka vajadzīgs atriebties tam, kas noziegumu izdara.
Varētu ari mēs uz tāda viedokļa nostāties, bet par to
mēs šeit tālāk nerunāsim. Ja mēs nerēķinātos ar to,
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ko muižnieki izdarījuši agrāk, un ja tomēr gribētu
runāt par to, ka atlīdzība maksājama, tad jāsaka, ka
mums līdzekļu nav, Latvijas tautai nav lieku līdzekļu
priekš tādām lietām. Tie daudz vairāk vajadzīgi
priekš mūsu valsts celšanas. Tāpēc saprotams, ja
mums nav līdzekļu, ka mēs bijušiem muižu īpašnie-

kiem nevaram maksāt. Viņiem ir atstāts pietiekoši
daudz, viņi nav kaili atstāti, viņi var dzīvot ļoti labi
un nevar sacīt, ka viņiem ir liela nelikumība izdarīta.
Bet ja_ valsts intereses un tautas vajadzības to prasa,
tad mēs varam iet ari pāri daudziem līdz šim absolūti
pareizi pastāvošiem principiem, varam pieņemt likumu, kurš līdzšinējās privātīpašuma tiesības ierobežo. Tā kā ir atļauts iet pa revolūcijas ceļu, tad
mēs varam iet to ari šoreiz. Tāpēc ari mūsu frakcija stāv par šī likuma pieņemšanu. Vēl pāris vārdus
par agrārās reformas likumu. Ja agrārās reformas
likuma 21. pants nosaka, ka atlīdzība jāmaksā un ja
tā būtu, ja Satversmes Sapulce būtu skaidri to sa-

cījusi, tad mums tomēr tagad ir tiesība šo likumu grozīt un šādā vai tādā ceļā mēs varam nokārtot lietu
tā, ka atlīdzība nav maksājama un to varam nokārtot pilnīgi legālā ceļā. Šīs normas, kuras vecā dzīve
radījusi, mums jāgroza un jāizlīdzina. Priekš tam
mes šeit esam un mēs varam ķerties pie īpašuma tiesību aizskāršanas tā, kā mēs aizskaram viņas ne uz
reizi, bet aizskaram pa daļai.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Francim Trasunam.

F. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Es
*
^
jūs, mani kungi, neaizkavēšu ilgi. Petrevica kungs ^
runāja par to, ka varot atsavināt privātīpašumus.
Ja, kungi, to neviens nenoliedz, ka var atsavināt.
Taču mums ir zināmi gadījumi, ka var atsavināt atsevišķos gadījumos, kad valsts nepieciešamās vajadzības to prasa. Bet tādā gadījumā viņš tiek atsavināts ar atlīdzību. Kāda ir tā atlīdzība, cik augsta
tā, ir cita lieta, pietiek tikai atsavināt. Bet šeit ir
cits gadījums, šeit ir runa par īpašuma atsavināšanu
zināmām šķirām un, kungi, ne tikai muižniekiem
vien, piederošiem pie muižnieku kārtas, bet šis likums
runā par atsavināšanu bez atlīdzības ari tiem, kuri
pie muižniekiem nepieder, par tādu zemes bezmaksas
atsavināšanu, kura piederēja zemniekiem. Tā tad,
kungi, ja jūs pielaistu, ka var bez atlīdzības vienai
šķirai atsavināt, tad var pielaist, ka var atsavināt ari
otrai. Ja pielaiž, ka var bez atlīdzības atsavināt zemi, tad var ari atsavināt namus. Es domāju, kungi,
tā lieta ir tik skaidra, ka šeit par to nemaz nav ko
debatēt, jo nevar pateikt, ka tautas intereses prasa,
lai zemniekiem atsavinātu viņu zemi bez atlīdzības.
Varētu teikt, ka tautas intereses prasītu, lai atsavina
muižniekiem bez atlīdzības, bet ka paņemtu vienai
šķirai zemi, kura attēlo ari mūsu pašu zemnieku —
latviešu intereses un viņiem atsavinātu bez atlīdzības, to neprasa tautas intereses un to, kungi, neņemiet par ļaunu, to es nevaru saprast. Bet par to jau
ir daudz debatēts un pie tā ilgāki neuzkavēsimies.
Es gribņ pāriet vēl uz citu lietu, ka lielākā dala runātāju runāja, izejot no lietišķa redzes stāvokļa, bet
citi gribēja izsist politisku trumpu. Un to gribēja
Latgales darba partija darīt, zīmējoties uz citām latgaliešu grupām. Te tika aizrādīts, ka kristīgie esot
stāvējuši Satversmes Sapulces laikā par to, ka muižas vajagot likvidēt brīvā ceļā, bet nevajagot atsavināt. Kādi ir tagad kristīgie, tā ir viņu darīšana un
viņi lai paši par sevi runā, bet kas zīmējas uz tiem
kristīgiem, kuri bija agrāk, tad vajaga šo pārpratumu
noraidīt un man vajaga pateikt, ka tas trumpis, kuru
gribēja izsist priekš sevis Latgales darba partija, ka
tas ir apšaubāms trumpis, jo pirmkārt nevarēja būt
runa par muižu likvidēšanu brīvā ceļā jau vienīgi tā-
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pēc, ka tad, kad likumprojekts bija ienests, bija runa
tikai par to, no kā atsavināt muižas, cik atstāt bijušiem īpašniekiem neatsavināmo daļu, cik lielai tādai
normai vajadzētu būt u. t. t. Bez tam, ka'd bija runa
par pašu agrāro reformu un par atlīdzību, tad bija
runa tikai par to un mēs uz to aizrādījām, ka agrārai
reformai vajaga būt vienlīdzīgai un ka zemei vajaga
būt piešķirtai uz īpašuma tiesībām un nevis tā, kā
tanī laikā domāja — nezinu, kā tagad domā — Latgales darba partija, toreiz viņa domāja nevis uz īpašuma tiesībām, bet uz nomas tiesībām. Tad mēs, bijušie kristīgie un es pats, aizrādījām, ka zemniekam
tad zeme maksās daudz dārgāk, nekā kad viņš ienestu
izpirkšanas naudu, jo kā zināms, valsts ņēma 1.500
rentes no vienas desetinas,kad viņu varēja pirkt par
1.000 rbļ. desetinā. Tas būtu tas faktiskais stāvoklis. Tāpēc man liekas, ka šis trumpis bija
vismazākais nevietā. Nevajadzēja šādu politisku
trumpi sist. Ka tas pats trumpis ir apšaubāms, to var
pierādīt ar manas runas stenogramām. Var jau principā oponēt, bet, mazākais pēc manām domām, vajaga būt pret saviem pretiniekiem korektiem.
, Priekšsēdētāja biedrs
A. Petrevics:
Vārds
Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija; runā vāciski)* '); Ka vācu frakcija iestājas par īpašuma tiesībām, un tāpēc ari īpašuma atņemšanas gadījumā stāv
par taisnīgu atlīdzību, būs jau zināms. Šai gadījuma
šādam principielam stāvoklim pievienojas vēl tas apstāklis, ka atņemtais īpašums, par kuru tiek pārrunāts,
savā nospiedošā vairākumā bij vācu īpašums. Tas
veids, kādā ierosināts jautājums par atlīdzību bijušiem īpašniekiem, laupa vācu frakcijai iespēju,
ieņemt principielu 'fstāvokli. Pēdējo dienu debates ir
ņēmušasatlīdzības jautājumam katru valstisku, tiesisku un saimniecisku redzes punktu un apzīmogojušas
to kā izrēķināšanos starp latviešu tautu un vienu
vācu tautības iedzīvotāju daļu. Piedalīties pie šādas
izrēķināšanās vācu frakcijai nav nedz vēlēšanās, nedz
tiesības. Tā viņai jāatstāj latviešu tautas sirds apziņai. Tāpēc šī jautājuma izšķiršanu mēs nododam
vienīgi latviešu tautas priekšstāvju rokās un paši pa
balsošanas laiku atstāsim zāli. (Nemiers.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vairāk pie
vārda neviens nav pieteicies. Debates izsmeltas.
Vēl vārdu dabū personīgā lietā Arveds Bergs.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Pagājušā sēdē Cielēna kungs sava runā nodarbojās ar manu personu,
pie kam nostādīja mani tādā apgaismojumā un tādā
faktu sarežģījumā, kurš nebūt nav pareizs, kuram es
tāpēc nevaru klusu ciešot paiet garām. Citējot pēc
stenogramas, Cielēna kungs teica tā: „Mēs atminamies 1919. gadu, ka tad Arveds Berga kungs veda
sarunas ar Latvijas ienaidniekiem, veda sarunas ar
Stryka kungiem." Tas nav taisnība. Es te pasaku

vienreiz priekš visiem laikiem, ka ne 1919. gadā, ne
ari kādā citā reizē es ne ar kādiem Stryka kungiem vai Stryka kungu nekādas sarunas neesmu vedis, ne ar kādiem Stryka kungiem nekādos sakaros
neesmu stājies, ne personīgi, ne ar rakstu vai caur
citām personām. Es viņu nepazīstu un nekad neesmu redzējis. Es lūgtu vienu par visām reizēm šo
manu paskaidrojumu ievērot, un ja kāds vēl turpmāk
par to pašu ziņotu, tad es jau iepriekš izsaku, ka tas
būs nepatiesība. Vēl man Cielēna kungs gribēja inkriminēt kādu sarunu ar Akseli von Rotu, lai gan par
to stenogramas nekādu pēdu neatrodu. Bet to būtu
dzirdējis ne tik es.viens, bet ari citi deputāti un tāpēc man pie tā ir jāapstājas. Lieta ir tāda, ka tiešām 1918. gada decembrī man bija kāda saruna ar
Akseli von Rotu. Šīs sarunas saturs bija šāds. Ak-
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selis von Rots jautāja man, vai nevarētu kaut ka organizēt zemes aizstāvēšanu pret lieliniekiem, kuri toreiz jau tuvojās galvas pilsētai, bet par politiku, kura
varētu vērsties pret Latvijas valdību, neviens vārds
minēts netika. Es uz šo sarunu ielaidos tikai ar noteikumu, ka tūlīt pēc šīs sarunas es saturu darīšu
zināmu divām personām — maniem biedriem no Iracionālās Padomes, Zamueļa kungam_ un vel kādai
citai personai, kura ir klāt še augsta nama. Mes,
kopā sarunājoties, atraidījām Rota kunga priekšlikumu, un to es viņam paziņoju. Tas ir viss. Mes
norunājām, ka šīs sarunas saturs paliks mūsu starpā.
Šo solījumu Zamueļa kungs ir lauzis. (Starpsauciens
pa kreisi.) Noslēpums tāpēc, ka lielinieki
spiedās
virsū un toreiz visa pilsēta jau bija pilna ar lielinieku
spiegiem. Jūs saprotiet, ka eveutuelu militāru operāciju mēdz turēt noslēpumā. (F. Cielēns no vietas:
„Pret Latvijas valsti".) Nē, pret Latvijas valdību operācija noslēpums nebūtu bijusi. Zamueļa kungs, kā
jau teicu, šo norunu ir lauzis. 3 dienas pirms Saeimas
vēlēšanām viņš publicēja visu to lietu. Par laimi
trešais kungs, kas bija klāt, neliedza dot- savu liecību un to ir atklāti devis. Tā būtu visa lieta. Vairāk ko paskaidrot man nav. Bet ja Cielēna kungs šo
lietu cēla, tad viņam vajadzēja visus šos materiālus
pārzināt. Ja lietu nostāda citādā gaismā, tad tā ir
nesaudzīga apiešanās ar patiesību. Ja Cielēna kungs
pēc tam atrod par iespējamu man vēl dot padomus,
ka man vajadzētu ar Zamueļa kungu duelēties, tad
man atliek par to tikai brīnīties.
No visiem citiem
es tādu padomu varēju sagaidīt, bet tikai ne no Cielēna kunga, jo ar Dieva tiesas palīdzību konstatēt,
kam ir taisnība, tas taču gan nav īstais ceļš. Bez tam
Cielēna kungs deva padomus, kā man aizstāvēt savu
godu visas nācijas priekšā. Atļaujiet man šos aizrādījumus ar pateicību atraidīt. Man goda lietās nav
jāpieņem aizrādījumi no tāda kunga, kurš šodien jau
otro reizi ir pieķerts pie tā, ka ne visai saudzīgi apietas ar patiesību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
lietā vārdu lūdzis vēl Cielēns.

Personīgā
.-*-*-

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Man liekas, ir lietas, par kurām vajaga runāt ar mierīgām asinīm, un proti, personīgā
lietā ari var runāt ar mierīgām asinīm.
Es savā
runā, kā to var konstatēt pēc manas stenogramas,
neesmu teicis it nevienu vārdu no sevis par Arveda
Berga kunga personību. Arveda Berga kungam nav
bijis tikpat daudz korektības pret manu personību,
kā manā izgājušā runā bija korektības no manas puses pret Berga kungu. Viņš no šī katedra varēja runāt pavisam citādāku valodu, jo, proti, manā stenogramā par Arveda Berga kungu nepārprotamā veidā
pateikts: „Kamēr Jūs neesat duelējušies ar Zamueļa
kungu, jāatzīst tas par taisnību, un tāpēc tālākās diskusijās ar Jums, Berga kungs,- par to neielaidīšos, jo

Jums priekš tam, laikam, ir pietiekoši drosmes, lai
savu godu un savu taisnību aizstāvētu Latvijas nācijas priekšā." Viss tas, ko es runāju par Arveda
Berga kungu attiecībā uz Axel von Rotha lietu, netika teikts no manis, bet tika teikts pēc tā, kas parādījies Latvijas presē, uz to nekāda goda tiesa vai cita
kāda tiesa nav notikusi un nekādā ceļā Latvijas sabiedrībā no Zamueļa kunga izteiktais apstiprinājums
netika apgāzts. Ja kādā slēgtā sēdē kaut kur kaut
kas ir noskaidrots starp Zamueļa kungu, Berga kungu
un to trešo, atklātībai nezināmo personu, tad tā ir šo
triju kungu darīšana. Bet priekš Latvijas sabiedrības
un Latvijas tautas var būt un ir tikai tas, kas bij publicētsvienā laikrakstā un par ko nav noticis sabiedrības
priekša noskaidrojums, kas varētu informēt visu sabiedrību pretējā virzienā. Tik tālu tas attiecas uz lietas
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šo ieguvumu tiesībām dibinoties, varētu zelt un
plaukt. Tālāk pastrīpota politiskā puse. Neesot
valstiski šo likumprojektu nepieņemt To mes piedzīvojām kādreiz agrarpolitikas komisija, kur pastrīpoja ari tādas domas, un šo valstiskumu un politiku redziet tagad apstiprināmies šeit kad šis stūris stāv tukšs. (Rāda uz minoritatu sēdekļiem.; Tas
nozīmē, ka viņi grib iet kopā ar sociāldemokrātiem,
bet atklāti to negrib parādīt. Viņi ar to grib stiprināt kopā ar sociāldemokrātiem pretvalstisko spēku,
stāvot pret atlīdzību. Ko nozīmē tas, ka vācieši, kuri
ir visvairāk ieinteresēti, lai saņemtu par zemi „kārtīgu" atlīdzību, pa balsošanas laiku atstāj zāli, lai šis
likumprojekts tiktu pieņemts tāds, kāds viņš ir? Bez
šaubām tie uz kaut ko cerē un uz kaut ko gatavoPriekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Vārds agjas. Tālāk tika teikts, ka ja tiekot zeme likumīgi atrarpolitikas komisijas referentam.
savināta, tad tas neesot īpašuma tiesību izjaukšana.
Jau Nonāca kungs norādīja, ka visur nav vienāds zeV--*3 Referents A. Alberings: Cienījamie deputātu
kungi! Noklausījies, kā agrarpolitikas komisijas remes iegūšanas tiesiskums. Bez šaubām starp atsaferents visas šīs divu sēžu garās debates, man jā- vināto zemju bijušiem īpašniekiem ir daudz tādu, kukonstatē, ka no visām debatēm neizskanēja neviena
ri šos īpašumus ir ieguvuši pilnīgi tiesiski — ar grūti
jauna doma, — tāda doma, kura nebūtu vairākreiz
pelnītiem ietaupījumiem un uz likuma pamata. Šie
jau pārrunāta Satversmes Sapulcē, visās komisijās
ir bijuši un ir vēl tagad nacionāli jūtoši Latvijas paun tāpat ari agrarpolitikas komisijā. Itin nekas jauns
trioti. Vai par to tie sodāmi?! Vai latvietim bija
šeit netika teikts un tāpēc, man liekas, nebūs vajasan tiesība nopirkt māju no otra zemnieka, bet tas
dzība sīki analizēt šeit izteiktos ieskatus. Viss gronedrīkstēja pirkt muižu no barona? Tas izklausās
zās ap 2 lietām. Tie, kas ir par šī likuma pieņemšanu, savādi. Bet te pasaka — nost, zemi visiem bez att. i. par to, ka atlīdzība nav jāmaksā bijušiem muižu
līdzības, bez kādiem motiviem, nerunājot par to, kādā
īpašniekiem, atsaucas uz 2 galveniem motiviem. Visveidā šie īpašumi ir cēlušies. Te tiek teikts, ka taupirms norāda uz to, ka atlīdzības maksāšana bijušiem
ta negrib maksāt. Uz to ir īsa atbilde — ja tauta nemuižu īpašniekiem esot priekš Latvijas valsts neiebūtu gribējusi maksāt, tad šis likuma ierosinājums
spējama un nelietderīga saimnieciskā un politiskā zibūtu dabūjis citu balsu skaitu, bet izrādās, ka neliela
ņā, īsumā saņemot kopā tos iebildumus, kādi še tika
grupiņa tikai ir parakstījusi šo ierosinājumu. Tāpēc
izteikti, man jāsaka, ka no saimnieciskā redzes stāņemot vērā, ka jauns nav nekas pierādīts, man ir jāvokļa tika norādīts, ka vispirms valstij esot neiespēlūdz vēlreiz augstais nams pieņemt agrarpolitikas kojami un par dārgu maksāt zināmu atlīdzību. Buševica
misijas priekšlikumu un šo ierosinājumu noraidīt.
kungs teica, ka pēc tiem projektiem, kādi esot iePriekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds busniegti, iznākot caurmērā par vienu hektāru maksāt
džeta komisijas referentam.
1500 rubļu, rēķinot Latvijas naudā. Man jākonstatē,
Referents Aug. Kalniņš: Kā es jau reiz tiku teicis,
ka tas tā nav. Mēs jau pateicām, ka izņemot dažus
budžeta komisijā nodeva 8 balsis par šopriekšlikumu
priekšlikumus, izņemot
varbūt
tikai
minoritatu
un 6 pret. (Jautrība zālē un aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
priekšlikumus, kuri pārsniedz vairāk par 10.000
Ar vajarubļu hektāru, visas pilsoniskās frakcijas stāv par
dzīgo skaitu parakstu ir ienācis sekošs priekšlikums:
daudz mazāku ciparu. Vidējā suma, kuru es pievedu, „Lūdzam pāreju uz pantu lasīšanu likumam par atgrozās ap 350 rubļu Latvijas naudā par hektāru, kas
līdzības nokārtošanu u. t. t. nobalsošanu izdarīt aizkopsumā iztaisa mazāk par 1 miljardu rubļu. Tā tad klāti. " Parakstījuši Rudevics, Bastjānis, Ulpe un
šīs sumas apmērs, t. i. apmēram 700 miljoni rubļu, kas
citi. Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošana par pārsastāda vienu divpadsmito daļu no mūsu gadskārtējā
eju uz pantu lasīšanu notiks aizklāti. Balsošana novalsts budžeta, nevar tikt uzskatīts par tādu, kas mūtiks tādā kārtībā.
Katrs deputāts saņems vienu zīsu valsti varētu novest pie sabrukuma, nevar to uzmīti un es lūdzu tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīskatīt ari par lielu saimniecisku apgrūtinājumu pie
šanu rakstīt uz zīmīti „par"; kas ir pret pāreju rakvisas mūsu lielās agrārreformas. Tas nekādā ziņā
stīt „pret"; kas atturas, rakstīt „atturas". Lūdzu iznav pieņemams un tas ari nav ticis ne no viena rudalīt zīmītes.
Ja kāds deputāts zīmīti būtu sabonātāja aizrādīts, ka tas nebūtu iespējams. Tālāk no jājis, tad pret sabojātas zīmītes uzrādīšanu ir saņedažiem kungiem tika aizrādīts, tā te laikam Nikomama no balsu skaitītājiem jauna zīmīte. Vai zīmīlaja Kalniņa kungs teica, kur tad esottie gadījumi, kā
tes ir jau izpildītas? Lūdzu ievākt zīmītes. Prezivarot konstatēt pārdošanas cenu 1918. un 1920. gadā. dijs liek priekšā pārtraukumu pa balsu skaitīšanas
Jāsaka, ka no 1918.—1920. gadam ir bijuši 192 pirklaiku uz 10 minūtēm. Iebildumu nav? Pārtraukums
šanas-pārdošanas gadījumi.Tas man jāpieved šeit uz 10 minūtēm.
kā konstatējums, un ja Kalniņa kungam tas nebija zi(Pārtraukums no pīkst. 10.4a 10.50 vakarā.)
nāms, viņam vajadzēja agrāk ar to iepazīties. Tālāk
tika norādīts no Raiņa, ka valsts topot nabadzīgāka,
ja par kaut ko maksājot un šinī gadījumā par zemi.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Saeimas
sēde turpinājās.
Man un visiem pilsoņiem liekas, ka valsts caur to neBalsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lasītop nabagāka, bet caur to top daudz bagātāka, ja viņa
šanu — 50 balsis, pret — 35, atturējies nav neviens.
iegūst īpašumu tiesiskā ceļā, bet neiegūst viņu neTā tad pāreja uz pantu lasīšanu
tiesiskā ceļā.
Ja mēs varētu pieturēties pie tādas
pieņemta. Lūdzu
politikas, ka gribam bagāti būt tikai no tā, ko iegūsekretāru nolasīt virsrakstu.
stam bez kaut kādas atlīdzības, bet šādā vai tādā ceSekretāra biedrs Fr. Kemps:
ļā, tad mēs gan bagāti laikam nebūsim. Domāju, ka
„Likuins par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā
ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem."
katrs tiesisks cilvēks, kas skatās nevien no tiesiskā
stāvokļa vien, bet ari no materiālā stāvokļa, tad tas
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
gribēs iegūt sev īpašumu par zināmu maksu, lai, uz neviens nav pieteicies? Pie nobalsošanas par likufaktisko un juridisko pusi. Attiecībā uz Berga kunga
divkāršiem manas personas apvainojumiem no šī
katedra, es turu par nevajadzīgu atbildēt personai,
kura patiešām nesaudzīgi un nekorekti bija apgājušies ar manu personu, it sevišķi kungam, kurš parakstās kā atbildīgais redaktors laikrakstā, kurš nevar
lepoties ne tikai kā ar saudzīgu apiešanos attiecībā
uz personām, bet nevar lepoties ar saudzīgu apiešanos ari attiecībā uz politiskām un vēsturiskām patiesībām, kuras ir zināmas visai latviešu nācijai. Tāpēc uz manas personas divkāršu aizskāršanu n«p šī
katedra es turu zem sava goda atbildēt Arvedam
Berga kungam. Ja viņš grib gandarījumu uz šiem
maniem pēdējiem vārdiem, tad viņš to var meklēt.
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ma virsrakstu iesniegts priekšlikums: „Lūdzam nobalsošanu par likuma virsrakstu izdarīt aizklāti." Parakstījuši: Rudevics, Bastjānis, Lorencs, Kalniņš u. c.
Balsošana par virsrakstu notiks aizklāti. Lūdzu balsu skaitītājus izdalīt zīmītes. Kas ir par virsraksta
pieņemšanu, raksta „par', un kas ir pret, raksta uz
zīmītes „pret"; kas atturas, raksta uz zīmītes „atturas". Vai zīmītes būtu jau izpildītas? Lūdzu ievākt
zīmītes. Balsošanas iznākums: izdalītas 84 zīmītes,
tikpat saņemtas atpakaļ.

Par virsrakstu — 49 bal-

sis, pret — 32, atturējies nav neviens. Baltas zīmītes
nodotas 3. Tā tad virsraksts pieņemts. Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu bijušiem
īpašniekiem (agr. ref. lik. I. d. 2. p. 2. punkts) par atsavināto
zemi un tās piederumiem, kā ari par agr. ref. lik. I. dalās 25.

pantāminētām atceltām tiesībām un prasībām atlīdzība netiek
maksāta."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Vārdu neviens nevēlas? Mēs pāriesim pie šī panta nobalsošanas. Pie 1. panta nobalsošanas ir iesniegts priekšlikums: „Lūdzam nobalsošanu pie 1. panta izdarīt

aizklāti." Parakstījuši Rudevics, Bastjānis, Ulpe
u. t. t. Kas ir par 1. panta pieņemšanu, lai raksta
„par"; kas ir pret, lai raksta „pret"; un kas atturas,
lai rakstaj „atturas". Vai zīmītes ir izpildītas? Es
lūdzu ievākt. Vai visi nodevuši zīmītes? Lūdzu saskaitīt. Balsošanas iznākums. Pavisam saskaitītas
84 zīmītes. Par l.panta pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret 31, atturējies nav neviens. Baltas zīmītes
nodotas 4. Pirmais pants pieņemts. Lūdzu nolasīt
2. pantu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Agr. ref. lik. I. dalās 20. pantā paredzētie maksājumi tiek

. noteikti uz atsavināto zemi un piederumiem gulošu hipotekariski nodrošināto paradu augstumā. Šie maksājumi iemaksājami
valsts zemes banka minēto hipotekariski nodrošināto parādu nomaksai."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies. Es likšu uz balsošanu 2. pantu.
Pie šī panta nobalsošanas iesniegts priekšlikums:
„Ludzam nobalsošanu pie 2._panta izdarīt aizklāti."
Parakstījuši Rudevics, Bastjānis un citi. (G. Reinhards no vietas: _„Nav vajadzīgs!" A. Klīve no vietas: „Mes jau zinām!"). Vai zīmītes būtu izpildītas?
Ludzu ievākt Vai visi nodevuši zīmītes? Lūdzu
saskaitīt ievāktās zīmītes. Balsošanas iznākums:
izdotas pavisam 83 zīmītes, tikpat saņemtas atpakaļ;
par 2. panta pieņemšanu nodotas — 48 balsis; pret
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to — 28, atturējies nav neviens, baltas zīmītes nodotas 7. 2. pants pieņemts. Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Šī likuma 2. pantā minētie hipotekariskie parādi tiek aprēķināti un nomaksāti saskaņā ar likumu par valsts zemes fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu („Vald. Vēstn." Nr. 155, no 21. jūlija 1923. g.)."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies. Es lieku nobalsošanā 3. pantu. _ Pie nobalsošanas iesniegts šāds priekšlikums:
„Ludzam nobalsošanu par 3. pantu izdarīt aizklāti."
Parakstījuši Rudevics, Bastjānis, Cielēns u. c. No-

balsošana par šo pantu notiks aizklāti-. Lūdzu izdalīt
zīmītes. Kas izsakās par šī panta pieņemšanu, lai
raksta „par", kas izsakās pret lai raksta „pret" un
kas atturas, lai raksta „atturas". Vai visas zīmītes
izpildītas? Ludzu ievākt zīmītes. Vai visas zīmītes

ir nodotas? Lūdzu saskaitīt. Balsošanas iznākums:
par 3. panta pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret —
26, atturējies nav neviens, baltas zīmītes nodotas 7.
Pavisam izsniegtas 82 zīmītes uņ tikpat daudz saņemts atpakaļ. Tā tad 3. pants pieņemts. Nobalsošana nak likums 2. lasījuma visumā. Pie nobalsošanas ir iesniegts sekošs priekšlikums: Lūdzam nobalsošanu par visu likumu izdarīt aizklāti." Parakstījuši: Rudevics, Bastjānis, Ulpe u. c. (F. Cielēns no
vietas: „Ludzu nolasīt visus!") Rudevics, Bastjānis, Ulpe, Višņa, Rūdzis, Morics, Būmeisters, Nikolajs Kalniņš, Bruno Kalniņš, Rozentals, Gulbis, Zeibolts, K. Gulbis, Bīlmanis. Nobalsošana notiks aizklāti. Ludzu izdalīt zīmītes. Kas ir par šī likuma
pieņemšanu 2. lasījumā visā visumā, lai raksta „par",
kas ir pret, lai raksta „pret" unkas atturas, lai raksta
„atturas". Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes?
Vai zīmītes būtu jau izpildītas? Lūdzu savākt zīmītes. Vai visi deputāti zīmītes nodevuši? Lūdzu saskaitīt balsis. Balsošanas iznākums: izdalīta pavisam 81 zīmīte, tikpat saņemts atpakaļ; par likuma
pieņemšanu 2. lasījumā visā visumā nodotas 49 balsis, pret — 30 balsis, atturējies nav neviens, baltas
zīmītes nodotas divas. Likums 2. lasījumā visā visuma p i e ņ e m t s. (F. Cielēns no vietas: „Lai dzīvo
Latvijas armija!" . Aplausi pa kreisi.) Prezidijs liek
priekša nolikt šī likuma 3. lasījumu uz pirmdienu,
14. aprili, pīkst. 5 pec pusdienas. Iebildumu nav? Šī
likuma 3. lasījums nolikts Uz 14. aprili, pīkst 5 pēc
pusdienas.
Nākošā sēde rit, 4. aprilī, pīkst 5 pēc pusdienas.
Frakciju biroja locekļus lūdzu sapulcēties uz frakciju
?biroja sēdi. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 11.30 vakarā.)
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Valdības atbilde uz iesniegtiem jautājumiem:
A. Krreviņš, darba ministrs
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valdības atbilde uz iesniegtiem jautājumiem: a) par slēgtās Liepājas drāšu fabrikas strādnieku stāvokli un b) par
lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stāvokli. Pēc tam turpināsies šinī gadā 3. apriļa plenārsēdes dienas kārtība uzņemto un neizlemto likumprojektu apspriešana.
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Pie dienas kartības ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts Saeimai priekšlikums:
,.Liekam priekšā likumu par centrālo kriminālpoliciju
i.iLint kā dienas kārtības 5. punktu."

uz-

Vai pie priekšlikuma vēlas kāds vārdu? Vārdu
neviens nevēlas. Es likšu uz balsošanu pa priekšu
šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts. Tā tad likums par centrālo kriminālpoliciju tiek uzņemts kā 5. dienas kārtības punkts.
No ministru prezidenta ir iesūtīts likumprojekts
par valstij izdodamo saistību nodrošināšanu, līdz ar
Prezidijs liek
finansu ministra paskaidrojumu.
priekšā nodot šo likumprojektu finansu un juridiskai
komisijai. Iebildumu nav? Nodots finansu un juridiskai komisijai. Tad tālāk no ministru prezidenta ir
iesūtīts likumprojekts par ārvalstu preču kredita iz-

mantošanu, līdz ar finansu ministra paskaidroļumiem.

Prezidijs liek priekšā nodot tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots tirdzniecības
un rūpniecības komisijai. Tad vēl ar vajadzīgo skaitu
parakstu ir iesniegts sekošs ierosinājums, kuru es
lūdzu nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Saeima nolemj uzdot valdībai:
1) viena mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai li-

kumprojektu par algoto darbinieku

apdrošināšanu ne-

laimes un profesionālu slimību gadījumos, apvienojot
spēltā"esošos likumus par apdrošināšanu nelaimes un

profesionālu slimību

gadījumos, piemērojot tos mo-

dernās sociālās likumdošanas prasībām un attiecinot
apdrošināšanu ari uz laukstrādniekiem un citiem līdz
šim neapdrošinātiem algas darbiniekiem;
2) divu mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai, likumprojektu par noteikumu par strādnieku un citu
algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos"
attiecināšanu uz laukstrādniekiem."
Parakstījuši: E. Morics. J. Višņa, A. Veckalns,
J. Kalējs, R. Bīlmans, M. Rozentals, K. BungŠs,
P. Zeibolts, F. Cielēns, P. Ulpe, K. Būmeisters."

..

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu pie
šī ierosinājuma vēlas Morics. Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Apmēram priekš
10 dienām jums labpatika noraidīt likumprojektu par
laukstrādnieku darba laiku, kuru bija iesniegusi sociālās likumdošanas komisija., Līdz ar to Saeimai
labpatika atstāt 120.000 algotos laukstrādniekus tai
pašā stāvokli, kādā viņi atradās līdz šim, t. i. svinamās dienās pateikties par izlietām asinīm Latvijas
valsts laba un pārējā laikā atstāt viņu vajadzības Dieva ziņā. Gribētos ticēt, ka tomēr Saeimā ir vairākums, kurš mazākais sajūt šo stāvokli kā nenormālu,
kur šī lielā daļa no Latvijas algotiem darbiniekiem
nav guvusi ne no Satversmes Sapulces, ne no Saeimas ne viena paša sociāla likuma. Mazākais pilsoņu
laikrakstos pēdējā laikā ir pacēlušās balsis, ka nodrošināšana nelaimes gadījumos un nodrošināšana
slimības gadījumos būtu vajadzīga ari laukstrādniekiem. Esmu pārliecināts, ka šie pilsoņu uzskati par
laukstrādnieku nodrošināšanas vajadzību nav izsaukti tikdaudz no žēlsirdības pret laukstrādniekiem,
no taisnības sajūtas, bet ka tie izriet no saimnieciskā
aprēķina, lai pieturētu pie laukiem strādniekus, kuri
tagad bēg pie pirmās izdevības no laukiem, jo uz laukiem viņi kā tiesiskā ziņā, tā sakropļošanas vai saslimšanas gadījumos nav nodrošināti. Mēs gribam,
iesniedzot šos ierosinājumus Saeimai, starp citu palīdzēt ari saistīt vairāk strādniekus laukiem. Protams, tas nav vienīgais mūsu nolūks. Mēs kura katra
laikraksta numurā rudeņos sastopam ziņas par nelaimes gadījumiem pie kulšanas darbiem, sastopam
laikrakstos ziemā ziņas par nelaimes gadījumiem pie
laukstrādnieki.
mežu darbiem, kur tiek sakropļoti
Darbā sakropļotie laukstrādnieki var dabūt palīdzību
[K -āti!m.īSaeim:n Steno»inti.k!i ļ
ļhjļojā Rīgā, Jēk«ba ielā tn ll.ļ
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tikai tad, ja spēj pierādīt, ka saimnieks vainīgs pie viņa sakropļošanas. To pierādīt ir ļoti grūti. Tagad
rūpniecības strādniekiem neprasa vairs to pierādīt,
bet pietiek, kad darbā tu esi sakropļots. Ari priekš
laukstrādniekiem vajadzētu būt tāpat. Tagad stāvoklis ir tāds, ka sakropļotu vai saslimušu laukstrādnieku saimnieks var izdzīt laukā, izlikt viņu no dzī-

vokļa, atlaist viņu.

Tas notiek ari.

Šāds stāvoklis

nav ciešams. Nevar laukstrādnieka nodrošināšanu
slimības gadījuma atstāt labprātīgai saimnieka gribai.
Viens saimnieks būs labprāt palīdzīgs, otrs nebūs un
izmetīs strādnieku uz ielas. Ari šeit ir jādod tās pašas tiesības laukstrādniekiem, kādas ir citiem algas
darbiniekiem. Kas attiecas uz to, vai valdībai ir iespējams no mums priekšā liktā laikā šos abus likumprojektus iesniegt Saeimai, tad mana frakcija ir pārliecināta, ka_ tas ir iespējams._ Pirmo likumprojektu,
par laukstrādnieku nodrošināšanu nelaimes gadījumos, jau Satversmes Sapulce savā laikā uzdeva valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai. Diemžēl neviena valdība vairāku gadu laikā to nav darījusi. To^ tai laikā, kad manas frakcijas priekšstāvji piemēr
_
_
dalījās valdība, ir izstrādāts attiecīgs likumprojekts,
kas ilgāku laiku jau guļ valdības portfeļos; pat nesen
vel ir notikušas darba ministrijā ieinteresēto saimniecisko organizāciju apspriedes par šo likumprojektu. yajaga tik mazliet gribēt un šis likums var laikā nonākt Saeimas apspriešanā. Tāpat tas ir ar
otru likumu — par laukstrādnieku nodrošināšanu
slimības gadījumos. Ari šeit jau ir izstrādāts attiecīgs projekts tai laika, kad darba ministrs bija Lorencs; ari šis jautājums ir apspriests no saimnieciskam organizācijām un ari to ir iespējams no mums
priekšā liktā laikā nobeigt un Saeimai iesniegt. Es
mazākais gribētu vēl ticēt, ka Saeimā neradīsies vairākums par līdzšinējā beztiesiskā stāvokļa atstāšanu
laukstrādniekiem un ka jūs mūsu likumu ierosinājumus pieņemsiet.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
Briedim.
A. Briedis (zemnieku savienība): Priekšlikums

uzdod valdībai viena mēneša laikā izstrādāt likum-

projektu par strādnieku nodrošināšanunelaimes gadījumos rāda, ka diezin cik nopietni iesniedzēji to nav
domājuši, jo ka varētu izstrādāt mēneša laikā tādu likuma projektu, kurš aizskar tik sarežģītus dzīves apstākļus, nav sagaidāms. Morica kungs, motivēdams
savu iesniegumu, aizrādīja uz tiem labiem nodomiem,
no kādiem ierosinātāji vadījušies. Bet šie nodomi ir
apšaubāmi, jo ar to lielo steigu vajaga būt citiem pamatiem, nevis tiem, lai nāktu strādnieku nodrošināšanai palīgā. Te jauaizrādīja, ka valdība pie šī likumprojekta agrāk strādājusi. Tas rāda, ka tas nav tik
viegli veicams. Kad apskatam, kāda vajadzība pēc
šī likuma ir, tad tas ir vairāk vajadzīgs darba devējam nekā strādniekam, jo pēc pastāvošā likuma nelaimes gadījumā darba devējs ir atbildīgs un kur tāds
nelaimes gadījums ir, tur darba devējs šo atbildību
nes. Otrais ir ierosinājums noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības
gadījumos uz laukiem. Šis ierosinājums nenāk pirmo
reizi. Tas nāca jau toreiz, kad tika apskatīts attiecīgais likums. Satversmes Sapulce atzina, ka tie
apstākli, kādi ir laukstrādniekiem un pilsētas strādniekiem ir tik dažādi, ka zem viena likuma pavest nevar, bet ir jāparedz atsevišķi. Tas ir izdarāms likumā par sociālo apgādi. Ari šis likums par sociālo apgādi, neskatoties uz to. ka pie viņa strādāts ar sevišķu
rūpību un pieliktas daudz pūles no divām ministrijām,
tagad, pēc vairāk kā gada, novests tik tālu, ka drīzi
sagaidāms Saeimā. Šinī likumprojektā paredzēti ari
slimības gadījumi — cik viņš pilnīgs vai nepilnīgs, par
to varēs sptiest tad, kad likums nāks apspriešanā un
25

-^
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varbūt varēs viņu papildināt — bet tanī ir ietilpināmi
tie gadījumi, kurus grib ar sevišķu ierosinājumu ienest sociāldemokrāti. Man_ nav tas uzticības tam
apdrošināšanas veidam, kādu liek priekša sociāldemokrāti. Šie sociālie likumi mums ir izdoti tanī
laikā, kad sociālās likumdošanas vilnis sita sevišķi
augstu, ne tikai pie mums, bet ari citās valstis un jr
ari piedzīvots, ka tur sāk jau mācīties no tiem apstākļiem un no tiem piedzīvojumiem dzīve, kādi pie likumu izvešanas ir parādījušies. Pie mums ta apziņa
vēl nav nākusi un mums vēl ir tieksme iet talak šinī
pašā virzienā un tā drosme ir nākusi vēl tanī laika,
kad visspilgtāk! ir demonstrēta tā nevarība un tas
nespēks, kad tie, kas ir uzņēmušies vadīt slimo kases,
ir pierādījuši, ka viņi to nav spējuši. Jus, kungi, paši bijāt tai kongresā, kur nebij prieka piedalīties, un
tur nāca atklātībā tādas lietas.par kuram tiešam, ari
slikti no jums domājot, nevarēja iedomāties, ka tur
tik tālu būs, ka jūs to naudu, tos līdzekļus, kas savākti priekš slimajiem, samaksāsat pat tādiem darbiniekiem, kuri sēd Saeimā, par tādu darbu, kādu viņi
laikam nekad nav strādājuši. Nodot ari laukstrādniekus tādam pašam liktenim mēs neatrastu nekāda
ziņā par iespējamu, jo tur ir redzama tendence nevis
gādāt par' to slimo, bet gādāt par tiem veseliem, kuriem ir vajadzīgas labas vietas, jo ari neiestājoties
valdībā, var sev iegūt ministru algas, strādājot tādās iestādēs, kur ir jārīkojas ar tiem līdzekļiem, kādi
sanāk no valsts, sanāk no darba devējiem un sanāk
no strādniekiem. (Troksnis zālē.) Neuztraucaties.
Nepadarāt augsto namu ari par tādu pat mitinu, ka
toreiz kongresā. (Starpsaucieni.) To jau jūs no sava kongresa protokoliem varat redzēt. Jums tas ir
zināms. Jūs jau varbūt kongresā bijāt. (Starpsauciens.) To man nav vajadzīgs saukt. (Starpsaucieni.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lūdzu

nepārtraukt runātāju.
A. Briedis (turpina):

Es domāju, ka tas pats

atsauksies. Tā tad nodot laukstrādnieku apdrošināšanu slimo kasēs pie tādas kārtības, kādas tanīs pastāv, nav iespējams. Kas attiecas uz šo slimo kasu
likumu, tad viņš ir jārevidē, bet jārevidē gan citādākā virzienā, un te vajadzētu uzklausīt ari to balsi, kas
nāk no darba devējiem, kuri paši uzņemas apdrošināt strādniekus neprasot neko no valsts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds

Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Uz Brieža kunga
it kā lietišķiem iebildumiem pret mūsu ierosinājumu
būtu sakāms sekošais. Ir nepatiesība, ka pēc mušu
tagadējiem likumiem saimnieks katrā gadījuma nes
un uzņemas atbildību par savu sakropļoto strādnieku.
Attiecībā uz laukstrādniekiem, kā jau teicu, saimnieks
atbild tikai tad, ja laukstrādnieks pierāda, ka viņš ir
sakropļots caur lauksaimnieka vainu, bet nevis katrreiz tad, ja viņš sakropļots pie saimnieka darba. Pilsētas strādniekiem vainas pierādīšanu vairs neprasa
tāpēc, ka juridiskā prakse ir nākusi pie pārliecības, ka
ir nejēdzība to prasīt. Pie laukstrādniekiem tas pēc
mūsu likumiem vēl pastāv. Attiecībā uz laukstrādnieku nodrošināšanu slimības gadījumos Brieža kungs
domā mūs apmierināt ar to pašu nabagu māju, kuru
viņš paredz ierīkot pagasta nespējniekiem. Es nedomāju, ka Brieža kungs ir gatavs dot tādu sociālās apgādības likumu Latvijas iedzīvotājiem, ka tiešām
mums atkristu runa vēl par atsevišķiem nodrošinājumiem darba nespējības gadījumos. Ja Brieža kungs
tā to saprot, tad mēs varētu tam pievienoties, bet
līdz šim tādus uzskatus jūs nekur neesiet aizstāvējuši.
Ir savādi, ja nāk priekšstāvis no partijas, no kuras
rindām un piekritējiem ir cēlušies vainīgie pie desmi-
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tām mežu panamām, dzelzceļu panamu, siļķu, speķa,
naftas un citu panamu, — nak un no šī katedra pārmet sociāldemokrātiem, ka sociāldemokrāti esot izmantojuši savā labā slimo kases; nak un apgalvo, ka
sociāldemokrātiskās frakcijas deputāti sēžot slimo
kasēs un saņemot tur naudu. (V. Bastjanis_no_vietas:
„Vārdā jau nesauc!") Diemžēl, nesauca vārda un ari

nevar saukt tāpēc, ka tā ir nepatiesība. (Sauciens no
vietas: „Meli!") Kongresā ari tāds iebildums nav
nācis un jūs esiet ļoti slikti kongresā klausījušies, ja
jūs ko tādu esiet kongresā sadzirdējuši. (P. Kalniņš
no vietas: „Brīvā Zemē" jau visu ko var izlasīt!")
Es atkārtoju vēl reiz, ka ir nepatiesība, Brieža kungs,
ko Jūs še apgalvojāt par Saeimas sociāldemokrātisko
frakciju. Diemžēl ir nākuši priekšā atsevišķi gadījumi, kur slimo kasu darbinieki ir noziegušies. Tādi
gadījumi, es saku, diemžēl ir nākuši priekšā, piemēram, Daugavpilī, kur Daugavpils dzelzceļnieku
slimo kasē sēdēja Berga kunga draugi, kādi ir apzagusies un starp tiem ir bijis ari viens bijušais mazinieku partijas biedrs. Cik es zinu — nezinu pat, vai
tas ir konstatēts, mazākais tika runāts — viens tāds
gadījums esot bijis ari kādā Rīgas kasē. Tas ir viss,
kas līdz šim ir konstatēts piesavināšanās ziņā slimo
kasēs. Vairāk gadījumu man nav zināms un ari jūs
tos nevarat pievest. Ja ir Latvijas strādniecība pratusi noorganizēt pati ar saviem spēkiem, ar savu
organizatorisko prātu slimo kases visā Latvijā, kurās ir apvienoti ap 100.000 strādnieku un ja vairāk
kā divu gadu laikā ir atradušies tikai pāris neģēļu, kas
ii ielavījušies slimo kasēs, lai piesavinātos strādniecības un valsts naudu, tad man jāsaka, tas ir gods

strādniecībai, ka viņa tik viegli ir tikusi visām kārdināšanām pāri. Ne jūs varat strādniecībai ko pārmest. Jūs bijāt labāki audzināti, vairāk izglītoti, jums
bij vairāk prāta, bet jūsu piekritēji un pat jūsu partijas biedri tanīs lietās, kuras jūs organizējāt, neprata
turēt sabiedrisko lietu tik tīru, kā strādniecība ir pra-

tusi turēt savas sabiedriskās lietas. Gods tas ir
strādniecībai! Ne jums Latvijas strādniecībai šinīs
lietās ir tiesība ko pārmest. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie balsošanas kartības iesniegts priekšlikums:
„Liekam priekšā katru priekšlikumu balsot atsevišķi."

Vai ir pret to kādi iebildumi? Iebildumu nav?
Balsošana notiks dalīti. Vispirms nāks nobalsošanā
pirmā daļa:
„Viena mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par aJgoto darbinieku apdrošināšanu nelaimes un profesionālu slimību gadījumos, apvienojot spēkā esošos likumus
par apdrošināšanu nelaimes un profesionālu slimību gadījumos,
piemērojot tos mo_dernās sociālās likumdošanas prasībām un
attiecinot apdrošināšanu ari uz laukstrādniekiem un citiem līdz
šim neapdrošinātiem algas darbiniekiem."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par ierosinājumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ierosinājumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par ierosinājumu nodotas
37balsis, pret to 29 balsis. Ierosinājums pieņemts.
Talak nobalsošana nāks otrs ierosinājums:
„divu mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par _ „noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos" attiecināšanu uz laukstrādniekiem. "

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par ierosinājumu. Kas ir pret ierosinājumu, lūdzu pacelties. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par ierosinājumu nodotas 32 balsis, pret to 32 balsis.
Notiks otrreizēja balsošana. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par ierosinājumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret ierosinājumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
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ierosinājumu nodotas 33 balsis, pret to 34 balsis.
Ierosinājums atraidīts. Tagad nākošais ierosinājums.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Mēs apakšā parakstījušies liekam priekšā likumā par
zvērinātiem mērniekiem 2. pantu pagildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. 2. Mērniecības darbu izvešanai no zvērinātiem mērniekiem uz zemēm, kuras ietilpst pilsētu un

ļ,^
' I

miestu administratīvās robežās, vajadzīga attiecīgās
pilsētas vai miesta valdes piekrišana."
Parakstījuši:
K. Būmeisters, E. Radziņš, E.
Jaunzems, J. Kalējs, E. Gulbis, A. Buševics,
J. Rūdzis."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings. Pie šī
priekšlikuma vardu veļas Būmeisters. Vārds Bū-

meisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Satversmes Sapulce savā laikā ir pieņēmusi likumprojektu par zvērinātiem mērniekiem. Pie
šī likuma pieņemšanas ir bijušas domu starpības par
to, kādu darbu uzlikt zvērinātiem mērniekiem. Ir
pastāvējušas domas, ka zvērinātiem mērniekiem nevarētu dot visus darbus, sevišķi tos, kuri atrodas uz
fonda zemēm, bet tos darbus varētu uzticēt tikai valdības dienestā stāvošiem mērniekiem. Tomēr tika
pieņemts Satversmes Sapulcē tas uzskats, ka zvērinātiem mērniekiem atļauts izdarīt mērniecības darbus uz visām zemēm, ari uz tām, kas pieder ne tikai
fiziskām personām un juridiskām personām, bet ari
uz valsts un pašvaldību iestādēm piederošām zemēm.
Tomēr kā izņēmums pie 2. panta tika pieņemta piezīme, ka uz fonda zemēm, ka uz darbiem, kas tiks izdarīti ar šņoru zemju izdalīšanu viensētās, ka tur vajadzīga katrreizēja zemkopības ministrijas piekrišana. Tomēr šinī likumā nebija paredzēta vēl viena
kategorija, ar kuru vajadzētu darīt zināmu izņēmumu
un kur zvērinātiem mērniekiem nevarētu dot brīvas
rīcības tiesības. Tās ir pilsētas zemes. Loti bieži
gadās, ka projektētie mērniecības darbi runā pretim
pilsētas uzbūves plāniem, pretim pilsētas labierīcības
plāniem, bet ja kāds mērnieks to darbu izstrādājis,
tad uz pastāvošo likumu pamata šinī lietā ieinteresētām pilsētas pašvaldībām nebija tiesības līdzrunāt.
Tāpēc ir bijuši daži gadījumi, kur nonākuši pie ļoti
komiskiem rezultātiem un ari pie ļaunprātībām. Tādēļ pilsētas ierosinājušas un pilsētu kongresa birojs
. uz šo atsevišķo pilsētu ierosinājumu nācis pie slēdziena, ka uz šiem darbiem, ko izved zvērināti mērnieki pilsētu administratīvās robežās, ka tur vajadzētu atļaut pilsētām vismaz pie darbu izvešanas
dot savu piekrišanu. Tā tad būtu vajadzīga pilsētas
vai miestu valdes piekrišana. Tāpēc ari mēs pie 2.
panta, kas pieņemts Satversmes Sapulcē, liekam
piezīmi, ka uz tiem darbiem, kas tiks izvesti pilsētu
un miestu administratīvās robežās, ko izvedīs zvērināti mērnieki, ir vajadzīga pilsētas vai miesta valdes piekrišana. Es domāju, ka augstais nams pievienosies šim priekšlikumam, jo tas ir no svara
priekš mūsu pilsētu sabiedriskās dzīves, priekš pilsētu labierīcības un ka šis likumprojekts tiks nodots
attiecīgai komisijai un ka komisija nenovilcinās viņa
caurskatīšanu, vēlams būtu, ka pavasara sesijā
priekšlikums vēl varētu nākt augstā namā priekšā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Es likšu ierosinājumu uz balsošanu. Kas ir pret tā pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav. Ierosinājums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts ir valdības
' a t b i 1 d e uz iesniegtiem jautājumiem.
Vispirms, pārslēgtās Liepājas drāšu fabrikas strādnieku stāvoklī*. Vārdu lūdz darba ministrs. Vārds
darba ministrim.
Darba ministrs A. Krieviņš: Augstais nams!
I
"??*' Liepājas drāšu fabrikas slēgšana šī gada 24. martā ir
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izsaukusi zināmu saviļņojumu un tas ir labi saprotams, ja ņem vērā, ka šīs fabrikas slēgšana ir notikusi
pilnīgi negaidīti. Ari valdība par to iepriekš neko nav
zinājusi un par slēgšanu ir dabūjusi zināt tikai pēc
tam, kad strādniekiem jau darbs bija uzteikts, t. i.
divas nedēļas pirms darbinieku atlaišanas. Ar to bez
darba bij palikuši 1096 cilvēki. Valdība apsvērusi
soļus, kas būtu sperami šai grūtā jautājumā un ir nekavējoši stājusies sakarā ar minēto uzņēmumu, lai noskaidrotu fabrikas slēgšanas motivus. Atrast visiem
šiem strādniekiem uz reizi citu darbu pie mūsu jūta-

mās rūpniecības krizes apstākļiem pats par sevi saprotams ir ļoti grūti, pat neiespējami. Valdība nosūtīja starpresoru komisiju uz minēto uzņēmumu, un
pamatojoties uz šās komisijas un uzņēmuma direkcijas sniegtām ziņām par minēto uzņēmumu es varu paziņot, ka jautājums par radušos bezdarba novēršanu
labvēlīgāki nokārtosies līdz ar pavasara sezonu, kad
iesāksies rosīgāka darbība uz laukiem, tāpat ari Liepājas ostā. Otrs solis ir pašas fabrikas pakāpeniska,
atjaunošana. Ir droši zināms, ka fabrika darbus atkal uzsāks, sākumā samazinātos apmēros, bet vēlāk,
uz vasaru, plašākos apmēros. Šis otrs solis ir šobrīd vissvarīgākais, jo tas tūliņ nodrošina ar darbu
kaut daļu no atlaistiem strādniekiem. Varu paziņot,
ka jau pirmdien, 7. aprilī, uzsāks ķēžu, lāpstu un dakšu nodaļu atvēršanu, kurās nodarbinās 180 strādniekus.
Jau tagad fabrika nodarbina apmēram 100 strādniekus pie dažādiem darbiem. Klāt pieņems strādniekus: apriļa mēnesī 70, maijā 70, jūnija sākumā ap

50 strādnieku.

Tā kā jūnija sākumā cerams nodar-

bināt ap

470 strādniekus. Bet līdz vasaras vidum
cerams nodarbināt jau līdz 600 strādniekus. Ja valdība uzņēmuma ražojumiem varētu izgādāt izdevīgu
tirgu ārzemēs, noslēdzot attiecīgus līgumus, vai ari
dodot piemērotus pasūtījumus no valdības puses, tad,
cerams, darbu atjaunošana būtu iespējama agrākos
apmēros. Bet tā kā jautājums par ārzemju pasūtījumiem ir problemātisks, tad mums tomēr ir jārēķinājas ari ar citām mūsu saimniecisko iespēju robežās
stāvošām iespējamībām varbūtēja tālāka bezdarba
novēršanai rudenī. Ievērojot augšā aizrādīto, valdība
ir pārliecināta, ka vasaras mēnešos bezdarbs Liepājas
fabrikās slēgšanas dēļ nebūs jūtams.Tai daļai atlaisto
strādnieku, kurai nav iespēja tikt nodarbinātai tūliņ
šai fabrikā, darba ministrija ir gādājusi iespēju 'tikt
nodarbinātai citās vietās un ir stājusies sakaros ar
jūrniecības departamentu, un daļai no atlaistiem
strādniekiem ir cerība tikt nodarbinātiem jūrniecības
departamenta sarīkotos darbos līdz tam laikam, kamēr viņi dabūs darbu Liepājas fabrikā vai citur. Man
vēl šodien bija saruna pa telefonu ar Liepājas drāšu
fabrikas direkciju, un es ceru, ka viņa varēs darbus
atjaunot paredzētā paplašinātā veidā. Ja tomēr uz rudeni darbi neatjaunotos paredzētā gaitā, tad jautājums par atlaisto strādnieku nodrošināšanu ievirzītos
vispārējā bezdarba apkarošanas gultnē. Ir vietā tomēr aizrādīt, ka bezdarbs Latvijā gadu no gada mazinās. 'Tādā gadījumā, ja būs jāsniedz šiem bezdarbniekiem palīdzība, tad valdība darīs visu viņas spēkos
stāvošo, lai tie, kam darbs nepieciešams un kuriem pašiem nebūtu iespējams to atrast, tiktu pie darba un
maizes. Valdība, kā augstais nams no šīs īsās atbildes var redzēt, ir darījusi pagaidām visu, kas ir bijis
viņas spēkos, lai noskaidrotu un iespējami nokārtotu
Liepājas Beķera fabrikas slēgšanas dēļ radušos bezdarbnieku jautājumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie otra
jautājuma — par lauksaimnieku ārkārtīgi grūto stā-

vokli — vārdu vēlas zemkopības ministrs Bauers.
Vārds zemkopības ministrim.
25»
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Zemkopības ministrs E. Bauers: Augstā sapulce!
Zemnieku savienības deputāti valdībai iesnieguši
jautājumu ar sekošu saturu:
„Pēdējā laikā no visām pusēm ienāk ziņas par
ārkārtīgi grūto stāvokli, kādā atrojasjauksaimnieki lopbarības un sēklas labibas ziņā. Lauksaimniecības dzīvais inventārs tiek izpardots,
lai segtu strādnieku algas, nomaksātu nodokļus
un atlīdzinātu parādu procentes. Plaši novadi
draud palikt neapstrādāti zirgu un cilvēku darba *
spēka trūkuma dēļ; valdības atrautais pabalsts
pie mākslīgu mēslu iegādāšanas sevišķi smagi
gulstas uz izpostītiem un jaunsaimniekiem, b*Jt
lielākais posts mūsu lauksaimniecībā šinī pavasarī draud caur to, ka zemkopjiem nav ne tikai
pašas sēklas un lopbarības, bet nav ari nekādu
līdzekļu viņu iegādāšanai.
Ievērojot sacīto, griežamies pie jums, augsti godāts ministru prezidenta kungs, ar jautājumu: vai Jums augšā aprādītie apstākļi ir zināmi
un kādus soļus valdība domā spert viņu novēršanai?"
x
Ievērojot to, ka šinī jautājumā iet runa par lietām,
kuras ietilpst zemkopības un ari finansu resora darbībā, valdība man ir uzdevusi dot atbildi uz jautājuma vienu daļu, uz to, kas attiecas uz manu resoru,
kamēr par pārējo jautājuma daļu atbildēs finansu ministra kungs. Ir iepriecinoša parādība, ka taisni zemnieki vairāk un vairāk sāk interesēties par sava stāvokļa uzlabošanu, bet nav saprotams tas, kāpēc zemnieki ar jautājumu nāk taisni tik vēlā pavasara laikā
un taisni attiecībā uz tādiem jautājumiem, kuru nokārtošana bija jau sen vajadzīga. Vai tas nozīmētu,
ka jautājums iesniedzējiem pašiem šai lietā tikai nule
sāk noskaidroties? Vai tas nozīmē, ka nupat pienācis tas īstais laiks interesēties par sēklas un lopbarības apgādāšanu, vai ari jautājuma iesniedzēji domā,
ka ar šī jautājumapalīdzību apgāzīs tagadējo valdību?
Slikts zemnieks ir tas,*- kas par savu lauku apsēšanu
sāk domāt tad, kad jāsāk iet ar arklu tīrumā. Slikts
zemnieks ir tas, kurš par savu mājkustoņu un lopu
ziemas izmitināšanu sāk rūpēties tikai tad, kad lopi
drīz sāks iet jau ganībās. Pašreizējais stāvoklis šo
ziemu lauksaimniekiem tanīs nozarēs, par ko jautājumi ir iesniegti, patiešām nav apskaužams. Tagadējai valdībai šie apstākļi jau bija zināmi ari bez šī jautājuma iesniegšanas. Daudziem trūkst lopbarības,
ir spiesti izpārdot lopus. Ir izpardots viss, kas bijis
izpārdodams. Trūkst ari labas sēklas. Šāda vai
tāda sēkla ir katram, bet labas sēklas visiem nav.
Tāpat sevišķi plašos apmēros sajūtams vispārīgs naudas trūkums citām vajadzībām, un sevišķi tām vajadzībām, kuras jautājuma iesniedzēji savā jautājumā
ir atzīmējuši. Zemkopības resors domā, ka par to
lietu nokārtošanu, kādas attiecas uz man uzstādītiem jautājumiem, vajadzēja jau agrāk rūpēties. Ka
stāvoklis uz laukiem bija kritisks, to zemkopības ministrija zināja jau pagājušā rudenī un jau pagājušā
rudenī sāka par šolietu interesēties. Tagad stāvoklis
ir daudz grūtāks. Ja rudenī, kad laukus nokūla, varēja sēklas labību dabūt par 100 un nedaudz vairāk
rubļiem pudā, tad tagad par to maksā vairāk par 200
rubļiem pudā. Tas pats jāsaka ari par lopbarības apgādāšanu. Katru dienu, ko mēs tālāk pavadām, nenokārtojot šo jautājumu, mums prasīs vairāk un vairāk līdzekļus. Valdība, _ kuras vārdā man pašreiz ir
gods dot atbildi uz jautājumu, stājās darbā tikai janvāra beigās, un viss tas Jaiks, kurā vajadzēja jautājuma atzīmētās lietas nokārtot, ir jau aiz muguras.
(A. Veckalns no vietas: „Zemnieku savienībai tad
bija noteicošais vārds!") Tā _tad tā valdība, kurai
adresējams šis jautājums, ir mūsu pagājusē valdība.
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Redzot grūtos apstākļus uz laukiem zemkopības ministrija jau septembra sakuma piegrieza vajadzīgo
vērību tiem apstākļiem, kādus mušu laucinieki pašreiz pārdzīvo un vairākas apspriedes kopa ar mušu
sabiedriskiem lauksaimniekiem, ar mušu lauksaimniecisko organizāciju pārstāvjiem, ir dzīves atjaunošanas padomē, ir citas apspriedes, jo rūpīgi pārbaudīja
apstākļus un nāca pie vienbalsīga atzinuma, ka nepieciešami jāsper attiecīgi soļi, lai glābtu lauksaimniekus no šī stāvokļa, mazākais, lai mīkstinātu viņu
grūtos apstākļus. Neilgi pēc tam, jau rudeni, zemkopības ministrija iesniedza ministru kabinetam plašāku motivētu iesniegumu, apgaismojot stavokli un
prasot no valdības līdzekļus trim vajadzībām: seklas iegādāšanai nākošam pavasarim, speķa barības
iegādāšanai ziemas vajadzībām, un, treškārt, lai bez
tam izsniegtu lauciniekiem daudzmaz vieglāk pieejamu kreditu, no kura katrs varētu apmierināt tas
vajadzības, kādas kuram viņa saimniecība radušas.
Ar šādu iesniegumu zemkopības ministrija griezās
pie pagājušās valdības jau agrā rudenī. Tur šī lieta
apstājās. Gandrīz veselos divos mēnešos ministru
kabinets nevarēja tikt skaidrībā, vai krize ir vai nav
un nu vajadzēja dažādus noskaidrojumus un paskaidrojumus. Un toreizējais ministru prezidents, kurš
nāca no zemnieku savienības, teica, ka ir liels jautājums, vai krize ir tāda, kādu to attēlo zemkopības ministrija. Viņam ienākot ziņas pretējas,
vēstules
viņam rakstot no laukiem
(Starpsauciens pa labi), ka tik labu vasaru,
kā šogad viņi reti kad esot piedzīvojuši (A. Klīve no vietas: „Ko nu stāsta bleķi!")
^ jums nepatiks, bet tas nav no svara. ZemTas varbūt
nieku savienība sarīkoja konferenci 16. decembri,
kura bija veltīta krizes noskaidrošanai. Pirmais jautājums bija, vai vispār krize ir un cik plašos apmēros.
Ar dzīvu interesi es sekoju šai konferencei un priecājos, ka šī konference tiešām būs liels atbalsts, kas
palīdzēs atrisināt krizes lietas. Pagāja konference,
bet pie manis neviens negriezās. Es griezos pie
lauksaimniecības departamenta atbildīgākiem darbiniekiem un jautāju, vai ir kādi materiāli ienākuši no
minētas konferences. Nekas nebija ienācis. Kad es
griezos ar kārtēju ziņojumu pie toreizējā ministru
prezidenta kuņga _ divas, trīs dienas pēc konferences
un gribēju dzirdēt, ko šī lauksaimnieku konference
ir atzinusi un atradusi par vajadzīgu darīt, ministru
prezidenta kungs neko nopietnu uz manu jautājumu

nevarēja atbildēt, nedz ari kādus norādījumus dot.
Vienīgais, ko viņš no savas kabatas grāmatiņas izņēma, bija maza lapiņa ar atzīmēm par konferences
iespaidiem. Viņš man šo lapiņu nodeva un kas uz
šāslapiņas stāvēja? Kurzemē esot dabūjama sēklas
labība un novērojama aitu izpārdošana. (Smiekli
kreisa puse.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
klusāki.

Es lūdzu
m

Zemkopības ministrs E. Bauers (turpina): Valdība to'mer pec nepilniem 2 mēnešiem, tas bija decembra beigas, pieņēma nedaudz no zemkopības ministrijas priekšlikumiem un proti, 1 miljonu latu sēklas _ vajadzībām, kamēr pārejās vajadzības, tiklab
vispār lauksaimniecības kreditu, kā ari kreditu spēka
barības iegādāšanai noraidīja, un noraidīja tāpēc, ka
Latvijas banka esotta iestāde, kurai visvieglāk šīs
vajadzības apmierināt Tanī pat laikā norādīja, ka
lauksaimnieki aplam griežas pie dažādiem resoriem, '
kamēr visas šīs vajadzības ļoti plašos apmēros var
apmierināt Latvijas banka. Vajadzētu vienīgi informēt lauksaimniekus parto, ko visu Latvijas banka
dod. Te ir attiecīgs norādījums no departamenta direktora Karkliņa kunga, kurš ievadā ļoti skaisti at-
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telo lielas ērtības, kādas šinī naudas iestādē var saņemt lauksaimnieki. Es nolasīšu jums tikai pirmo
teikumu, kurš skan: „Katrs godīgs un centīgs lauksaimnieks, vecsaimnieks un jaunsaimnieks, rentnieks
vai kāds cits var dabūt aizņēmumus u. t t." Te viņš
ļoti skaisti par tām lietām norāda un norāda ari uz
tam lielām bagātām lauksaimnieku organizācijām,,kurām ir lieli krediti un pie kurām lauksaimnieki var
griezties savu vajadzību apmierināšanai un kā tādas
ir uzskaitītas Centrālā savienība „Konzums", Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība un Lats.
Katram jāgriežas pie šīm iestādēm. Apspriežot finansu ministrijā lauksaimnieku kredita jautājumus
mums nacas ļoti grūti cīnīties ar toreizējo un tagadējo
finansu ministra biedri Blumberga kungu, kurš zemnieku savienībā_ nebūs pārāk svešs. (K. Ulmanis no
vietas:_ „Un veljoti pazīstams!") Ja, no viņa darbības pedeja laikā. Kad zemkopības ministrija griezās
ar attiecīgiem ierosinājumiem pie finansu ministrijas, tad finansu ministrijā, un to vēl šodien man sarunā
departamenta direktors Zankevica kungs, kurš ļoti
dzīvi interesējas par to lietu, varēja pastāstīt, ka vislielākā cīņa jāiztur ar finansu ministra biedri Blumberga kungu, kurš nekādi nav gribējis atļaut savā
laika 50 miljoni rubļu sēklas iegādāšanai, bet kurš
pat jau pastāvošo sēklas fondu gribēja galīgi likvidēt, nododot visus līdzekļus zemes bankai, jo tad
katrs, kam būs vajadzības pēc sēklas, varētu iet pie
zemes bankas un ņemt aizdevumus pēc savām vajadzībām. (Sauciens: „Pareizi!") Varbūt, ka pareizi,
bet ne pareizi no tā viedokļa, kas jautājumu šeit iesniedza. Saeimā toreizējās valdības priekšlikumi ienāca decembra sākumā, un ari šeit, man gribētos
teikt, radās diezgan lielas grūtības tā paša miljona
latu pieņemšanai, un kamēr valdība šo pašu miljonu
latu dabūja rokās, bij jau 13. februāris. Tūliņ pēc tam
valdība stājās pie līdzekļu sadalīšanas. Informēt es
varētu tik daudz, ka sēklas jautājuma nokārtošana,
kā agrākos gados, ir nodota apriņķa likvidācijas valdēm, pie tam sadalot šo miljonu latu proporcioneli
pieprasījumiem, kādus katrs apriņķis ir pieprasījis.
Pagasti palielākai daļai ir vēlējušies saņemt naudā,
ne_ vis graudā, izņemot 2 apriņķus — Valmieras un
Rēzeknes apriņķi. Tagad stāvoklis ir tāds, ka Valmieras aprinkī līdzšinējā palīdzība ir izrādījusies par
mazu. Tādēļ pēdējā griezās no jauna pie valdības
pec tālākiem pabalstiem. Protams ka valdībai, kur
tikai 13. februārī līdzekli bij saņemti un vēl visi neizlietoti, valdība neturēja par iespējamu tūliņ stājoties darbā iesniegt jaunu papildu budžetu. Varēja
tikai to darit — valmieriešiem nākt palīgā ar tiem.

krājumiem, kas kara resoram nelielos daudzumos ir
krājumā, piešķirot 10 tūkstoši pudu aizdevuma kārtā
sēklas
vajadzību
apmierināšanai.
Jāsaka,
ka
par
tiem
50 miljoniem
rubļu, ko
mēs
saņēmām feb'mara
vidū
varētu apgādāt
divreiz
vamāk ^ēk'as materiāla, ja nauda būtu saņemta jau
pārrājušā nīdenī. vai ziemas pirmā pusē. Tagad tas
vairs nav iespējams jo labība pa to starpu ir palikusi
eandri-7 divreiz dārgāka. Ienāk zinas, ka ne viens
vjef lauksaimnieks, kurš sēklas iepirkšana' saņēmis
i.m'du. nevar to vai r s dabūt un gribot negribot būs
Ppies+p cnvn lai'kn aprēt ar mazvērtīgu sēklu.
Tālāk es gribētu zinot anestam namam, ka zemkopības ministrija, neatkarīgi no sēklu apeādāšanas
vuifni'una beidzam^ laikā nav laidusi iz acīm ari lopbarības triīktfm». Vairākkārt mēs esam par šo jaurāiimrit cprjerjnSi. vai rākkārt Griezušies pie finansu
ministriifs u" beidzot maria sākumā nie ministru karr-nfitfl nēr attiecīgiem līdzekļiem. Mēs ari griēzār" w»<! nie ī rtvn'as bankas, 'ai nāktu pretim lopbaribas
artp-ādā5 a*cas lietā. Ministru kabinetam pieprasīti no
manis apmēram 100 miljoni rubļu lopbarības iepirk-
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šanai. Pie šī jautājuma jau no 6. marta strādā finansu
ministrija un cik tālu tas pavirzīts, to es acumirkli nezinu. Tā ir finansu ministra darīšana. Tāds ir stāvoklis attiecībā uz sēklas un lopbarības jautājumu.
Tad vēl viens jautājums; kas zīmējas uz manu resoru. Valdība esot atrāvusi pabalstu mākslīgu mēslu
iegādāšanai, kas sevišķi sajūtams jaunsaimniekiem
un vecsaimniekiem. Šis varētu būt vislabākā gadījumā pārpratums. Tagadējā valdība nekādus pabalstus mākslīgiem mēsliem nav atrāvusi. Ja te domāts
tas pabalsts, kādu pagājuša gadā valdība piemaksāja
pie mākslīgiem mēsliem, tad jāsaka, ka nākošā gada
piemaksas atkarājas no Saeimas piekrišanas.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
finansu ministrim Kalninga kungam.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings: Likumde- u
vēji! Man ir bijis iespējams pa to laiku, ko es piedalos valsts darbā, novērot, ka tagadējā valdība, tā
bijušas valdībasun tāpat ari nākošā valdība varētu
strādāt vispilnīgāk! un visapmierinošāki, ja viņai būtu
neaprobežoti līdzekļi.
(Jautrība.) Zemkopības ministrs ir priekšgalā vienam no mūsu galveniem resoriem un bez šaubām viņš prot to vadīt, un ja ari ne
viņa persona būtu pašlaik šinī amatā, bet cita persona, tad bez šaubām varētu pierādīt, ka viņai būtu
iespējams savu uzdevumu veikt labāki, ja līdzekļi
tiktu dubultoti vai trīskārtoti vai desmitkārtoti. Bet
es ari gribētu teikt, ka es esmu bijis agrāk valdībā,
esmu bijis ārpus'valdības un tagad atkal ieņemu amatu, un es nevarētu teikt, ka no tām valdībām, kas
mums ir bijušas un tā valdība, kas mums tagad ir, ka
tas būtu kaut kādā ziņa strādājušas tā, ka tas nevarētu nākt mūsu zemei par jabu. Valdībai ir tā aksioma,
vienmēr mēģināt vislabāk izpildīt savus pienākumus.
Ja līdzekļu pietrūkst dažreiz, tad tas nav tās personas vaina, kas pašlaik stāv zināma resora priekšgalā. Tādus jautājumus, uz kādiem pašlaik atbildēja
zemkopības ministra kungs, var uzstādīt katram resora vadītājam. Var prasīt kara ministrim, kādēļ tas
un tas nav darīts. Viņš teiks, jabūtu vairāk līdzekļu,
tad tas btitu darīts. Izglītības ministrim var pārmest,
ka tik un tik daudz skolas nav atjaunotas. Satiksmes
ministrim var jautāt, kādā stāvoklī atrodas mūsu lauku ceļi. Vispār mēs zinām, ka daudzi ļaudis vēl tagad dzīvo tranšejās. Es gribētu redzēt, vai ir tāda
valdība un Saeima, kas negribētu palīdzēt šīm vajadzībām. Es esmu pārliecināts, ka visi grib palīdzēt.
Es mēģināšu dot mazu pārskatu par to. kas līdz
šim dažādu valdību laikā ir darīts. lai palīdzētu mūsu
izpostītas zemes labklājības radīšanā. No iesākuma.
mani kunei. kad mēs vēl nebijām savu saimniecību
ieveduši budžeta robežās, ir novērots, ka palīdzības
sniegšanas mēģinājumi ir izdarīti no visdažādākām
iestādēm, resoriem u. 1.1 Beigu beigās ir nākuši pie
pārliecības, ka tāds paralēlisms nav labs. ka būtu jākoncentrē zināmi kreditēšanas un palīdzības veidi,
ka tie būtu jāievada zināmās sliedēs, lai varētu plānveidīgāki un labāki strādāt Pirmais solis, ko valdība
šinī zinā divi vai trīs gadus atpakaļ ir spērusi, ir tas.
ka viss tika koncentrēts finansu ministrijas kredita
departamentā. Toreiz mums nebiia vēl ne Latvijas
bankas, ne zemes bankas. Tika radīts tā saucamais
dzīves atjaunošanas fonds. ISfo šī dzīves atjaunošanas fonda dažādām vajadzībām tika izsniegti līdzekli
ar to aprēķinu, ka šie līdzekli ar zināmiem procentiem, zināmos terminos tiks atmaksāti un sumas. kas
tā tiks atmaksātas, tiks izsniegtas atkal no jauna, lai
kredita iespējamības būtu pieeiamas pēc iespējas lielākam skaitam, lai varētu atjaunot savu saimniecību
kat^s izpostītais. Jaunsaimnieks u. t. t. u. t. t Tādā
veidā no va'sts līdzekliem ir izdotas lielākas sumas.
Pēe tam. kad nodibināja zemes banku, visas tās stirnas, kas aizdevumu veidā bij izdotas lauksaimnie-
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kiem, nešķirojot viņus vecsaimniekos un jaunsaimniekos, tika pārvestas uz zemes banku un finansu mini-

strijas kredita departaments pašlaik ar šāda veida
aizdevumiem nenodarbojas. Ir viena speciela iestāde, kuru Saeima ļoti stipri pabalstīja tāda kārta, ka
budžeta kārtībā izsniedza viņai sumas, kuras ta izdala. Diemžēl mūsu zemes banka nav kreditiestade,
kas strādā ar kredītiem. Mums imobilijukredits uz
lauksaimniecības īpašumiem nav mobilizēts un tas
ir liels trūkums. Viņš nav mobilizēts tamdēļ, ka savā laikā ir atrasts par vajadzīgu tos līdzekļus. ko zemes banka izsniedz, kas viņai budžeta kartība atvēlēti, vienkārši izdalīt zināmam vajadzībām pec zināmām instrukcijām u. t t. Zemes banka, cik labi to ir
pratusi, tik labi to ir darījusi. Nav lieta nostādīta ta,
kā hipotekariskās bankas — kas ir tas svarīgākais —
ka banka neizdod naudu, betizdod ķīlu zīmes un aizdevuma ņēmējs pats atrod tam tirgm pārdod ķīlu zīmes, maksā zināmus procentus un pec zināma plāna
aizdevumu deldē. Tā ka esmu iesācis runāt par zemes banku, gribu jums pavisam īsi apgaismot to, cik
zemes banka kā tāda ir dabujusiun kādas sumas izdotas lauksaimniecības vajadzībām un veicināšanai.
Uz 1. janvāri š. g. tādu sumu ir bijis tuvu pie 20 miljoni latu. No šiem 20 miljoniem latu 8 miljoni latu nākuši par labu jaunsaimniekiem — man personīgi šāda
šķirošana starp jaunsaimniekiem un vecsaimniekiem
gan nav sevišķi simpātiska, jo viņi visi dzīvo uz zemes un strādā vienu un to pašu darbu, pie tam daži
no izpostītiem vecsaimniekiem pašreiz ir, varbūt,
grūtākos apstākļos nekā viens otrs jaunsaimnieks,
kam ir piešķirts īpašums, uz kura ir virsu ēkas un citas lietas, — es nerunāšu par tiem, kam ir klajums
piešķirts, tādiem būs grūti saknes ta laist, ka tas būtu
vajadzīgs. 8 miljoni latu, ka es jau teicu, ir izdoti
jaunsaimniekiem. Nopostītiem vecsaimniekiem, ilggadīgiem rentniekiem un zvejniekiem ir izdoti pāri
par 7 miljoni latu. Šīs sumasir ta sadalītas, ka pāri
par 10 miljoni latu ir izdots ēku buvem un atjaunošanai. Pāri par 5 miljoni latu irizdots zirgu un inventāru iegādāšanai un tamlīdzīgam vajadzībām. Bez
šīm sumām, kādas es šeit minēju, ir tikušasizdotas
zināmas sumas lauku rūpniecībai par labu, ka pienotavām pāri par 700.000 latu , dzirnavām tuvu pie
400.000 latu, kokapstrādašanas ietaisēm unjmašinam
izdots pāri par 200.000 latu. dažādiem uzņēmumiem
un pasākumiem pāri par 270.000 latu, lauksa i mniecības mašīnām pāri par 560.000 latu un sabiedriskam
ēkām pāri par 113.000 latu. Kopa, kungi, šī valsts
palīdzība ir sniegusies tuvu'pie 20 miljoni latu. No
šiem 20 miljoniem latu apmēram miljonsir nācis atpakaļ. Tad budžeta kārtībā, sākot no ta laika, kad
mums izdevies savu saimniecisko dzīvi budžeta robe. žās ievest, izsniegti sekosi skaitļi, kuri varbūt jus interesēsi Es esmu mēģinājis dalīt viņus trīs rubrikas.
Vispirms, pirmā rubrikā, cik attiecīgs resors ir pieprasījis, otrā rubrikā, cik valdība, kas toreiz bija pie
stūres, atļāvusi un iesniegusi Saeimai, un treša rubrika, cik Saeima beigu beigās budžeta likuma veida ir
apstiprinājusi un atļāvusi. Neviens finansu ministrs,
vai tas nu būtu es vai kāds cits, nevar vairāk izdot, nekā Saeima tn atļauj. Tā jau ir tā pamattiesība
Saeimai kontrolēt valsts saimniecību un budžeta vajadzības. Es nevaru pielaist domas, ka kādā pareizi
organizētā valsts dzīvē varētu kāds finansu ministrs
bez Saeimas piekrišanas izdot kādas sumas. kaut ari
vislabākam mērķim. 1922./23. budžeta gadā zemkopības ministrija toreiz ir pieprasījusi pavisam
8.400.000 latu. Es tās sīkās sumas izlaidīšu. No šīm
sumām toreizējais ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai 7.500.000 latu, tā tad par ^eselu miljonu _ latu
mazāk. Vihš to darījis nevis tāpēc, ka viņamžel bijis, bet tāpēc, ka tas sapratis, ka miljons latu būtu de-
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rīgi citam mērķim, bet vienkārši tapec, ka viņam bija
jāpārredz ne tikai zemkopības resora darbība vien,
bet visas valsts darbība, un reiz viņš atradis par neiespējamu atvēlēt visas tas sumas, ko resora vadītājs pieprasījis, tad laikam viņš nav varējis atvēlēt.
Beigu beigās Saeimā tika atļauts no ta paša budžeta
tikai 7.600.000 latu. Ja vēlaties, kungi, man ir sīkāki
sadalījumi, kā šīs sumas tikušas izlietotas lauksaimniecības vajadzībām vispāri un tur ir viņas izlietotas
gan lauku būvniecībai, gan agronomiskai palīdzībai,
gan lopkopībai un zemkopībai, gan dārzkopībai, gan
lauku dzīves atjaunošanai, gan ka aizdevumi lauksaimniekiem u. t. t, u. t t Tuvāk es pie šiem izlietošanas datiem neapstāšos, jo tie skaitļi paliek par
daudz sīki. Tā, kungi, es atkārtošu, 1922./23. gada
Saeima atvēlēja 7.638.000 latu, bet kas _ attiecas uz
visām zemkopības ministrijas vajadzībām, tad šinī'
sumā visas vajadzības nav iekša, bet tikai pabalsti
un citi izdevumi. 1923./24. gadā nak diezgan interesanti skaitļi. Resors ir pieprasījis 38.354.000 latu.
Ministru kabinets toreiz iesniedza budžetu Saeimai
par 16.735.000 latiem, bet Saeima ir atļāvusi
13.889.000 latu. Jūs, kungi, laikarn nepiekritīsiet tai
domai, ka ministru kabinets tikai tadeļ ir strīpojis 24
miljoni latu, ka viņš nebūtu gribējis šo_ sumu izdot.
Kā ministru kabinets, tā Saeima ir gribējuši to sumu
atvēlēt, bet pareizi ir ticis atrasts, ka nevar tik daudz
naudas izdot šim mērķim un tādēļ esam izdevuši mazāk. 1924./25. gada budžets, kas pašlaik atrodas Saeimas komisijā un drīzumā tiks celts priekšā jūsu apspriešanai, ari diezgan {interesants un šī resora vadītājs ir pieprasījis apmēram I2V2 miljoni latu. Pēc
tam vēl pieprasījis viņš, kā šodien mums ziņoja, 2 miljoni latu lopbarības iepirkšanai. Tā tad zemkopības
resora vadītājs ir pieprasījis 14Va miljoni latu. Ministru kabinets ir iesūtījis Saeimai budžetu sabalansētu
(ievērojat to, ir ļoti svarīgi to sabalansēt un vai
viņš būs sabalansēts, vai nebūs sabalansēts, to tad
redzēsim, kad viņš būs galīgā veidā pieņemts Saeimas budžeta komisijā, kas to tagad pārstrādā) un
ministru kabinets iesniedzis tikai par 8 miljoni latu.
Cik no šīs sumas Saeima atļāvusi, to vēl nezinām, bet
dažas sumas esot strīpotas, kā pašlaik zemkopības
ministra kungs to ziņoja. Bet ja strīpots vienā pantā,
tad pavisam nav teikts, ka šī suma pavisam strīpota.
Cik es saprotu, tad Saeimas budžeta komisija vēlas,
ka to naudu dotu, bet dotu zemes bankai, lai tā tad
varētu to lietu veicināt Mēs nevaram pārmest mūsu budžeta komisijai, ka ja viņa ir ko stripojusi, tad
viņa nav gribējusi dot. Viņa ir atradusi ka tāds veids
būtu tas pareizais un par to veidu mēs varam strīdēties — viens atradīs to veidu par pareizāku, otrs citu.
tur pilnīgas saskaņas nekad nevar būt. Tad es vēl
gribu atļauties aizrādīt uz to. ka no tiem līdzekļiem,
kas ir finansu ministrijas rīcībā, ir tādi. kuri attiecas
uz linu monopolu. Linu nodaļai ir zināmas sumas un
uz ministru kabineta rīkojuma pamāta no tām sumām ir ticis izsniegts 10 miljoni rubļu, lai varētu iepirkt linsēklas caur organizācijām un lauksaimniekiem izdalīt. Es gribētu būt vispār ļoti objektivs un
man jāsaka, ka man nav bijis iespaids ne no vienas
Latvijas valdības, ka viņa būtu naidīgi vai nelabvēlīgi izturējusies pret kaut kādu mūsu iedzīvotāju šķiru un es domāju,ka ari mūsu tagadējā valdība to nav
darījusi.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ar vajadzīgo skaitu parakstu ir iesniegts sekošais priekšlikums:
„Liekatn priekšā pie jautājuma par lauksaimnieku ārkārtīgi
grūto stāvokli atklāt debates."

Parakstījuši Klīve, Siecenieks u. c. Saskaņā ar
kartības ruļļa 96. panta noteikumiem tiek atklātas
vispārējas debates. Vārds Ducenam.
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J. Ducens (zemnieku savienība): Deputātu
kungi! Es negribu runāt par iesniegto jautājumu pēc

Gailītim.

tagad ir 1 vai 2, labākā gadījumā 3 vāji, noliesējuši
zirdziņi, 6—8 noliesējušas gotiņas u. t. t. Saimnieks
nav vairs spējīgs algot vajadzīgos strādniekus, nav
spējīgs pienācīgi vilkt savu eksistenci. Tagadējais
neražas gads padarījis šos apstākļus vēl grūtākus, tie
tapuši katastrofiski. Vēl vakar pie manis bija kāds
mērnieks no Rēzeknes, kas strādā turienes sādžās,
tas teica, ka tur, kur agrāk bija spēcīgas saimniecības, tur tagad kūtīs lopi vairs neceļas augšā. Viņi
gaida, kad nokusīs sniegs, lai varētu izdzīt laukā lopus un tiem būtu kaut krūmāji ko graust. Tur ir
saimniecības, kas pilnīgi put laukā. Aizvakar bija pie
manis priekšstāvis no samērā turīga apgabala, no
Ogres pagasta. Viņa atrisinātā aina ir tikpat drūma.
Bēdīgi ir apstākļi ar lopbarību, nav ko elpu vilkt. Ja
nenāks palīgā šiem cilvēkiem, tad šīs lauksaimniecības, kas sāka uzplaukt, vai nu galīgi likvidēsies, vai
gadiem nevarēs atspirgt. Salmu barībai plēš vietumis jumtus. Pagājušā gadā salmi ūdenī izmirkuši,
izskaloti — nederīgi barībai. Siens, pateicoties pagājušā gada lietus gāzēm, apnests ar rāvu un dūņām,
lopi to negrib ēst un ēdot paliiek slimi. Naudas trūkums ir ārkārtīgi liels. Būtu pirkuši spēka barību,
bet tā ir palikusi tik dārga, ka gandrīz nav iespējams
to iegādāt. Lai pārdotu šie cilvēki lopus, ar ko segt
trūkumu, cik viņi dabūs par saviem noliesējušiem,
galīgi nobeigušamies lopiņiem? Adas naudu. Nerunāsim par to, ka tā izputina saimniecības. Tāpat
tas stāv ar sēklas trūkumu. Ministrs Bauera kungs
teica, ka valdība ir nākusi un nāks palīgā ar 50 miljoni rubļu lielu sēklas fondu. Bet šis 50 miljoni rubļu
lielais fonds, par kuru runāja ministrs Bauera kungs,
ir patiesībā tikai piliens jūrā. Pārmet zemniekiem un
zemnieku savienībai, ka viņa par tām lietām nav
agrāk runājusi. Mēs runājām par to jau pagājušo
vasaru un rudeni. Esam runājuši, lūguši, rakstījuši.
Esam griezušies ari pie attiecīgām iestādēm un viss
lielais panākums — 50 miljoni rubļu pabalsta. Un kad
tas saņemts? Tikai š. g. 13. februārī, lai gan pats
Bauera kungs saka, ka iekustinājis šo jautājumu jau
pagājušā gada septembrī. Tad neizlikušies apstākļi
ari tik katastrofiski, kā tagad to konstatējot. Vai tiešām tā? Biju klāt kādā apspriedē, kur Valmieras apriņķa delegāts teica, ka viņa apriņķim vienam pašam
vajadzīga puse no šiem 50 miljoni rubļu, ja kaut cik
gribētu segt sēklas trūkumu. Toreiz no to puses,
kam lauksaimniecība ir pabērns, ņēmās apgalvot, ka
ziņas ir pārspīlētas. Apstākļi pierādījuši, ka zemnieku agrākie aizrādījumi ir bijuši vairāk nekā dibināti.
Izdalot šo 50 miljoni rubļu lielo sumu sēklas iegādāšanai saimniecībām, izrādījies, ka tas par pabalstu
vai atbalstu nav saucams. Ar to tikpat kā nekas nav
panākts. Tas pats pagasta delegāts, kas vakar bij
pie manis, teica, ka uz saimniecību varējuši piešķirt

dzīsimies, kāda tur tā aina. Vairāk kā uz pusi-samazinājies ienākums - nav vairs šo darba spējīeo zirgu.
Tie kas apbraukājuši šīs saimniecības, sevišķi nopostītos apgabalos, zinās, ka tur, kur agrāk bija 4 zirgi.

Ko var iesākt liela saimniecība ar
Saprotu tos saimniekus, kuri pasaka:
.,Kungi, ja jūs mums gribat kaisīt smiltis acīs, gribiet
itin kā palīdzēt, bet patiesībā neko nepalīdzat, tad netaisnojaties ar saviem atbalstiem. Mūsu liktenis jums
nerūp!" Taisnība. Tā nav palīdzība, ko sniedzam
šādā veidā. Bet Bauera kungs neesot vainojams, atbildību nesot kabinets, vecais un tagadējais. Zemkopības ministrs esot griezies pie valdības. Kungi,
ministrs griezies pie valdības. To es nesaprotu. Vai
tas lai nozīmē: paziņot valdībai apstākļus — apmierināties ar izrunāšanos un sēdēt tālāk. Tā ministrs nevar rīkoties. Tālāk ministra kungs teica, ka vainīga
vecā valdība. Bet Bauera kungs taču ir bijis ministrs
abos kabinetos. Nē, ministra kungs, tā nevar! Ja
redzam kādu slīkstam, tad uz krasta stāvēdami ne-

būtības. Ir vispārīgi zināms un atzīts, ka jau ilgāku
laiku lauksaimniecībā^ ir iestājusies krize un ka šī
krize turpinājās un padziļinājās. Es gribu te sacīt
dažus vārdus sakarā ar zemkopības ministra atbildi.
Par lauksaimniecības krizes novēršanu bijušais kabinets pārrunāja vairākās sēdēs un sīki apsprieda tos
ceļus, pa kuriem būtu jāiet lai šo krizi novērstu un
uzskatīja jautājumu par ļoti nopietnu. Es negribētu
šaubīties par to, ka ari tagadējais kabinets par šo jautājumu ir domājis, jo taču lauksaimniecība ir mūsu
saimnieciskas dzīves pamats un jā nu reiz atzīst lauksaimniecības krizi, tad_ katra kabineta pienākums ir
rūpēties par viņas novēršanu. Es tikai gribu konstatēt vienu faktu sakarā ar zemkopības ministra kunga
runu. Kad bijušais kabinets pārrunāja par to, kā
būtu novēršama lauksaimniecības krize, kad pārrunāja jautājumu par pagājušās vasaras neražu, tad
vienbalsīgi konstatēja, ka ir vispārīga neraža un vispārīga lauksaimniecības krize. Šinī ziņā, ja zemkopības ministra kungs teica, ka bijušais ministru prezidents apgalvojis, ka vasara ir tik spīdoša, kā reti piedzīvots. (Zemkopības ministrs E. Bauers no vietas:
„Tā es nemaz neteicu!") Šinī ziņā man jākonstatē,
kā bijušam kabineta loceklim, ka tas nav tiesa.
Par laimi te ir klāt bijušie kabineta locekļi: satiksmes ministrs Pauluks un iekšlietu ministrs Birznieks, kuri ari tanīs sēdēs piedalījās un kuri varēs apstiprināt ka ministru prezidents Meierovics teica, ka
ir gan vispārīga krize iestājusies, bet ka tikai no dažiem apvidiem pienāk ziņas — no Kurzemes — ka tur
irlaba raža. Tas ir fakts; bet neviens neteica, ka
būtu bijusi vispārīgi laba raža, ņemot visā visumā,
visas valsts masštabā. (Sauciens pa kreisi: „To jau
nevajadzēja teikt!") Kā bijušā kabineta loceklis es
turēju par savu pienākumu šos faktus konstatēt. Tagadējais zemkopības ministrs pāris mēnešus atpakaļ pats piedalījās pie šī jautājuma apspriešanas, pats
uzrādīja datus par lauksaimniecības krizi, tādēļ jo
vairāk jābrīnās par viņa nepareiziem apgalvojumiem. Te sēž deputāti, kas ir bijušie kabineta locekļi un ari tie varēs apstiprināt to faktu, ka kabinets konstatēja vienbalsīgi:
tā ir
vispārēja
smaga luaksaimniecības krize, un ka ari ministru prezidents tam piekrita, bet tikai starp citu teica, ka dažos apvidos ir puslīdz laba raža (E. Bauers: .Taisni
to es teicu!"). Es jūsu runu klausījos ļoti uzmanīgi,
Bauera kungs, bet par lielu izbrīnēšanos es dzirdēju
pretējo. Tikai to es gribēju konstatēt, kā bijušā kabineta loceklis, io ari uz mani gulstas atbildība par to,
kas ir darīts bijušā kabineta laikā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds

.'

P. Gailīts (zemnieku savienība): Augsti cienīfctfe deputātu kungi! Ka jautājums ir nopietns, par to,
domāju, nav divu domu. Lai cik necik mēs dabūtu
ainu par patiesiem lietas apstākļiem, salīdzināsim
īsumā kādas vidējas saimniecības priekškara apstākļus ar apstākļiem pēc kara un ar apstākļiem tagadējā
katastrofiskā gadā. Ņemsim saimniecību no 125 līdz
150 pūrvietām zemes. Zinām, ka priekš kara tanīs
bij 10—1.5 labi koptas eovis. 4—5 spēcīgi darba zirgi
ii . t
t. Varēia katru gadu iekult no 300 līdz 500 pūru
labības, varēja katru gadu iegūt 2—4 birkavu linu
un varēja gūt labus ienākumus; varēja algot 2 gada
puišus un tikpat gada meitu, varēia izlabot ēkas. atlika līdzekli ari kulturelām vajadzībām. Tad ņemsim
tādu pa^u saimniecību pēckara apstākļos un parau-

no 600—3000 rubļu. 600 rubļu! Kādu sēklu ar to
var nopirkt? Vai tas nav izsmiekls, ja cilvēkam iedod 600 rubļu un pasaka: JPērc sēklu, ar. sēj un dzīvo!"

Un tālāk.
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Ta tas bus ari
sabrūk dambis, lai zūd izdotā nauda!
sāksim gari apspriesties, kur un kā palīdzēt. Laukparaugu
eku celšanu. Nosaimniecība grimst zemkopības ministrim kā pirmām ar jau aprādīto iesākto
kontrolei Cik
meslu
mākslīgo
jāiet palīgā, jo viņš te ir pirmais atbildīgais. Un tagad strīpota tālāk ir suma
katrs laukkontrole,
meslu
mākslīgo
nepieciešama
jautājums: Cik reizes Bauera kungs ir uzstājies Salauksaimnieks,
bet katrs
eimā kā zemkopības ministrs un ar vīra krūti teicis: saimnieks zin, un ne tikai
lauksaimniecibu,
par
_ citadi
„Mana zemkopība iet bojā, resors vairs nav spējīgs kam ir ābeces zināšanas
smagus
mazvērtīgus
pudiem
var
aizvest
palīdzēt, es prasu un sagaidu no valsts līdzekļus, lai zemnieks
vezumus uz mājām, izsēt tos bez panākumiem uz saglābtu valsts pamatus." Cik reizes Bauera kungs ir
viem laukiem. Kontrole vajadzīga. Pieprasīja so.
to darījis? Mēs esam gan dzirdējuši,ka ministrs iesumu sevišķi izpostītiem apgabahem, bet budžeta papar
vienu
vai
otru
sīkāku
jautājumu,
stājas par
bet
redzētie 5000 latu noraidīti. Tāpat noraidta suma
lauksaimniecības glābšanu mūsu zemkopības ministra kungs nav turējis par vajadzīgu vīrišķīgi un selekcijas sēklas iegādāšanai un daudz citam vajadzībām. Loti bēdīgi lieta stavar seklu un ar lopbanoteikti iestāties. Viņš ari tagad vēl atrunājas, teikrību, kur tagad cenas saskrūvējuši un skrūve tas pa
dams: .,Es jau par to runāju rudenī, bet tad bija vecā valdība, tagad ir jauna." Tā ir tukša atrunāšanas dienām uz augšu. Valdība palaidusi lopbarības nejeb kanclejas valodā runājot atrakstīšanās. Ar šādu gādāšanai izdevīgo laiku. Kad vajadzēja un varēja
ko darīt krizes novēršanai, dzirdēja spriedelējam:
atrunāšanos katastrofu neglābsim. Ir tālāk kāds innebūs tik ļauni, gan izsitīsies lauksaimnieki paši. Un
teresants fakts, kuram nevar paiet garām. Kara notagad? Tagad lauksaimniekiem jāmaksā par seklu
postītiem sola kredītus, dod atļauju apkrauties ar parādiem un ar to grib glābt kara postu, apvienojot tā- un barību pārāk augstas cenas. Sava laika izpostīto
kongresā finansu ministrs Kalninga kungs ziņoja, ka
dējādi šoreiz kara zaudējumus ar neražas katastrofiskiem apstākļiem. Tos sajaukt nevar, nevar dzēst izpostītiem nāks pretim. Toreiz Kalninga kungs solīja naudu. Atvainojos, nevis apsolīja, bet izteicas tātādā veidā kara pēdas un kara sekas. Runāsim tad
dā veidā, ka katrs varēja saprast ka šī suma ir droša.
Valdība
bij
ari atsevišķi par šiem kara nopostītiem.
Un reiz finansu ministrs ta runa, reiz zemkopības
uzņēmusi budžetā 600.000 Ls pabalstiem kara nopopaministrs to atbalsta, tad taču jadoma.ka viņi par to
stītās dzīves atjaunošanai. Šinīs pabalstos bija
redzēti 160.000 latu sējumu platības pavairošanai. ari interesēsies. Vismaz ta mes domājam, ta to saAcumirklī mums ir vēl neatjaunotas aramas zemes, pratām, ka ministrimjāstāv un .jākrīt par sava resora
vajadzībām. Bet izrādās, ka mušu ministri spriež cikas guļ atmatā, vecsaimniekiem — 250.000 pūrvietas.
Jaunsaimniekiem ir tāda zeme, kuru viņu paši saviem tādi: solīt var, — budžeta uzņemt var, bet iestaties
par nopietnu lietu nav vajadzīgs, lai iet zemkopji
spēkiem nav spējīgi uzplēst un kas pieskaitāma atmabojā, lai pagrimst zemkopība — kad tik es palieku
gabaliem
— 68.000 hektāru. Vitām līdzīgiem zemes
savā ministra vietā! Citādi nevar spriest, jo kad
sas šīs zemes platības, ja nenāks palīgā valsts, paliks
neapsētas. Zaudējumi valstij ies miljardos. Cietīs budžeta komisija šo naudu strīpoja, abi minētie ministri ne pirksta nepakustināja. Man atkal jautāvec- un jaunsaimnieki, cietīs mūsu valsts un saimniecībām vajadzēs daudz gadu, lai varētu dziedēt šī jums, kā domā Zamueļa kungs tagad izpildot to, ko
sāpīgā sitiena sekas. Tālāk bija paredzēti 56.400 latu viņš pats ir izsludinājis 1922. gada 11. apriļa gaidības Vēstneša" 83. numura, kur viņš noteic, kadzīves
tranšeju nolīdzināšanai, kuras saimnieki paši nav rakuši, bet kuras bij vajadzīgas Latvijas valstij, kara atjaunošanas padomei jāspriež par visam tam suvajadzībām. Nenolīdzinātu tranšeju mums ir vel mām, kas lauksaimniecības departamentam tiek nodotas dzīves atjaunošanas vajadzībām. Šis pats Za1.900.000 tekošas asis. Tās jānolīdzina. Saimniekiem valdība apsolījusi, ka viņi varēs pašu speķiem mueļa kungs, kurš šīs sumas ir paredzējis, nav neviena vārda teicis, kad šos pabalstus budžeta kominolīdzināt 130.210 asis, apsolot viņiem attiecīgu atlīdzību par padarīto darbu. Tagad šis atbalsts ir sija strīpoja. Valdība atzīst dzīves atjaunošanas vastrīpots. Kad par šo sumu gāja runa budžeta komisijadīības. nodibina iestādi, bet mierīgi noskatās, ka
es
neredzēju
tur
ne
Bauera
nedz
ari
mūsu
šai
vajadzībai strīpo naudu. Vai ta nav bēdīga irojā,
kungu,
nija? To naudu varēšot dabūt, kam vajadzīgs, ka
finansu ministri Kalninga kungu, kas šo atbalstu solīja izpostīto apgabalu kongresā. Aizgāja šī suma, un aizdevumus no kredita departamenta? Bet aizdevumi, kungi, kara nopostītiem jr gluži kas cits neka
mūsu abi ministri cieta klusu, nebijpat uz komisiju
atnākuši. Tālāk daži fakti attiecībā uz būvniecību. atlīdzība par to, ko viņš zaudējis tēvijas laba. Cilvēks, kas zaudējis karā tēvijas labā visu savu īpašuIr valdības priekšraksts ar tagadējā ministru prezidenta Zamueļa kunga paša parakstu, ka jāatjauno mu, savas mājas, to apkraut vēl ar parādiem, tas nolauku dzīve, un ka par to jārūpējas dzīves atjaunošazīmē viņu galīgi pazudināt tas nozīmē piesviest slīnas padomei pie zemkopības ministrijas. Padomei
cējam ar līdzcietīgu žestu glābšanas riņķi, kas pildīts
uzdots rūpēties par paraugu ēku un par ugunsdrošu ar akmeņiem un aiziet apmierinātam, ka pienākums
ēku celšanu. Paraugu ēkas sāka celt pagājušā gadā, izpildīts. Interesanta tā paralēle starp slimo kasēm
ja nemaldos, 17 vietās, bet viņas nav pabeigtas. Sāka un nopostīto katastrofisko stāvokli. Slimo kasēm paviņas celt uz šīs minētās pavēles pamata. Šīs ēkas redzētas ārkārtīgi lielas valsts piemaksas. Kad bušogad būtu jānobeidz, kādam nolūkam pieprasīti
džeta komisiia prasīju, vai šie visi kapitāli tiek izlie145.000 latu. Ari šī nauda ir strīpota; varot dabūt toti, tad atbildēja, ka vajagot krāt _ rezerves kapitākreditu. Bet kas lai šo parādu taisa? Valsts cēla lus, jo var celties epidēmijas. Tā var argumentēt
tās ēkas, tā tad loģiski ministru kabinetam jāuzņemas normālos apstākļos, bet uzkrāt vienā vietā kapitālus
šis parāds. Bet kurš kabinets to darīs? Sumu dzēvarbūtējām vajadzībām un atraut tos valsts pamata
šot no budžeta, iesāktās ēkas nolemtas bojā iešanai. šķirai — lauksaimniekiem tādā brīdī, kad tā vairs nav
Un pērnais darbs? Veltīgi zemē izsviesta nauda. Tā
spējīga turēties virs ūdens — tā nav valstiska saimtas dažreiz pie mums notiek. Tā, piemēram, Ainaniecība. Taš noved valsti pie posta. Manas frakcižos mēs pērn sākām remontēt viļņu šķēlēju dambi, jasiesniegtais jautājums ir nevien vietā, bet ir degošs
paredzot beigt darbu 2 gados. Pagājušo gadu bij atdzīvības jautājums. Ministru kungi un valdība nevēlēta puse no vajadzīgās sumas, šogad bij jāatvēl drīkst apmierināties ar vārdiem, solījumiem un atrunāšanos, mes gaidām no viņiem darbus un vīrišķu
un jāizdod otra puse un iesāktais darbs jānobeidz, citādi padarīto darbu viļņi var noskalot un pērnais iestāšanos.
darbs būs veltīgs. Neskatoties uz šādu speciālistu
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
aizrādījumu, kreditu darba nobeigšanai strīpoja, — lai Ulmanim.
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Augstais
K. Ulmanis (zemnieku savienība):
nams! Šodien mums bija izdevībā noklausīties divu
ministru kungu atbildēs uz mūsu iesniegto jautājumu.
Lai nevienam tas neaizmirstos, tad Bruno Kalniņa
kungs paskaidro jums visiem par zināšanu, ka tagad
atbildot šiem ministriem agrākais ministru prezidents. To vajadzēja Bruno Kalniņa kungam pateikt.
Es vispirms gribu pakavēties pie Bauera kunga atbildes un liels prieks man ir tas, ka man nav vajadzīgs šo atbildi kvalificēt, jo Bauera kunga kolēģis,
finansu ministra kungs to jau izdarīja, teikdams, ka
Bauera kungs „mēģinājis" atbildēt uz jautājuma vienu
daļu. Patiesi, Bauera kungs tikai „mēģināja" atbildēt, bet atbildes nedeva, jo runu viņš beidza ar vārdiem: „Es nezinu, kādā stāvoklī tas jautājums ir un
es nezinu, kas tur iznāks." Atbilde sākās ļoti zīmīgi,
ka patiesībā valdībai vajadzējis to zināt, un beidzās
ar to, ka valdībai vajaga gan atbildi dot. Bet zemkopības ministrs neesot vainīgs, kā tad varot prasīt
no ministra atbildību. (Starpsauciens pa kreisi.) Es
iztikšu bez palīgiem. Jūs bijāt pirmīt par asistentu
un palīgu Baueram, man tāda nevajaga. Ja viņam ir
patīkama jūsu palīdzība, tad tā ir viņa darīšana. Vainīga esot valdība. Bet tūliņ ministra kungs ari piemetināja, kāpēc esot tik vēlu prasīts. Vai ministra
kungs domā, ka tagadējai opozīcijai ir patīkami nodarboties ar jautājumu uzstādīšanu valdībai, kad bija
jau paredzama tāda atbilde, kā to šodien dzirdējām.
Mēs gaidījām ilgu laiku, jo domājām, ka jaunā valdība
vajadzīgo pabalstu sniegs, jo katras jaunas valdības
pienākums ir taču būt labākai par veco. Tagad nu
pagājuši vairāki mēneši, pavasaris ir klāt. kas tad nu
būs? Nu jāsāk prasīt, varbūt kaut ko vēl varēs padarīt. Ministra kungs pasaka, ka tie esot slikti zemnieki, kas tik vēlu domājot par sēklu. Kāds tad ir tas
zemnieks un jaunsaimnieks, kas pats sēž par ministri, bet priekš pārējiem zemniekiem neko nespēj
izdarīt? Cik labs tad nu ir tāds ministrs? Bauera
kungs saka: ,.Es jau sen viņiem to esmu teicis."
Taisnība, jau septembrī, septembra pirmā pusē
Bauera kungs avizēs ir teicis, ka ir lopbarības trūkums uz laukiem, mēs gādāsim par viņa novēršanu;
trūkst daudz citas lietas par piem. mašinu koplietošanas punktu ir par maz. Bet nu iznāk, ka viss tas,
ko Bauera kungs solījis, budžetā tagad izkrīt cauri
un kā tagad nu būs ar šiem solījumiem? Bauera
kungs te runā tā, it kā viņš tanī valdībā nebūtu ministrs, kam šo jautājumu vajadzētu aizstāvēt. (Starpsauciens.) Atkal. Nu nāk jau man palīgā pat no
otras istabas. Kas avizēs bij apsolīts, vai tas tiek pildīts, kur tad paliek darbi? Te tika uzskaitīts viss
tas. ko ministrs ir gribējis darīt, bet kas tad ir iznācis,
kāds ir rezultāts? Par to mēs neko nedzirdējām.
Kādā avizē Bauera kungs teica, ka viņš ir trijās valdībās sēdēiis. Labi. jau labi. lai sēž. bet vismaz tai
trešā valdībā vajadzēja kaut ko ari izdarīt; bet mēs
redzam, ka no tās sēdēšanas nekas neiznāk. Zemkopības ministrim ir bijusi tā labā griba, tie labie nodomi kaut ko darīt, bet budžets noraidīts un tāpēc
viņš nav vainīgs, bet vainīgi citi. Tā lietu paskai-

droja Bauera kungs un es atļaušos pie viņa paskaidrojumiem drusku pakavēties. Lai nu šā vai tā, bet
nenāktos ministra kungam raudzīt novelt vainu uz
savu agrāko kolēģi,
bijušo ministru prezidentu
Meierovicu. Es varu labi iedomāties, ka ja Bauera
kungs kabinetā runāja par sēklas trūkumu ka tad
Meierovica kungs varēja gan aizrādīt uz to. ka Kurzemē dažās vietās ir ari labāka raža. Bet tas taču
vēl nenozīmē lauksaimniecības krizes noliegšanu, kā
to taead Bauera kungs saka. Tāpat Bauera kungs nolasa še no kādas papira lapiņas, ko viņam esot iedevis Meierovica kungs pēc zemnieku savienības konferences un uz kuras rakstīts, ka konference tikai
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konstatējuši aitu izpārdošanu uz laukiem. Man jāsaka, ka savāds ir tas paņēmiens gribēt uz cita rēķina izsmīdināt klausītājus, it sevišķi vēl ja ievēro
to, ka pats Meierovica kungs nemaz nav klāt. Bauera
kungam vajadzēja nevis mazo papira lapiņu tik rūpīgi uzglabāt, bet gan no tā ziņojuma taisīt attiecīgos
slēdzienus. Ja jau zemnieks sāk savus kustoņus izpārdot — un, protams, kā pirmos daudz barības tērējošos, t. i. aitas — tad ministra kungs būtu gan varējis iedomāties, ka zemniekam draud lopbarības trūkuma briesmas, un sākt enerģiskāki rīkoties. Bet
no visa tā viņam ir palicies tikai tik daudz, ka uzglabājusies papira lapiņa un to viņš cēla še priekšā, lai
smīdinātu klausītājus.
Bet ar to nepietika, Bauera
kungs gāja ari tālāk un sacīja, ka, lūk, vainīgas tās
valdības un ministru prezidents, pateica ari vēl, ka
finansu ministrija visu kavējusi. Un tad Latvijas
bankai esot sava vaina. Latvijas banka visu lietu
esot kavējusi. Zemkopības ministrs visu ir gribējis,
bet banka ir kavējusi. Ari finansu
viceministrs
Blumberga kungs esot lietu kavējis.
Zemkopības
ministrs neko nevarējis darīt Izrunājies kabinetā,
izrunājies avizēs, un neko nevarējis izdarīt. Visi
kavē un velk viņu atpakaļ, un nekur netiek uz
priekšu zemkopības ministrs. Viņš it neko nevar,
jo visi citi viņam ir pretim. (Starpsauciens.) Es?
Ja, es savā laikā biju zemkopības ministrs. Vispārīgi tā lieta ir pavisam uzkrītoša, ka ministru kabineta loceklis runā tādā valodā, kā varētu runāt
kāds svešnieks ārpus šī augstā nama. No viņa runas nemaz nejūt, ka ari viņš ir valdībā, jo viņš runā
kā kāds ārpusnieks par it kā nenovīdīgiem un naidīgiem cilvēkiem. (Starpsauciens: „Tā tāda valdība!") Tāda valdība, jūs sakiet? Jā, tāda viņa ir.
Es jums vēl parādīšu, iekš kam lieta ir. Tagad vēl
nāk beigās, kā es jau ieminējos, jautājums par lopbarības trūkumu. Kredita prasība esot iesniegta un
pārspriesta, bet to kavējot. Papriekšu viņa kabinetā
turēta, tad nodota finansu ministrijā, un tagad zemkopības ministrs nezinot, kur viņa esot. Vai tad
Bauera kungs nevarēja pa telefonu paprasīt? Zināja
taču 3 dienas, ka būs jāatbild uz jautājumu un varēja vismaz paprasīt pa telefonu un nevis mums pateikt še no katedra: „Es nezinu, kādā stāvoklī jautājums tagad ir." Ko tas nozīmē? Ministrs nemaz
jiar to neinteresējas, bet pasaka vienkārši: „Es nezinu, kas tur iznāks." Un tad par Blumberga kungu
tā runāja. Redziet, man ... (Runātājs pagriežas pret
ministru
soliem
un tiem tuvojas. Jautrība un
aplausi. Viņu kāds aicina tur piesēdēt.) To nē! Tur,
kur Jūs, tur gan nē! Es ari reiz zvanīju finansu ministra biedra kungam un vaicāju, kā tās lietas stāv.
Viņš man teica, ka drīz būšot apspriede, kurā būšot klāt pats ministrs un tajā šo lietu izlemšot. Zvanīju ari pēc pusdienas, bet man atbildēja, ka neko
nevarot pasacīt, jo ministrs Bauera kungs neesot atnācis. Tādas tās lietas ir. (Balsis pa kreisi: „Cits
jau ari to varēja izdarīt!") Paga, paga, es nerunāšu
tā kā jūs, par visu pasauli uz reizi. Mums runa iet
par Bauera kungu. Tālāk tika runāts par mākslīgiem mēsliem. Fakts ir tas, ka piemaksa mākslīgiem mēsliem nav vairs paredzēta. Vai tas ir noticis budžeta komisijā — vecā valdība to bij paredzējusi — ka šī suma izstrīpota no budžeta, tas nekrīt svarā, jo aiz ministra, kā valdības locekļa, taču
stāv koalīcijas frakcijas, pie tam diezgan labā skaitā.
Tā šinī gadījumā no pašu ļaudīm vien ir veseli 16 un
tad nāk vēl klāt asistenti no kreisās puses 2X16.
Taču kaut ko varēja nolemt, kaut ko izvest. Kur
tad nu ir tie viri, kuri aiz jums stāv, vai ari stāv jūsu
priekšā — viena alga kā jūs to ņemiet. Kāpēc šī suma ir izstrīpota? Zemnieki balsoja par viņu. Sakāt, kur bij jūsu pašu ļaudis, par ko tie balsoja, ja to
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Tagad laiks reiz pienācis, kad mums viss tas jāpasaka, jo zemnieks visu to ir iznesis, un tiklīdz mes
par zemnieku šeit ieminamies, jus tūliņ saucat, ka
mēs runājot par privilēģijām un diezin par ko.
(Starpsaucieni.) Kāds stāvoklis tagad ir vispārējais?
Stāvoklis tagad ir tāds, ka pusotru vai divus gadus
atpakaļ, kā jums visiem zināms, ir iestājusies lauksaimniecības krize. Es nerunāšu šeit par to krizi
sīkumos. Tas te nav vajadzīgs. Bet atļaujiet piezīmēt ka mēs visi paši zinām, ka cenas uz lauksaimnekā ministrs. To kaut kādi tad nobīdīs nost, bet miniecības ražojumiem ir galīgi zemas. To mes visi
nistrs paliks kā bijis. Ministrs"būs avizēs izrunājies, zinām, par kādām cenām lauksaimniecības ražojumi
ka viņš vairs nevar ciest, ka ies projām, bet cits tiks tika pārdoti trīs gadus atpakaļ, divus gadus atpakaļ
nobīdīts pie malas. Tāds ir tas stāvoklis. (Starpuii par' kādām cenām pārdod lauksaimniecības rasauciens pa kreisi.) Kurš, par ko? (Starpsauciens žojumus tagad. (Starpsauciens.) Pirms kara zempa kreisi.) Tas nemaz nav tik mazs vīrs. Viņš ir
nieku ražojumi maksāja tik daudz, ka ja tagad pielībrangi liels. Ja viņš būtu tik mazs, tad viņš jums dzinām pirmskara vērtību 100 un tad zelta rubļos
netaisītu tik lielas galvas sāpes. Es neteicu, ka viņš aprēķinām, tad iznāk apmēram 80. Uz daudziem
ir mazs, es tikai teicu, ka viņš ir drusku mazāks. Tik ražojumiem šī suma ir mazāka un uz graudiem ir
daudz es gribēju piezīmēt pie tā, ko Bauera kungs
tālu zem 80, ja pirmskara cenu noliekam uz 100.
cēla priekšā kā savu atbildi, un to novērtēja viņa kaTurpretim nepieciešamie ražošanas līdzekļi ir sabineta biedrs, finansu ministra kungs. Ja mums reiz
kāpuši cenā līdz bezgalībai. Nupat notikušā laukir runa par lauksaimniecības stāvokli šinī pavasarī,
saimnieku nedēļā tika paziņots, ka pēc aprēķiniem
tad mums jārunā par lauksaimniecību vispār. Te redzams, ka mantas, kas lauksaimniekiem vajadzīari šai augstā namā pie katras iespējamas un neiegas ražošanā, veikalos maksā 25—40% dārgāki, nespējamas izdevības ir uz zemniekiem mests virsū, kā priekš kara maksāja. Ņemsim pavisam vienko tik vien var sadomāt un vēl vairāk. (Starpsauciens kāršu piemēru, un lai tas būtu mūsu pļaujamā mašina.
kreisā pusē: „Ne tik daudz, kā jūs uz strādniePirms kara labības pļāvējs maksāja 145 līdz 150
kiem!") Tā? Mēs jau skaitā vien esam uz pusi
rubļus, 1921.. gadā viņš maksāja 16.000 līdz 17.000,
mazāk. Tagad es gribu vienreiz par visām reizēm
1922./23. gada par viņu prasīja 25.000 un šogad prasa
jau 30.000. Lūk kādi ir fakti, kā jūs še savedīsat gano šī katedra pateikt, vai zemnieks ir visus tos pārmetumus pelnījis vai nē. Es domāju, ka es nebūšu lus kopā? Ja, kungi, kā nu jūs savedīsat tos galus
viens, kas paliks tai pārliecībā, ka zemnieks šos pārkopā? Tad vēl nāk klāt viena lieta, kas atstāj vismetumus nav pelnījis. Vienreiz taču ir jāstājas tam smagāko iespaidu uz visu lauksaimniecības ražopretim un to jāatspēko. Es gribu tik daudz teikt, ka šanu. Pakavēsimies mazu brītiņu pie laukstrādnieku
algām un te mēs redzēsim, ka tas, ko Zemgalē un
mums vajadzētu atzīt — pat kreisam un viskreisākam spārnam un pašam kreisā spārna galam — ka Kurzemē gada strādnieks prasa, iet pat līdz 30.000
mūsu stāvoklis nav nebūt spīdošs un labs. To mēs un 35.00t) rubļu. Jūs redzat, kādas ir algas, tās dauzinām labi un mums nav diezcik tālu jāmeklē pēc dzos gadījumos pat dubultojušās, salīdzinot ar pirmsfaktiem. Mēs zinām, ka karš ir gājis pāri ļoti nekara algām. (Sauciens pa kreisi.) Es runāju vissaudzīgi, ka 25% no mūsu lauksaimniecības ir ciepārīgi, es nerunāju par Briņķiem ,es taisu vispārīgus
tusi šī vārda vistiešākā un visnežēlīgākā nozīmē. Neslēdzienus un fakts pats ir neapstrīdams. Paņemot
vajaga aizmirst to, ka vairāk kā puse no mūsu laukstatistiskās pārvaldes skaitļus un salīdzinot tos, jūs
saimniecības ceļas augšā no atmatām, no tukšuma. redzēsat, ka strādnieku algas samērā ar pagājušo
'Tad taču stāvoklis nevar būt normāls. Tā tad tur
gadu ir stipri kāpušas, pie kam lauksaimnieku ražokaut kas sevišķs lauksaimniecības labā ir darāms. jumu cenas krīt. (M. Rozentāla starpsauciens.) Ja
Ar to nepietiek, ka jūs gribat ko darīt, bet vajaga ari
to gribētu klausīties un domāt, ko Rozentāla kungs
kaut ko izdarīt. Gribēšana ir laba lieta, bet tas ir
saka, tad vajadzētu jums atminēties, ko viņš tad
tikai sākums, pēc tam, kungi, nāk izdarīšana. Ar griteica, kad gāja runa par laukstrādnieku darba laika
bu vien nekur netiek. Ja jūs gribat lauksaimniecībai
likumu, proti, nu jau mierā vis nepalikšot. Mēs zipalīdzēt, tad vajaga ari patiesi palīdzēt un vajaga nām, ko tas nozīmē, kad Rozentāla kungs to saka.
labo gribu parādīt darbos. Ja jūs būsiet to izdarīTā tad tās algas ir dubultojušās un daudzos gadījujuši, tad lauksaimnieki runās pavisam citu valodu. mos tās ir ļoti augstas. Te nu mēs redzam, kā patie(Sauciens pa kreisi.) Ko tad nu vairs samaksās. sība lauksaimniecībā izskatās, tai lauksaimniecībā,
Baroni taču paši atteicās. Ko nu jums vairs bēdāt. kurai jūs komisijās uti ari šeit Saeimā un savās saTā tad nevajaga aizmirst, ka mūsu valstī ir gan viena pulces gribat izrēķināt nezin kādus zelta kalnus un
apspiesta kārta un tas ir zemnieks, kas nes vēl šo teikt, ka tik labi, kā lauksaimniekiem, neiet neviebaltu dienu tādas nodevas, kas pilda tādas klaušas, nam un tik labi nevienam ari nav gājis. Ja mēs pakādas neviens cits nepilda. Kara sākumā zemnieklausāmies, ko paši lauksaimnieki runā, kā viņi savu
kam bija jāpilda tie pienākumi, kas katram tika uzstāvokli raksturo, tad redzam, ka 1922.123. gadā
likti un bez personīgā dienesta zemniekam bija jā- Kuldīgas apkārtnē cilvēks izmaksāja 139 rubļus diebrauc šķūtīs, jādod sava raža par velti par pusvelti.
nā, zirga diena 119 rubļu, 1 puds rudzu izmaksājis
Zemniekam pirmām bija jāpiedzīvo tas, ka viņa sēta no 250—300 rubļu un puds kartupeļu 40 rubļu; bet
tiek nopostīta un ka akmens uz akmeņa netiek atpatiesībā vietējā tirgus cena par rudzu pudu bij 150
stāts. Tie laiki ir sen jau pāri? Skatāties, kā tas rubļu, par kartupeļiem — 25 rubļu. Tā tad laukJums sap, Buševica kungs, ja še piemin vecas lietas. saimnieks pārdodams rudzus zaudē uz katra puda
Bet Jus pie katra izdevīga gadījuma mēģināt vecās
150 rubļu.
lietas še uzskaitīt, un neviens cits cilvēks pie tā nav
Lauksaimnieks Gulbīša kungs ir sastādījis savas
vainīgs, kā tikai tas viens, uz kuru Jūs atsaucaties. saimniecības gada pārskatu un dabūjis sekošus
Pie katra gadījumā, Jūs sakāt: „Rcdz', ko Ulmanis skaitļus. Strādnieku algas paaugstinājušās par
darīja 6, 5, 4 gadus atpakaļ. Visos šais laikos nekas
43,9% par pirmskara algām, priekš ēku un inventāra
jauns tātad it kā nav pienācis klāt, par ko Jūs varemonta priekš kara izlietots 34%, bet tagad tikai
rētu runāt. (Starpsaucieni.) Par to runāsim vēlāk. 9%, Lielāku sumu eku un inventāra remontam nav

sumu varēja izgāst Tā tad te atkal nekas neiznāk,
ja grib novelt visu vainu uz budžeta komisiju, uz
Saeimu. Avizēs lasām, ka Bauera kungs esot teicis,
ka taisoties aiziet no šīs trešās valdības, vairāk nevarot tie citi neko nedarot, tādēļ ejot grūti. Bet
Rīgā ir pavisam citādas ziņas. Rīgā ir tādas ziņas,
ka Bauera kungs sēdēs vēl tik ilgi, kamēr vien šī trešā valdība pastāvēs, un ja Dievs un labi cilvēki palīdzēs, sēdēs, varbūt, vēl ceturtā valdībā. Varot pazaudēt savu vietu gan pavisam cits virs, drusku mazāks
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iespējams izlietot saimniecības neiesnieguma dēļ —
saimniecībā trūkst naudas, bet 9% ir pārāk maz —
kas jau rāda to, ka lauksaimniecība iet uz leju, ka viņai stāv priekšā pilnīgs sabrukums, jo bez _ ēkām un
inventāra neviena saimniecība nespēj pastāvēt. Ieguldītais kapitāls Gulbīša saimniecībā ir atmaksājies
ar nepilnu 1%, tas atkal skaidri rāda, kādā stāvoklī
mēs pašlaik atrodamies. Redzat, tas ir stāvokļa patiesais apgaismojums. Tādus lauksaimniecība nekad
nav pārdzīvojusi. Tad nu te uz reiz pasaka: laukkopība un lopkopība! Es zinu, ka jūs piederat pie tās
pašas skolas, pie kuras te viens otrs kungs pieder,
kas saka: nost ar graudkopību, lai iet visas robežas ar Krieviju vaļā, lai nāk iekšā kas grib: rudzi,
mieži, auzas un viss kas cits, padariet savas saimniecības par piena fabrikām! Bet vai tas ir tik vienkārši? Vispirms, deputāta kungs no Latgales. (Br.
Kalniņš: „Jūs ari no Latgales.) Jā, patiesi, mēs tik
ilgi dzīvojam kopā, ka es domāju, ka es zinu to, kas
man jāzin. Ja jūs uz graudiem viņus ražodami zaudējat 100 rubļu uz puda, vai tad jūs esiet daudz ko
pelnījuši, savus graudus pārvērzdami pienā un sviestā? Nevar prasīt no lauksaimniecības, kurā nodarbināti 80% no visiem zemes iedzīvotājiem, lai viņa
vienā vai divi gados pāriet uz pilnīgi jauniem pamatiem. Kā var iedomāties, ka tāds liels uzņēmums, ka
lauksaimniecība, var tik īsā laikā pārveidoties. Ta
nav nekāda darbniciņa, kuru var pārgrozīt īsā brīdī.
Tālāk, pie visām nelaimēm, pie visa posta, mums vēl
ir ari neraža, lai mērs būtu jo pilnīgs. Man ir skaitļi
no statistiskās pārvaldes, kur šī' gada ražas iztrūkums iztaisa tuvu pie 2 miljardi rubļu. Milzīgs iztrūkums ir pie graudiem, ārkārtīgi liels iztrūkums —
vesels V« miljards pie kartupeļiem. Pēc vēlākiem
aprēķiniem iznāk, ka zaudējums ir daudz lielāks, nekā iepriekš aprēķināts, un zemniekam patiesībā iet
vēl grūtāk, nekā šie skaitļi rāda. Kas attiecas uz
zaudējumiem pie liniem, tad te ir jau 200 miljoni ierēķināti iekšā. Pie liniem es atgriezīšos drusku vēlāk, kad par tām linu cenām būs jārunā. Un tagad,
kad tas viss ir jāpārdzīvo zemniekam, kad pie visām
grūtībām, kas viņam ir uzkrautas, nāk klāt vēl jaunas grūtības, tad viņš griežas pie valsts un prasa nevis pabalstus, bet prasa, lai tā viņam palīdz. Ko
viņš no valsts prasa?- Ir noskaidrots, ka ir milzīgs
iztrūkums šinī pavasarī attiecībā uz sēklas labību un
attiecībā uz lopbarību. Sēklas iztrūkums ir uzdots
ap 1.800.000 pudu. Te ir visādas sēklas,'kādas vajadzīgas šinī pavasarī, ieskaitot ari kartupeļus. Kartupeļu vien trūkst Vi miljons pudu un sēklas iztrūkuma
kopvērtība iznāk 6 miljoni latu. Tagad nu pret šiem
6 miljoniem latu ir izcīnīti 1 miljons latu. Tad lopbarības trūkums. Ir izrādījies, ka siena trūkst apmēram 1.250.000 pudu, spēka barības trūkst — nevis lai
ražotu sviestu, bet tikai priekš tam, lai govis pie dzīvības uzturētu — kādi 400.000 pudu. Kā beigu beigās tika pie tā viena miljona priekš, sēklas, par to es
runāšu vēlāk. Vispārīgi zemnieki uz savām prasībām dzird pretim tikai pārmetumus: zemnieks saņem daudz vairāk, nekā viņš dod. Nu, lūdzu: ko tad
viņš ir saņēmis? Viņam pārmet; ka viņi saņemot
par daudz caur lauksaimniecības departamentu. Ko
tad viņš galu galā ir no lauksaimniecības departamenta saņēmis? Sākot ar neko, šīs sumas ir pēdējā
laikā pārgājušas drusku pāri par 100.000 rubļu, un
kas tas ir pie mūsu 8 miljardi rubļu lielā budžeta, kas
tas ir priekš tās industrijas, kura nodarbina 80% no
visiem iedzīvotājiem, priekš tās industrijas, kura nozīmē daudz ko vairāk? Tas jau ir pārmetums.
(Sauciens pa kreisi.) Gan jau ari par to, bet te vēl
ilgi būs jāgaida, daktera kungs. Tur ir apmēram
100 miljonu, tad tālāk nāk aizdevumi. No sākuma
izsniedza jaunsaimniekiem un izpostītiem koka mate-
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riālus un citus materiālus un ari aizdevumus. Kas
attiecas uz aizdevumiem, tad viens runātājs aizrādīja, ka viņus izsniedza visādas iestādes, un ka tas
sasniedza 28 vai 29 miljonu latus. (Starpsauciens.)
Man jālasa priekšā, citādi mani atkal grib izlabot.
Tur nav nekas izdomāts, bet patiesi aprēķināts. Un
es pateikšu, skaidri un gaiši — tā suma būs gandrīz
īVi miljardu. Sakāt, kas ir tie lV? miljardi, pret visām mūsu vajadzībām? Tas iztaisa tikai 47% no
visiem aizdevumiem, kurus Latvijas pilsoņi ir saņēmuši. Aizpērnā gadā bija tikai 37% un tagad ir 47%.
Te viens runātājs no šī katedra bija ārkārtīgi sašutis
par to, kā varot zemnieki saņemt 47% no visām
aizdevumu sumām. Kas tie saņēmēji ir? Protams,
paši zemnieki un viņu organizācijas, ieskaitot ari
Bauera kunga inazsaimnieku ekonomisko sabiedrību.
Te ir visi iekšā. Lauksaimnieki saņēmuši 47% no
visiem valsts aizdevumiem . Bet atļaujiet, kungi, atgādināt, ka no visas mūsu nacionālās bagātības 55%
ir lauksaimniecībā. Tām 55% pretim stāv tikai kādas 30—32% no visām nacionālām bagātībām rūpniecībā un tirdzniecībā. Un tomēr mēs redzam, ka
aizdevumi tām aizpērnā gadā ir bijuši 63% un tagad
vēl 53%, tā tad ar vienu vēl lielākā puse. Arvienu
vēl zemnieks nav nācis ne tuvu pie tā, ko viņam ir
tiesības prasīt. Tomēr vēl pārmet, ka zemnieks par
daudz saņemot. Nav ari tā, ka viena šķira no zemniekiem saņem, un citi paliek tukšā. Ja jūs gribētu
šais skaitļos iedziļināties, nevis tā pavirši ar acīm
pārbraukt, tad redzētu, ka nauda sadalās stipri vienlīdzīgi, kā to norādīja jau ari finansu ministra kungs.
Nav iemesla tāpēc pārmest, ka sumas nepareizi sadalītas. Atminiet, kādos apmēros ir izpostīta mūsu
lauksaimniecība, atminiet, ka mums vēl jāuzceļ mūsu
agrārā reforma un ka priekš tā ir vajadzīgi līdzekļi.
Tagad jūs jau apskaužat un nenovēlat līdzekļus jaunsaimniekiem un sakiet nenovēlēt tos ari izpostītām
saimniecibām. (Sauciens pa kreisi: „Mežu dodam!")
Ari es par mežu jau minēju. Te Gailīša kungs jau
palīdzēja noskaidrot, kā stāv ar sumām pabalstiem
un dzīves atjaunošanai, ka tagad sumas par jaunu
tiek sadalītas un nostrīpotas tiem nolūkiem, kam viņas bija domātas. Ka viņas pārgājušas pie aizdevumiem, tā ir cita runa. Tad vēl par tiem aizdevumiem. Pērnā gadā ar lielām grūtībām izdevās dabūt
aizdevumu sumu zemes bankai 500.000.000 rubļu.
(Sauciens pa kreisi: „Bez kādām grūtībām!") Bez
grūtībām? Lai Dievs jūs svētī! Es zinu, ka tas man
bija loti grūti. Šogad palikušies _ tikai 300.000.000
rubļu, ta tad nu atkal paliek mazāk. Varbūt, ka nā-

košo gadu tiem pašiem kungiem patiksies pasacīt,
ka jūs dabūjiēt pulka, un varbūt, ka samazinās pēc
gada uz simtu un pussimtu ,kā nu iznāks. Tā tad te
nav ko mums pārmest un atrast ko ļaunu, vai tādu,
kas nebūtu pamatots. Bet nu atļaujat man pieiet
vienreiz pie šīs lietas, pie šī jautājuma ari no otras
puses. Jūs jau diezgan esat maluši par to, ko zemnieki pēc jūsu ieskata saņem bez kādas atlīdzības.
Bet ko tad zemnieks valstij dod? Vispirmā kārtā es
jums teikšu to, ka zemnieks, tāpat kā visi pilsoņi,
maksā savu pienācīgo daļu no tiešiem un netiešiem

nodokļiem. Otram kārtām zemnieks ir tas, kurš,
varbūt, daudz labprātīgāki ir devis dažādas nodevas,
nekā jūs gribat atsacīties no savām piemaksām kasēm, no savām prasībām tādiem izdevumiem, kas ne
ar ko nav attaisnojami. Bez tam nāk vēl klāt pirmo
valsts pastāvēšanas gadu klaušas un nodevas. Bet
to neviens vairs negrib atminēt, tas viss jau ir aizmirsts, ar zāli apaudzis — kam to minēt. Vēl nāk
klāt izvedmuita. Citi, kas gribēja savus ražojumus
izvest uz ārzemēm, to varēja darīt pēc patikas, bet
tiklīdz zemnieks gribēja kaut ko izvest, tūliņ bij jāliek virsū izvedmuita. A'isoirms jau zemniekam bij

'91

Latvijas

Republikas

Saeimas IV. sesijas 22. sēde 1924. gada 4. aprilī.

ilgi jācieš un jāgaida,kamēr vispār sāka runāt un prātot par to, ka ari zemnieks varētu kaut ko izvest uz
e
ārzemēm. Tas bij labi saprotams tad, kad mums
pašiem pirmos laikos daudz kā vēl trūka, kad mums
pašiem vēl viss bij vajadzīgs. Bet kad nu lieta nonāca tik tālu, ka zemnieks kaut ko varēja sākt ražot
izvešanai, tad tūliņ bij jāliek vi»-sū izvedmuita. Tūliņ
1 viņam vajadzēja maksāt nodokļus par
to sviestu, kuru viņš izveda. Bet ja cits kāds ražotājs ko grib izvest, tad par nodokļiem nav runas. Pieņemsim, ka
zvejniek grib eksportēt zivis. Jūs zināt, kā tur tās
lietas sastāv. Jums tie zvejnieki nemaz tik tālu ne:.āv . Tiem nekādi nodokļi netika uzlikti. Bet kad
nu zemnieks izved savu sviestu, tad tūliņ viņam pašam jāsamaksā visi eksporta nodokļi. Sviestu vajagot kontrolēt. Jā, tā kontrole fr laba lieta, ļoti laba.
Bet nu atkal zemniekam par to vajaga samaksāt.
Valstij nāk labums no šī sviesta eksporta, bet zemnieks lai nes visus izdevumus. Tagad nu grib sākt
noorganizēt olu eksportu. Šis olu eksports vēl nav
noorganizēts tikai tādēļ, ka finansu ministrija nevar
un nevar nākt pie ieskata, ka olu eksports var izvērsties par ļoti svarīgu eksportu. Tu, cilvēks, vari
viņiem teikt, ko gribi, bet nevar neko ieteikt un tikai
tadeļ ka tas maksāšot 1 miljonu rubļu. Bet pietiktu
tikai šo olu eksportu sākt, tad drīz tas sniegtos sim'os miljonos. Bet nevaram mēs pie tā tikt. Kad
olas izved, tad atkal nodoklis ir virsū. Tā tas iet
tālāk un tālāk, zemniekiem tiek uzlikti visādi nodokļi,
gan šķiras nodoklis, gan ari citāda veida nodoklis,
lai tikai tas zemnieks neiedomājas, ka viņam ari var
sākt vieglāki iet. (Sauciens pa kreisi.) Nu, ko tad
jus esat saražojuši, lai varētu tirgū laist? Jūs šeit
skaitātjes vesels 31 vīrs, bet ko jūs esat saražojuši
priekš tirgus? (Sauciens pa kreisi.) Tuvāki iet? Nē,
paldies, es labāk tālāki no jums. Tagad iesim uz
priekšu un ņemsim kaut to pašu linu monopolu. Ja
kādreiz ir bijis šķiru nodoklis, tad tas ir šis linu monopols. Tas taču nav nevienam noslēpums, ka ja
mes rēķinātu kopā tās sumas, ko valsts ir pelnījusi
caur linu monopolu, tad tas cipars iet ļoti tuvu
1.500.000.000 rubļu. Nu man jāprasa tiem, kas vienmēr žēlojas, ka zemnieks maksā maz nodokļu, vai ir
vēj kāds cits, kas šādas nastas nestu? Bet ir ari vēl
citas nastas, kuras zemnieks nes, bet par tām es šoreiz nerunāšu. Pienāk klāt vēl tas, ka bez tiešiem
nodokļiem naudā vēKarvien pastāv klaušas. Es zinu,
jus par to negribat dzirdēt, jums nepatīk, ka tos aprēķinus noliek Jums priekšā, cik klaušas iztaisa nauda. Bet naudā aprēķinātas klaušas iztaisa 15, 20 un
pat vairāk tūkstošus uz katru saimniecību. Tas dod
kopā ap pusmiljardu.
(Sauciens pa kreisi: „Kas
pa ceļiem brauc, ja ne laucinieki?") To taisni es gaidīju no jums, ka jūs sacīsiet, ka pašam zemniekam
pa ceļiem jābrauc, bet iedomājaties, vai tie ceļi ir tikai priekš zemnieka vien? (Starpsaucieni.) Labāk
ar gaisa kuģiem. (Starpsaucieni, smiekli.) Pēc jūsu
izteicieniem iznāk tā, it kā ceļi zemniekam vien būtu
vajadzīgi, vai tad jums šie ceļi par labu nenāk, vai
tad jums no vispārīgās labierīcības nekas labs neatlec? Te jūsu aizrādījumi, ka, lūk, zemniekam pašam savi ceļi jātaisa. Taisnība tomēr prasa, ka jātaisa visiem. Paņemsim Rīgu. Rīgā ir ceļi, tās ir
viņas ielas. Jūs tos akmeņus minat Rīgā, bet vai
jus esiet vienu akmeni atnesuši padusē un ielikuši
ielas bruģi? (V. Bastjānis no vietas: „Vai Jūs paši
esiet nesuši?") Mēs esam nesuši pietiekoši un granti paši esam pietiekoši veduši. Rīgā deg uz ielām
lampas, vai jūs tāpat nepateiksiet, lai katrs paņem
petroleju līdz un ielej to lukturī, kad iet uz ielām. Jūs
gan protat pateikt, lai zemnieks pats brauc un lai savus ceļus pats taisa. Redzat, tā pamazītiņām nāk
jūsu griba uz āru. Jūs nu gribat zemniekiem atstāt
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ceļu taisīšanu un tā pamazītiņām sak taisnība nākt
uz āru. (A. Veckalna starpsauciens.) Klausāties,
Veckalna kungs . Jūs arvien vel par to automobili.
Jūs sakāt, ka Ulmanim ir automobilis un Jums nav.
Vai ari Jūs labāk nevariet nopirkt sev automobili.
Varbūt ari es drusciņ piedalīšos, kad Jus sāksiet
pirkt. (Starpsaucieni, smiekli.) Kur nu jus debesu
valstību liksat, jus debesis esat jau sen aizmirsuši!
Kopā saņemot gribu pateikt, ka mušu zemniekam ir
tiesība pierakstīt sev par nopelnu to, ka vispārīgi
mēs savā saimnieciskā dzīveesam tik stipri, esam
tik tālu tikuši. Galvenā kārtā esam tik tālu tikuši,
vai nu jūs šaubāties vai nešaubāties, ka tas lats negrozās, un ja jūs ņemsiet ciparus un_ paskatīsaties,
kas viņu nostabilizējis, kas nostiprinājis visu mušu
saimniecisko dzīvi, tad tas pirmā kārta ir eksports.
Kā tas sastādās, no kurienes tas nāk un ka tas radies? Ja jūs palasāties vēl tagad jaunākos skaitļus
par ārējo tirdzniecību, tad jus redziet, ka eksporta
devējs ir galvenā kārtā lauksaimnieks. Izgājuša gadā skaitļi ir 162 miljoni latu apaļos skaitļos un no
šiem 162 miljoniem latu ir lauksaimniecības ražojumu bijis par 72 miljoniem. Lūdzu. Otrs tūliņ blakus šiem ražojumiem ir devis 61 miljonus — koki un
tā tad pavisam (P. Kalniņš no vietas: „Un to ari
zemnieks izvedis uz ārzemēm?") Daktera kungs,
5 gadus Jūs esiet studējuši un tad vēl nevariet sekot
tam, ko es teicu; es teicu, lauksaimniecības ražojumi
un tad nāk koki. (Jautrība zālē.) Paliek pāri 32
miljoni latu priekš visiem citiem, priekš tiem, kas ir
dabūjuši 53% aizdevumu no Latvijas bankas un kreditdepartamenta. Viņi pie saimnieciskās dzīves nostiprināšanas, pie valūtas stabilizēšanas un kursa noturēšanas ir eksportā piedalījušies tikai ar 32 miljonieim vai ar 20%. Tā tad zemnieks ir darījis ne tikai
lielāko pusi, bet ir darījis daudz vairāk, kā šajos apstākļos no viņa varēja prasīt. Ja mēs visu savelkam
kopā un apsveram, tad ir jānāk pie slēdziena, ka tas
ne uz ko nedibinās, kad saka, ka zemnieks tikai prasot un ņemot no valsts, bet dot neko nedodot, prasot vairāk, kā dodot un nevarot atdot atpakaļ valstij, ko viņš ir saņēmis. Bet, kungi, viņam ir tik daudz
tiesības dabūt savu pienācīgo daļu, lai viņš varētu
savu dzīvi nostiprināt, vairāk ražot un vairāk darīt
valsts dzīves pacelšanai, uz to zemniekam ir pilnīgas tiesības un to viņam vajaga dot. Un nu, kad
zemnieks tagad prasa, lai viņam nāk palīgā, kad viņš
izejas nekādas neparedz, tad pasaka, tas ir grūti, tas
ir neiespējami, un.uz priekšu dot mēs nevaram. Kas
ir izdarīts, to mēs jau dzirdējām. Mes dzirdējām, ka
padarīts ir bezgala maz. Es te gribu drusku pakavēties pie tās notikumu gaitas, kā tas ir nācis, ka
tik maz tas zemnieks galu galā dabūjis. (Sauciens
pa kreisi.) Tā ir viena no Jūsu slimībām, kura Jums
pielipusi klāt no bērnu kājām, jo Jūs neesat cita izlasījuši, kā tikai to vienu sveštautieša grāmatiņu un
sakāt, ka zemnieks nav saimnieks! Mūsu zemē ieviesusies tā parada, ka saka, ka tas, kas saimniekam
nāk par labu, tas nenāk par labu zemniekam. Es
domāju, ka pienācis laiks atzīt, ka tas, kas nāk par
labu vecsaimniekam, nāk par labu ir rentniekam,
irjaunsaimniekaim Jums_ vajaga nokratīt tās vecās
sūnās un sākt runattā, kā laiks prasa. Mēs redzējām, kad apspriež kādu brdžetu, tad saka, ka to nevajaga un to nevajaga un daža frakcija balso pati pret
savu ministri. 'Tad nu par tiem pašiem 50 miljoniem
rubļu priekš seklas. Es gribu tuvāk apstāties pie šī
jautājuma un apskatīt, ka šie vārdi saskan ar darbiem un kā lietas tiek uz priekšu virzītas. Te
ministrs Bauera kungs teica, ka sen tas pieprasījums iesniegts. Tas ir taisnība. Viņš ir gājis cauri
pa dažādam iestādēm un beidzot 7. janvārī nonācis
budžeta komisijas sēdē kā papildu budžets. Tai
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budžeta komisijas sēdē nav ne mazākās gribas vievar noteikt par sliktiem. Viņi jāatzīst un daudz ganai daļai locekļu lietu veicināt un referents paziņo,
dījumos viņi ir ari ar vislabākām sekām. Bet sirds
ka lieta nav vēl diezgan skaidra, ka vajadzīgs ievākt
sažņaudzas tad, kad šie principi nav vairs saskaņojaunus datus un komisija nolemj šo lietu atlikt. Es
jamiar patieso dzīvi. Te būtu vislabākais gadījums
domāju, ka referents komisijā nāks apbruņojies ar
pieradīt, ka mūsu tagadēja valdība un ka mūsu fivisādiem datiem, kas lietu varētu veicināt, bet šinī nansu pārzinis zin to, ka ja zemniekam izmaksātu
gadījumā referents pasaka: „Tā lieta nav skaidra, par liniem varbut_ 50—60 miljonu vairāk, bez kā valvajaga ievākt datus!" Tas neko negroza, ja refestiijbutu jācieš kādi zaudējumi, tad tas nestu daudz
renta vārds ir Ringolds Kalnings. Beigu beigās nu
lielākus, pat desmitkārtīgus augļus nākošā rudenī un
izlemj ar 8 pret 7 balsīm un no 14. janvāra lēmuma tinākošos gados vispār. Bet nav jau te finansu ministrija viena pati no svara. Viņai atkal ir draugi
kai 13. februārī dabū naudu rokā. No tā pārmetuma
it neviens nevar vaļā tikt, ka ārkārtīgi daudz ir tādu ka pie krievu labības, tāpat ari pie liniem. Kad jautājums tika apskatīts budžeta komisijā, tad nāca
notikumu, kas rāda, ka nav bijis īstās izprašanas un
īstās gribas, lai šo lietu patiesi veicinātu un lai rīkoviens no kreisa spārna kungiem un pasacīja, ka zemtos tā, ka viņa ietu uz priekšu. (Starpsauciens.) Te
niekiem nevajaga dot nevienu kapeiku. Ja nu kaut
viņas abas satikušās un kad tā vecā valdība bija aizkas paliktu pāri no liniem, tad to vajadzētu likt iekšā
gājusi un nāca jaunā, tad tai trīs dienās būtu vajadzēpie Doles. (Sauciens pa kreisi.) Kā lai es to zinu,
jis izmaksāt, lai parādītu, ka viņa ir jauna. Tālāk
vai ar to bafos nēģus, vai ko citu? Prasāt to tam,
otrs jautājums. Es gribu še runāt par linu cenām
kas to teica, ko jus man prasāt. Prasāt to tam, kas
sež jums blakus. Ka lai es to zinu? Bet viņi jau
un par to pacelšanu. Mēs zinām ļoti labi, ka linu
cenas šinī ziemā strauji :ēlušās, ka vēl pērn rudeni
nezin, ko viens doma, ko otrs saka. Te iznāk tā,
par ristiņu maksāja 80 mārciņas tonnā, tad decembrī
ka ta vienīga gudrība ir tāda, ka zemniekiem nevajaga itin neko, tiem jau ta iet pārāk labi, kāpēc tad
jau 85 un februārī jau 110 un 115 mārciņas. Marta
mēnesi notika cenas pacelšana un tas tika izspriests
vel pacelt cenas uz liniem, viņiem var maksāt par
pēc lielas laušanās. Ja pastāvot lielai cenu starpīliniem, pilnīgi nerēķinoties ar to, kādas cenas ir pasaules tirgu. Un ja kas paliek pāri, tad dambēsim
bai, valdība pelna 35 vai vairāk procentus, tad tā
peļņa ir par lielu, tad vismaz 25% no šīs peļņas jāar to zemnieku naudu Daugavu cieti.
Tas jau nu
uus gan ļoti skaisti. (Sauciens pa kreisi.) Runās pēc
dabū zemniekiem. Budžeta komisija nolēma, ka cemanis? Labi, tad es atkal pēc viņa kāpšu augšā kanas paceļamas līdz 3000 rubļu par birkavu. Kad lēteun. Vai tad jus domājat, ka es nu palikšu mierā?
mums nonāca finansu ministrijā, finansu ministrs tola tad _ tads _ ir tas stāvoklis.
mēr pielika tikai 2.500 rubļus. Pasaules tirgū stāTie 50 miljoni, kas ir
paredzēti seklas trūkuma novēršanai, paši par sevi
voklis ir tāds, ka jāpieņem, ka cenas tik ātri nekritīs,
ievērojot linu, kokvilnas un vilnas ražas trūkumu
ir pārak maza suma. Ja iztrūkums ir 6 miljoni latu
liels, tad ar vienu miljonu latu neko nevar palīdzēt
un ari citus apstākļus, kas te krīt svarā. Es nemaz
i e jau Gailīša kungs izrēķināja, cik iznāk uz katru
negribu pārspīlēt, bet finansu ministrs noliek cenu
nevis tos budžeta komisijas atļautos 3000 par birsaimniecību un pieveda lauksaimnieku pašu izteiciekavu, bet tikai 2% tūkstošus. Taču ir 500 rubļu ienus par šo palīdzību. Viņi no tās atsakās, jo ar to
taupīts, bet zemniekam tas tiek atvilkts. Palūkosiviņi nekur nevar tikt. Bet kas nu tas^ad mums samies tuvāk, ko tas nozīmē. Toreiz cenas bija tādas, gaidāms, ja seklas lieta palīdzība ir bijusi tik nepilka varējavēl pielikt pāri par 3.000 rubļiem, lai nenīga, ka patiesība neko nedod. Es pateikšu, kas var
būtu zaudējumu un lai tomēr paturētu vajadzīgo peļņu notikt, bet cerēsim,, ka tas nenotiks. Vispirms jau
iielalai daļai saimniecību pietrūks sēkla un viena
un izpildītubudžetā paredzētos ciparus. Varēja pielikt klāt vēl pulka vairāk, līdz 4000 rubļiem. Pēc
daļa bus tāda, kas ses nederīgu sēklu. Jūs zināt,
tam linu cenas no 115 mārciņām par tonnu ir pacēluka Vidzeme un Latgale no pērnā gada izkūluma
dīgst tikai 50%. Tālāk, mākslīgo mēslu ari būs mašās uz 125 mārciņām. Ja būtu pielikts klāt tikai līdz
3000 rubļu par birkavu, tad tas jau priekš zemniekiem
zak,_ jo daudzi saimnieki augsto cenu dēļ mēslus nenozīmētu ļoti daudz miljonu. Varbūt šopavasar pievarēs iegadāties, bez tam strādnieku trūkst visā
vedīs vēl 7, 8 un pat 10.000 tonas. Ja mēs izrēķinām
Vidzeme un KurzemeTos neviens vairs nevar samaksāt. Tas ari atstāj ļaunu iespaidu. Tāpat tas ir
to 500 rubļu starpību, tad iznāk cipars, kas varbūt
ari te paliks slavens proti, — 30.000.000. Ievērojot
ari ar nodzīto zirgu speķu. Protama lieta, ja šinī
to, ka zemnieks nevar ne elpu atvilkt, ka viņam
pavasarī būtu darīts tas, ko vajadzēja darīt un ko
jātaisa parādi, jāaizņemas nauda un jāapgrūtina sava
būtu varējuši darīt, tad ta lieta būtu citāda. Tas,
saimniecība līdz neiespējamībai, tad nevajadzētu dzīt
kas nokavēts, tas varbūt parādīsies pilnīgi tikai ruekstra peļņu un vēl tos 1000 rubļus pielikt klāt. Tad
denī, vai ari velak. Tas sekas, kas izteiksies sliktā
suma būtu trīskārtīga un tuvu pie 100 miljoniem.Kam
raža, mes jutlsimne tikai šoruden, bet ari vēlāk un
tas nāk par labu? Vidzemei un Latgalei, kur ir
par tam mums nāksies vēl vairākās reizes runāt
vairāk linu,_ bet kur ari posts ir vislielākais. Taisni
Tas ir tik daudz par seklu un sēklas iegādāšanu. Es
Latgale ir tā vieta, kur ir vislielākais sēklas un kargribu vel īsu brīdi pakavēties pie otra jautājuma, pie
tupeļu trūkums. (Sauciens pa kreisi: „Nav tiesa!
lopbarības jautājuma. Ka lopbarības patiesi trūkst,
Vidzemes vidienā!") Jūs latgaliešu vārdā runājiet?
tas nav nevienam noslēpums un lopbarības trūkuma
Te bus ari citi latgalieši, kuri vairāk zin, iekš kam
sekas ir tas, ka mājkustoņu skaits samazinājās, ka
tas posts pastāv, jo jūs jau nu — es nezinu cik jums
lopbarības cena ir sasniegusi nedzirdētu augstumu.
gadu — vai un vispārīgi zemkopībai esiet tuvu stāMājkustoņu skaitu_ nebūs tik viegli atjaunot un tāpēc
vējuši. Tur tas ir vajadzīgs. Un labāki būtu un ari
par lopbarību ir jagada. Valmierā, piemēram, ābovienkāršāki, ja direkti zemniekiem, apmierinot viņu
liņa puds maksā 200 rubļu, bet rudzu puds 160 rubļu.
taisnības sajutu un ari dibinātās prasības, būtu at'To pašu var teikt par sienu un citiem barības līdzedevuši naudu par viņu pašu ražojumiem. Tad nebūtu
kļiem. Sekas bus šeit tādas, kā' jau to ir daži laikaizdevumu Jūgšanu un _ staigāšanu, parādu taisīšanu
raksti aizrādījuši un kā tas ari te tiek aizrādīts, proti,
ar_ bezgalīgam procentem un visām citām nepatīkalopus izpardos un vēlāk būs grūti izlauztos robus
mam lietam. Tas nemaz nebūtu tik grūti un saaizpildīt. (Starpsauciens.) Man tā pacietība būs tik
režģīti, bet pie mums tomēr tas neiet, jo pie mums ir
liela, ka es noklausīšos ari to un pa to laiku es būšu
speķa citi principi. Principi, kuri paši par sevi teoari atpūties. Ja nu ar lopbarības palīdzības izsniegrētiski ņemot ir zelta principi un kurus teorētiski ne- šanu nekas neiznāks, ja ari šī lieta tik ārkārtīgi gausi
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kust uz priekšu, jo viņa netiek dzīta un virzīta no
tiem cilvēkiem, kuriem būtu pienākums to darīt, tad
mēs maz ko varam sagaidīt. Tiek saņemtas ziņas,
ka daudzās vietās Vidzemē plēš jau jumtiem salmus
nost, kā tas tika darīts agrākos bada laikos, un baro
ar tiem mājkustoņus, jo nav cita nekā ko dot. Saprotams, ka tam var būt tikai ļaunas sekas un tamdēļ
attiecībā uz sēklu un lopbarības jautājumu vismazākais, ko var prasīt no valdības, būtu, lai viņa pēc visiem šiem nokavējumiem un novēlojumiem nāk beidzot pie cita ieskata. Lai viņa sāk citādi rīkoties,
lai viņa notur atkal dažas jaunas sēdes, vai izrunāšanos, bet lai nāk pie kaut kādiem rezultātiem, jo valdībai jāatrod ceļš, pa kuru iet. Vai naudu dod finansu ministrija, «vai tā tiek izsniegta caur kreditdepartamentu, vai caur zemes banku, vai caur Latvijas

banku — tas nekrīt svarā. Jāatrod vieglākais ceļš,
kurš vismazāk lauksaimnieku apgrūtinātu, pa kuru
ejot tad lauksaimnieki varētu tikt nevis pie īslaicīgiem kreditiem, bet pa kuru lauksaimnieki varētu
tikt pie kreditiem uz garāku laiku. Tāpēc, lai gan
atbilde mums nedeva lielu cerību, nedeva patiesībā
nekādu cerību, tomēr gribam pastrīpot, gribam atkārtot un uzsvērt, ka valdībai ir jānāk pie citāda
ieskata, ka te jāsper soļi, ka te jārīkojas enerģiskāki,
lai patiešām varētu mūsu zemnieks dabūt to palīdzību un to pabalstu, kurš tam nepieciešami vajadzīgs un pēc kura viņam ir tiesība prasīt. Tā palīdzība, ko mēs sniegsim zemniekam, tā nebūs neražīga palīdzība, tie nebūs neražīgi valsts izdevumi,
kuri nekādus augļus nenesīs, kuri tiks izdoti priekš
tekošo vajadzību apmierināšanas. Šie izdevumi visi
iet uz ražošanu, tie stiprinās visas valsts saimniecību. Tādēļ nepieciešami līdzekļi te ir jāatrod un tie
līdzekļi te ir jāizsniedz. (Aplausi labā pusē.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Francim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
kungi! Neskatīsimies uz šo jautājumu, no kuras puses viņš nāk, no kreisās vai no labās puses, neskatīsimies no tā redzes stāvokļa, vai kas pieder vai nepieder pie koalīcijas valdības. Tādos gadījumos, kad
zemē notiek kāda katastrofa, vai nu tie ir plūdi, vai
neraža, mums pie tās lietas jāpieiet visiem klāt. Tā
piemēram var apstāties visa rūpniecība, var palikt
strādnieki bez darba un maizes, un tad neskatīsimies uz to, kas ir vērsis uz to uzmanību, bet skatīsimies tikai, kā lai Šai lietai palīdzētu. Nerunāsim,
mani kungi, par vispārējo zemnieku stāvokli. Es
domāju, ka pie šī jautājuma tas nepieder. Tas piederēs drīzāk pie budžeta, kad apspriedīsim vispārējo valsts saimniecību. Tāpēc pieturēsimies tagad
stingri pie šī paša neražas un sēklas trūkuma jautājuma. Mēs varam jautāt, vai patiesi ar sēklas trūkumu
pie mums ir katastrofa, vai viņas nav, un ja patiesi katastrofa ir, vai mēs esam sagatavojušies, lai to katastrofu novērstu. Kungi, man vajaga atzīmēt, ka
pēc zemkopības ministra kunga runas man palika
tāds iespaids, it kā pie mums nekādas neražas nebūtu un ka ar pavasara sēklu mēs būtu pilnā kārtībā. Varbūt vienā otrā vietā tās sēklas trūkstot,
bet vispār mums esot ražas pārpilnība, tā kā mēs pat
varam labību pārdot. Tad vēl man palika tāds iespaids ka nu esot tagad par vēlu par šo lietu runāt,
bet es domāju, kungi, ka to nevajadzēs atspēkot.
Trešais esot tas, ka no vietām neienākot ziņas par
patiesu sēklas trūkumu. Es domāju, kun°i, par šo
lietu mums nemaz nevajaga debatēt, kādā stāvoklī
zemnieki tagad atrodas, un man liekas, ja kam
trūkst ziņu, bet zemkopības ministrijai vajadzētu
pilnā mērā un pamatīgi būt informētai par to katastrofisko stāvokli, kas ir uz laukiem. Es, kungi, ne-
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varu tcēt, ka zemkopības ministrijai nepienāktu zinas par katastrofisku sēklas trūkumu, ja tas pienāk
frakcijām. Pagājušā nedēļa es pats dzirdēju no viena
apriņķu pašvaldības priekšnieka, ka visa apriņķi
Latgalē rets būs saimnieks, kuram pašain pietiks
sēklas pavasarim, ka lielākai daļai nav ne seklas, ne
naudas, par ko sēklu pirkt. Un ja tādas ziņas, kungi,
pienāk privātām personām, vai ari deputātiem, tad
es negribu ticēt, ka tādu ziņu nebūtu zemkopības
ministrim, un ja ari tās nepienāk, tad pec manam domām zemkopības ministrijas pienākums pirmai ievākt tās ziņas un mums šeit skaidri pateikt ar datiem, ka sēklas vai nu ir pilnā mērā pietiekoši, vai
viņas nav, kādos apmēros viņas nav, un _ko ministrija
domā darīt, lai apgādātu zemniekus ar seklu. Ta tad
es saku, ka nav nekādu šaubu,_ka mums šinī pavasari ir patiesi katastrofa ar sēklas un lopbarības
trūkumu. Es esmu dzirdējis šodien no Latgales
zemnieku mutes, ka lopbarība, kāda viņiem bija, visa
izbarota un atliekas, varbūt, dažiem barot savus lopus tikai ar salmiem, ko noplēsīs no jumtiem. Tāds
ir tas faktiskais stāvoklis. _ Bez tam mēs dzirdējām,
ka tagad esot par vēlu runāt par šo jautājumu. Kungi,
es nedomāju, ka varētu būt kaut kad par vēlu runāt,
lai nāktu palīgā vienai vai otrai tautas šķirai, kura
cietusi caur kādu katastrofu. Bez tam, ja te iet runa
par sēklas trūkumu, tad katrā ziņā tagad neviens
nesēj un nav sējis. Ja runā par to, ka ir par vēlu,
tad tikai tad, kad lauki būs apsēti. Kad gatavojas
uz apsēšanu, kad vēl paliek mazākais mēnesis, vai
vairāk, kad vajadzēs laukus apsēt, tad pateikt, ka

tagad ir par vēlu runāt par sēklu iegādāšanu, tas izklausās savādi no zemkopības ministrijas priekšstāvja mutes. Bet jautāšu, vai patiesi ir par vēlu
runāt. Es negribu kraut vainu šinī lietā uz tagadējo
kabinetu. Tas pats bija ar pagājušo kabinetu. Bet
es gribu vērst zemkopības ministrijas uzmanību, ka
mēs, latgalieši, bijām iekustinājuši šo jautājumu tepat
Saeimā jau priekš ziemassvētkiem, bet tad par nožē-

lošanu jāsaka, ka mēs dzirdējām te tikai smieklus
un izjokošanu ir no labā, ir no kreisā sociāldemokrātu spārna, ir no valdības priekšstāvja, no šī katedra. Tas bija priekš ziemas svētkiem. Un ja
tagad ari varētu aizbildināties, ka ir par vēlu par to
lietu gādāt, tad priekš ziemas svētkiem nekādā ziņā
nevarēja teikt, ka tad bija par vēlu. Tāpēc uz šo
jautājumu, kurš ir iesniegts, es gaidīju, ka zemkopības ministrijas priekšstāvis nāks ar faktiskiem datiem, kas ir darīts, ka viņš pateiks, ka par sēklu ir
pietiekoši gādāts, ka zemnieki tiks ar sēklu nodrošināti. Kungi, šādā gadījumā, kā neražas gadījumā,
nevar būt runa par to, vai līdzekļi ir vai nav. Mēs
visi zinām, ka zemkopībai ir daudz vajadzīgs; zinām,
ka ļaudis dzīvo tranšejās, ka vajadzīgs lauku dzīvi
atjaunot; mēs zinām, ka mums ir jaunsaimnieki, par
kuriem jāgādā, ka ir vajadzīgs sādžas sadalīt viensētās u. t t.
Ir ļoti daudz visvisādu vajadzību, bet, kungi, ir vajadzības, kuras
var
ciest, kuras ir atliekamas, un ir vajadzības,
kuras nav atliekamas. Ja mēs tagad negādāsim par to, lai lauki tiktu apsēti, tad nākošā rudeni
mums vēl mazāk būs labības, un ja uznāks tāda pat
neraža, _kāda bija pagājušā vasarā, tad ne tikai zemnieki būs pliki, bet tas pats smagums gulsies uz
mums visiem. Tāpēc, slēdzot šo runu, es varu teikt,
ka mēs gaidījām citu atbildi uz īo jautājumu, kuru
iesniegusi zemnieku savienība, bet kurš mūs visus
vienādi interesē. Neražas jautājums, es domāju, interesē tikpat labi zemnieku savienību, kā viņam vajaga interesēt ari sociāldemokrātus un citus. Tas
ir tāpat, ka ja uznāktu plūdi un būtu noslīcinājuši jau
vienu, otru pilsētu un laukus, tad es domāju, tur nebūs runa par to, vai tā nelaime ir uznākusi zemnieku

savienībai, vai sociāldemokrātiem.

Te ir visas tau-
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tas, visas valsts nelaime. Un mēs gribam cerēt, ja
kas ari nav vēl darīts priekš zemnieku apgādāšanas
ar sēklu un barību, ka tagad patiešām tas tiks darīts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bīlmariim.
f$~Y R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de*b putatu kungi! Mums šodien bija izdevība pirmo riezi
pēc Uģiem gadiem dzirdēt no zemnieku savienības
cik necik motivētu zemnieku savienības principielo
saimniecisko poziciju. Tanī ziņā man jāizsaka gandarījums Ulmaņa kungam, bijušam ministru prezidentam. Ulmaņa kungs ir tā persona, ap kuru saistās mūsu Latvijas tapšanas laikmets un Latvijas
saimnieciskās izbūves pirmais laikmets. Ulmaņa
kungs ir tā persona, kura ievadīja Latvijas pirmā
attīstības posmā patvarīgo, var teikt, autokratisko
politiku. Sīs politikas sekas bija ļoti raksturīgas
j-atvijas liktenim tad, kad Ulmaņa valdība bija
spiesta aiziet. Tanī laikā, kad Ulmaņa kungs sāka
valdīt Latvijā, mums Rīgā, pēc lielinieku izdzīšanas,
mārciņa maizes maksāja 60 kapeikas, bet kad Ulmaņa kungs beidza valdīt, mārciņa maizes maksāja 11
rubļu. Parēķināsim, Ulmaņa kungs, vēl tālāk. Savā
laikā, kad Jūs sākāt valdīt, (K. Ulmanis no vietas:
,,'Tie ir vienkārši vēsturiski fakti!") pirmais Rīgas
uomes rublis, Latvijas nauda, ko toreiz izlaida, bij
vērts tik daudz, ka angļu mārciņu varēja nopirkt par
70 rubļiem. (K. Ulmanis no vietas: „Par 160".) Vēl
labāki. Bet beidzot Jums valdot šis pats rublis bija
nokritis tik daudz, ka par 1 angļu mārciņu bija jāmaksā vairāk nekā 2000 rubļu. Šie pirmie simptomi, kuri izpaudās maizē un naudā, jau pietiekoši
gaiši rāda, cik sekmīga ir bijusi Ulmaņa kunga valdīšana. Man ir pie rokas šeit finansu ministrijas izvilkums, kas izdalīts budžeta komisijā un kurā pārvērstas zeltā Latvijas valsts budžeta apgrozības sumas, kuras uzrāda valsts saimniecības pakāpenisku
attīstību.

Šīs sumas ir ļoti raksturīgas mūsu saim-

niecības attīstības apsvēršanā. Pirmajā Ulmaņa* kabineta valdīšanas gadā ieņemts 350.000.000 rubļu,
izdots 480.000.000 rubļu, iztrūkums
120.000.000
rubļu. (K. Ulmanis no vietas: „Loti maz!") Maz gan,
pareizi, bet nākošā Ulmaņa kunga valdīšanas gadā
ieņemts 2.655.000.000, izdots 3.264.000.000 _ rubļu.
Iztrņkums ta tad 609.000.000 rubļu. Kopsumā iztrūkums pavisam 729 miljoni. Nākošā gadā, kad pārņem finansu resoru Ringolds Kalninga kungs, pārrēķinot stabilā valūtā, faktiskais iztrūkums budžetā
nav vairs redzams. Valsts buždets bij sabalansēts.
Tā Latvijas valsts attīstības pirmais posms saistās
ar iztrūkumu, kuru izsauca Ulmaņa kunga saimniekošana. Ulmaņa kunga resp. zemnieku savienības
valdīšanu mēs varam atzīmēt par tādu, kas ir valdījusi tikai savas partijas un savas šķiras vārdā,

zemnieku

savienībai

nekad nav bijis

pietiekošas

drosmes un pietiekošas prašanas nostāties uz vispārības viedokļa. Tas bija galvenais cēlonis, kura dēļ
Ulmaņa kunga valdības laikā nebij iespējams sabalansēt budžetu, nebij iespējams ievest mūsu jaunā
topošā valstī tādu saimniekošanu, kāda bij vajadzīga.
Ulmaņa kunga valdība noveda pie naudas kursa sabrukšanas un dzīves sadārdzināšanas, viņa bij tā,
kura visvairāk un visnesaudzīgāki eksploatēja zemniecību visā visumā; Ulmaņa kunga valdība bij tā,
kas visnežēlīgāk eksploatēja mūsu strādniecību, samaksājot viņai tikai 40% no algas normām. Par to
darba ministrija ir sakrājusi datus viņas izdotā grāmatā, kuru Jūs, Ulmaņa kungs, varat palasīties. (K.
Ulmanis no vietas: „Paldies!") Šo stāvokli uzlaboja
Kalninga kungs. Tādēļ man jāsaka, ka v šodien šī

zemnieku savienības

dziesma tika

dziedāta

tikai

priekš zemnieku savienības, bet ne priekš Latvijas

22. sēde

1924. gada

4. aprilī.
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valsts. Kad jūs šo dziesmu nodziedājāt, tad jūsu kolēģi izgāja ārā, jo viņi tālāk neko negrib klausīties
un negrib dzirdēt. Tā bij jūsu lielākā vaina, jūsu lielākā vājība, ka tanī brīdī, kad valstī vajadzēja ievest

i>areizu politiku, pareizu izbūvi, pareizu saimniecisko
politiku, jūs jau no paša sākuma vadījāt valsti bez
sistēmas, bez nopietnības, bez patstāvības un apgrūtinājāt valsti viņas pirmajos gados. Jūs paši ziniet,
ar cik lieliem parādiem, kurus mēs maksājām vēl
tagad. Vēl pagājušā gadā, Ulmaņa kungs, mēs uzņēmām budžetā Jūsu saimniekošanas parādu nomaksāšanai vairāk kā 700 miljoni Latvijas rubļu.
Šogad mūsu valsts budžetā, Ulmaņa kungs, Jūsu
saimniecības sekas ir jāatmaksā ar kādiem 400 miljoni rubļu. Man šķiet, ka pirmie saimnieciskie gadi
Latvijā bija grūti gadi, visa dzīve bija izpostīta, bet
lauksaimniecība, Ulmaņa kungs, Jūsu valdīšanas laikā saņēma no valsts kases vismazāk artavu. Tie
oficiālie dati, ko pagājušā sēdē minēju, ir publicēti
lauksaimniecības departamenta izdotā biezā grāmatā. Loti raksturīgi, ka taisni Jūsu laikā caur lauksaimniecības departamentu ir izgājusi 1919. gadā
ļoti niecīga daļa pabalstu lauksaimniecībai. 1920.
gadā ir izdoti 28% no visa lauksaimniecības departamenta budžeta lauksaimniecībai, 1921.—1922. g.—
42% no visa lauksaimniecības departamenta budžeta. Tā tad Jūsu laikā ārkārtīgi maz. Un. 1922.—1923.
g. izdots 60%.
1921. gadā Jūs esat izdevuši caur
lauksaimniecības departamentu lauksaimniecības pabalstīšanai 26.000, nākošā 1921./22. S- ~ 2 miljonus,
tad 1922.123. —.40 miljonus, un tekošā gadā, Ulmaņa

kungs, ir izdoti 80 miljoni rubļu lauksaimniecībai kā
neatmaksājami pabalsti dažādos veidos. Jūs redzat,
ka tā politika, ko Jūs savā laikā esat veduši Jūsu valdīšanas laikā, ir bijusi gluži citāda. Jūs neesat piekopuši tās metodes, kādas piekopa Jūsu pēcnācēji.
Jūsu valdīšanas laikā, Ulmaņa kungs, ļoti rnaz kas
tika darīts lauksaimniecības labā. Turpretim pēc
Jūsu valdīšanas lauksaimniecība ir baudījusi daudz

lielāku pretimnākšanu. To rāda oficiālie lauksaimniecības departamenta dati, kura politiku mēs neapspriežam šimbrīžam. Tāpēc man šķiet, ka no šiem
datiem būs pietiekoši skaidrs, lai raksturotu Ulmaņa
kunga saimniecības politiku viņa valdības laikā. Vēl
ctra salīdzinoša tabele man ir pie rokas, tabele par
nodokļu sistēmas izveidošanos. Valsts statistiskās
pārvaldes materiāli uzrāda, ka vislielākais skaits
krājkašu un akcijsabiedrību nodibinājušās 1920. un
1921. gados. Laikā, kad iestājās vislielākais naudas
sabrukums, kad saimniecībā sākas sastrēgums, Ulmaņa valdībai nebija iespēja ilgāki palikties pie stūres, un bija jāmeklē jauns virziens saimnieciskā dzīvē. No tā laika ari mēs konstatējam pārgrozības nodokļu sistēmā. Tiešo nodokļu sistēma un nastas, kādu Ulmaņa kungs savā laikā ievadīja, palikusies tāda
pat ari tagad. Tiešie nodokļi sedza no budžeta
1919./20. gadā 3,9%, 1920./21. gadā, kad iestājas vislielākais naudas sabrukums, — 2,9%, tapec ka naudas kursam slīdot uz leju, nodokļu nomaksāja gada
beigās, kad naudai vērtība jau bija daudz mazāka.
Ringolda Kalninga laikā tiešo nodokļu segums pacēlās uz 4,2%, tad uz 4,5 % un .tādā augstumā stāv ari
tagad. Tā tad ienākumi no tiešiem nodokļiem, no
progresivā ienākuma nodokļa un no pārējiem nodokļiem, norāda, ka tie visā valsts pastāvēšanas laikā nav pieauguši, kaut gan kapitāli un īpašumi lielā
mērā vairojušies. Naudas sabrukums tiešo nodokļu
maksātājiem nāca lielā mērā par labu. Netiešie nodokļi mūsu valstī turpretim iztaisīja sākumā 7,6%,
tad 11,3% un pēc tam, Ringolda Kalninga laikā, tie
cēlās strauji uz augšu. 1922. gadā tie iztaisīja 29%
un tagad 33%. Ringolda Kalnings, redzams, saskrū-

vēja šos nodokļus un uzvēla tos patērētājiem.
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niet, ka mēs negribam jūs attaisnot, jo strādnieks ari
Ulmaņa laikā, kaut gan nebija muitas uz rudziem,
sali un cukura tik augstas, tomēr pateicoties naudas sabrukumam nevarēja nopirkt tik daudz, cik
Kingolda Kalninga laikā, liet ari Ringolda Kalninga
politika nav attaisnojama no mušu redzes stāvokļa.
Tomēr pateicoties rubļa lielākai stabilitātei un pirkšanas spējām, strādnieku šķiras stāvoklis uzlabojas,
kas ari Kalninga politiku attaisno vairāk neka -jūsu
politiku. Ulmaņa kungs, ari Jums, ka zemnieku šķiras priekšstāvim, ir tā pati paraša kā bijušam zemkopības ministrim, bijušām izglītības ministrim Celmiņa
kungam, runāt 80% iedzīvotāju vārda. Jums, Ulmaņa kungs, tiesība runāt daudz mazākas iedzīvotāju kategorijas vārdā. To iedzīvotāju skaits, kuru
rokās ir 50% no valsts nacionālām bagātībām, neiztaisa 80%, bet daudz mazāku procentu. Tieir mazākā daļa. Jūs runājiet vecsaimnieku vārda, kuru
ir ne vairāk kā 100.000._ Ja tiem vel pieskaita 50.000
jaunsaimnieku, tad lielākais Jus varat runāt tikai
kādu 150.000 zemniekuvarda. Progresīvo ienākuma
nodokli pēc šī gada aprēķina maksa tikai 60.000 lauksaimnieku. 'Tie 60.000 vecsaimnieku, zemes īpašnieku, kuru rokās atrodas 55% no nacionālam bagātībām, maksā caurmērā 8 latus uz katru saimniecību,
bet vienkāršs ierēdnis un vienkāršs _ burtlicis vai
kvalificēts strādnieks, kurš saņem gada vairāk neka
60.000 rubļu, maksā progresivo ienākuma nodokli
daudz augstāku, caurmērā 28 latus no personas. Jūs
teiksiet, ka vecsaimniekiem vel ir ceļu klaušas u. t
t., bet ja aprēķinām visas nodokļu nastas, ko maksa
lauksaimnieki, es par to esmu interesējies, šie dati
man pašlaik nav pie rokas, tad izradaska ta ir ļoti
niecīga ar to nastu, ko maksa laukstrādnieki vienkāršas galvas naudas veidakas tagad ir stipri
liela. Ulmaņa kungs, ne mazāk kļūmīgs solis,_ kuru
Jūs spērāt savā valdīšanas laika, bij Jūsu nemākulīgās operācijas, es neteikšu ļaunprātīgās. _ Ar pārak
vieglu sirdi Jūs izvedāt šis operacijas._ Jus nepratāt
respektēt valsts intereses, Jūs piegājāt pie tamtīri
no veikalnieciskā viedokļa un izdarījāt ļoti neērtu
pakalpojumu valstij. Tādas bij Jūsu linu operācijas,
Jūsu bēdīgās linu operācijas, Ulmaņa kungs, par
kurām Jūs $e|t* runājāt un kas Jums godu nedara.
Mēs tagad vēl maksājam zaudējumus. No ta laika,
kad pēc Jums linu monopola vadītāji ar vajadzīgo tirgus izpratni un apzinīgām veikala kalkulācijām vadīja
tālāk šo valsts pasākumu, linu monopols izrādījās
par svētīgu lauksaimniecībai un valstij un tautsaimnieciski izdevīgāks valsts rokās, neka varētu sagādāt
Jums, Ulmaņa kungs, linu monopola nodošana privātās rokās, kā to daudzi veļas. Ta tad runāt lauksaimnieku vārdā Jums, Ulmaņa kungs, nākas ļoti
grūti. Pieejot tālāk pie musu_ budžeta un pie mušu
maksāšanas spējām, man ir jāpiekrīt Ringolda Kalninga kunga aizrādījumiem, ka mums ir jazin, kādas
ir mūsu prasības ne tikai vienai šķirai, bet visai valstij. Piemērojot šo mērauklu, mums ir jāgriež viena
vietā nost, lai otrai un trešai dotu. Ja šeit nak ar
saviem argumentiem Gailīša kungs, kurš _ ļoti mīl
spīdēt izpostīto apgabalu vārdā, tad man jāsaka, ka
Gailīša kungam argumenti bij ārkārtīgi maz. Lauksaimnieki šogad saņem 80 miljoni rubļu neatmaksājamu pabalstu
veidā. Strādnieku apdrošināšanai
ari
paredzēti 80 miljoni rubļu. Ja nu
mūsu budžetā
valstij jādod pabalsti, tad jāizšķiras, kam dot priekšrocību. Vai tiem, kuriem nav nekādu līdzekļu un kuriem vajaga remontēt veselību, lai viņi varētu strādāt, vai tiem, kuriem ir kapitāls un īpašumi. Km <
katrs Vakareiropas finansists vai ekonomists tādus
motivus redzēt nevarēs. Var but runa tikai par pabalstiem trūkumcietējiem, sociāli apgādājamiem, un
slimiem, ārstējamiem. Tapec Gailīša kunga argu-
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ments, izejot no mūsu dzīves visu jautājumu kompleksa, ir tāds, kurs kritikas neiztur. Ulmaņa un Gailīša kungi uztraucas par to, ka tekoša gada izda-

rīti zināmi pārgrupējumi mušu valsts budžetā. Pagājušā gadā zemkopības ministra stāvoklis ari pie agrākās zemnieku savienības valdības tika apdrau^ ministra kunga stāvodēts. Jūs ziniet, ka tagadēja
galā.
Tam par ceioni bija nemata
klis tad karājās
pareiza politiKa, neattaisnojamā pabalstu sistēma,
kuru ieveda un uztur materiāli ieinteresējas grupas,
ieinteresētās akciju sabiedrības, kuras spēj izmaksāt
saviem direktoriem simtiem tūkstošiem rubļu lielas
tantjemas un uz agronomiskas palīdzības rēķina izdzen vislabāko veikalu, pārvērš to par politisku veikalu.
Jūs pasi savā starpā nevariet saprasties tāpēc, ka šis veikals ienes vienam vairāk, otram mazāk; tāpēc jūs taisiet Bauera kungam gāšanu un
viņa liktenis karājās mata. gala. Ari šodien tas šim
ministrim stāv priekša, tāpēc ka šī sistēma, ko jus
esat ieveduši ar valsts pabalstiem, ir nepareiza. Sumas un miljoni, Ulmaņa kungs, kuri iet caur lauksaimniecības departamentu, nenonāk zemnieku rokas, vēl mazāk tiem, kam pabalsts _ visvairāk būtu
vajadzīgs. Un tiešām, pagājušā gadā budžeta komisijā Celmiņa kungs ziņoja, ka tie pabalsti eku būvei
saimniekiem,
pirmām kārtām aizgājuši turīgākiem
jo saimnieciski pareizāki esot tas, ka papriekšu uzbūvētos turīgākie. 'Tas savā ziņa nareizri uzbūvējot
iielsaimniecibas ari tie ienākumi bus lielāki. Bet to,
kas saņēmuši šos neatmaksājamos pabalstus, ir ļoti
niecīga daļa. Ja vienā un tai pašā pagasta bijis kāds
laimīgais, tad viņam blakus bijuši kādi 30 nelaimīgie,
kurus jūs līdz šai baltai dienai neesat spējuši apmierināt. Ja tagad jūs sakāt, ka šie krediti vajadzīgi eku
būvei, tad jums vajaga ņemt vēra to, ka mušu šaurajos apstākļos ļoti maz kas ir iespējams. Jus nevarat noliegt, ka 18. marta likums jums nebūtu devis miljardus; ari tai turīgai zemniecībai, kura uz
bēgļu un izpostīto rēķina ir labi iedzīvojušies kara
laikā. Jūs, Ulmaņa kungs, tāpat kā Celmiņa kungs
pretendējiet uz Latvijas zeltu, uz to, ka meži ir vienīgi lauksaimnieku īpašums. Ja valsts politikas vadītāji var teikt šādus vārdus, tad tas nav cits nekas
Jūs pievedat eksporta
kā šķiru naida kultivēšana.
muitas ienākumus kā pierādījumu tam, cik lauksaimmežus.
niecība maksā valstij, bet aizmirsātizdalīt
Linu monopols ir liels faktors, kas mušu valsts saimniecisko dzīvi nokārto. Betnevajaga aizmirst, ka to,
ko lauksaimniecība samaksā valsts kase ka tīru peļņu no liniem, tos 3 vai 4 miljoni latu, vai vairāk, ka
šogad, kad faktiski ienācis 5 miljoni latu, tā saņem
atpakaļ citādā veidā. Jā, es zinu it labi, ka šogad
no liniem ieņemts vairāk, nekā budžetā paredzēts.
Šos 5 miljoni latu, Ulmaņa kungs, aprēķinot tuvāk
muitas tarifu, Jūs redzēsiet, ka lauksaimniecība saņem atpakaļ caur aizsargu muitām uz kviešu graudiem un miltiem, ko mēs ievedām no Amerikas. Ta
Jums nāk par labu. Tas savukārt sadārdzina mušu
zemē ražotos kviešus un tādēļ ari Jus prasāt aizsargu muitu uz labību. Šī aizsargu muita uz labību sastāda kādus 200.000.000 rubļu. Uz visām pārtikas
vielām kopā importa muita gada laika ir 600.000.000
rubļu liela, neieskaitot cenas paaugstinājumu uz mūsu
Tādā kārtā aizsargu muita uz
pašu ražojumiem.
labību bez maz līdzinās tam, ko jūs caur linu eksportu
dodiet valsts kasei. Šīs sumas sedz ari tos izdevumus, ko lauksaimniecība samaksā muitās par naglām
un dzelzi. Jūs bazūnējiet, ka Bekera fabrika pelnot
uz muitām miljonus un simtiem miljonus. Bet tagad
muitas departamenta direktors ziņoja attiecīgās komisijās, ka pēc finansu ministrijas anrēķina muita uz
Bekera fabrikas ražojumiem iztaisa tikai kādus
14.000.000 rubļu gadā. No lauksaimniecībai tieši va-
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jadzīgiem priekšmetiem ar muitu aplikti tikai divi:
dzelzs un naglas. Vairāk nekas cits. Viss cits nāk
par brīvu. Muita uz dzelzi un naglām, Ulmaņa
Kungs, tā tad samērā niecīga pret tām sumām, ko dod
citi importa muitas posteņi. Tāpēc no valsts budžeta
viedokļa pieejot, groziet kā gribiet, jums iznāks tāds
aprēķins, ka tekošā gadā lauksaimniecība dod valsts
budžetam mazāk nekā ņem; nekustamo īpašumu nodokli 1.000.000 latu, progresivā ienākuma nodokļa
400.000 latu, no linu monopola 5.000.000_ latu un ze-

mes rentes un citas izmaksas no zemeni 1.060.000
latu. Tas ir viss, ko mūsu valsts budžetā var saskaitīt no tā, ko lauksaimniecība dod valstij. Viss tas
kopā iztaisa tikai 7.500.000 latu. Bet ko tai pašā
laikā direkti valsts budžets un valsts kase izmaksa
lauksaimniecībai? Lauksaimniecības un zemju departamentu uzturēšana gadā izmaksā 5H» miljoni latu.
Šo divu departamentu budžeti viscaur darbojas lauk-

saimniecības pacelšanai, meliorācijas darbiem, zemes reformas izvešanai un pabalstu izdalīšanai. Pie

tiem nāk klāt zemes bankas sumas, kas pagājušā
gadā līdzinājās 10,5 miljoniem latu. Pabalsti lauku
pašvaldībām budžetu deficita segšanai, skolu būvēm,
lauku dzīvei vispārīgi ir 1.500.000 latu un vēl dzīves
atjaunošanas fonds pagājušā gadā 800.000 latu, šogad 600.000 latu, kurus budžeta komisija šogad no pabalstiem pārvērta aizdevumos. Tā tad valsts kase
izmaksāja lauksaimniecībai 18,5 miljoni latu, bet ieņem no tās 7,5 miljoni latu. Jūs redzat, ka valsts
kase ir spiesta dot lauksaimniecībai vairāk nekā saņem no tās- Un no kā, no kurienes valsts kase ņem
šīs sumas? Jūs sakāt, ka zemnieki ražo pārtiku.
Jums, Ulmaņa kungs, kā zemniecības un agronomijas priekšstāvim gribu jautāt: ja Jūsu politika ir bijusipareiza, tad kā izskaidrojams tas, ka lausaimniecība Latvijas pirmos pastāvēšanas gados tomēr varēja iztikt bez pabalstiem un baroja Rīgas iedzīvotājus vairāk nekā tagad. Ar katru gadu, Ulmaņa

kungs, mēs ievedām vairāk labības. Ko tas nozīme?
Saka, ka T920./21. gadā zemnieki varēja iztikt tādēļ,
ka maize bij dārgāka. Tagad turpretim viņi vairs
nevar iztikt. Ir taisnība, Ulmaņa kungs, ka mušu
lauksaimniecībā ir zināma krize, to mēs atzīstam.
Tomēr šīs krizes cēloņi nav meklējami pasaules tirgū vien, bet gan mūsu pašu greizā saimniekošanā,
nepareizi izprastā un nepareizi ievadītā saimnieciskā
politikā. Jūs sakāt, ka Latvijā 80% no iedzīvotājiem
esot lauksaimnieki, kuri, Ulmaņa kungs.._ . (K. Ulmaņa starpsauciens.)... nu labi, neminēšu Jūsu
vārdu, minēšu zemnieku savienību — (Ulmaņa starpsauciens.) — tomēr nespēj ražot vajadzīgo daudzumu
pārtikas un labība, ko katru gaduievedam, ir domāta
pilsētām, bet lauksaimniecība spēj ražot tikai lauku
iedzīvotāju vajadzībām un armijai. Tas taisnība, armiju lauksaimniecība spēj apgādāt ar saviem ražojumiem, bet pilsētām iztrūkums gandrīz viss jāieved
no ārienes. Tā tad tie 80% iedzīvotāji uztur tikai paši
sevi un maksā valsts kasē mazāk, nekā ņem no tas.
Tāds ir faktiskais stāvoklis. Bet kur tad nu valsts
kase ņem šīs piemaksas lauksaimniecībai? Šīs piemaksas jūs ņemat no pastiprinātiem mežu izcirtumiem. Lauksaimniecības vajadzībām mes esam uzsākuši pastiprinātu mežu izciršanu. Ja ne no meža,
tad katrā ziņā jūs esat ņēmuši šis sumas no netiešiem nodokļiem, kuri sastāda 45% no visiem mušu
valsts ienākumiem. Jūs ņemat nodokli no katras
mārciņas sāls, cukura, maizes un apliekat vispār nepieciešamos priekšmetus ar augstām muitām. Zemnieku savienība un labais spārns, jūs vienmēr konsekventi esat gājuši pret mūsu politiku, un radījuši
zemē tādu stāvokli, ka ne rudzus, ne citus lauku ražojumus nevarat ražot tik lēti kā Amerikā, Krievija,
Lietavā un citur. Aprēķins, ko šeit minēju Ulmaņa
|K i Sjurnā Saeima-. SlenuĶi.'ih^fcāļ
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kungs, laikam no kāda Gulblša kunga saimniecības,
man šķiet, prasa vēl pārbaudīšanas. Jus esat izrēķinājuši, ka neatmaksājoties ražot rudzus, jo pie katra
puda jāpiemaksājot tik un tik rubļus. Tiešām, varbūt, individuelā saimniecībā tas tā ir. Tas tiesa, ir

pienācis laiks, kau saimnieki nevar vairs tā dzīvot,
kā agrāk.
Tagad pašam saimniekam jāiet melnā
darbā un jāstrādā līdz. Vecsaimnieki turpretim gandrīz visi savas mājas ir izrentējuši par 700—100U
rubļiem pūrvietu (Starpsauciens no labās puses:
„i\av, nav!"). Vismaz laba daļa tā ir izrentējusi, un
sevišķi tie, kas sēž šeit pilsētā krāj-aizdevu kasēs,
vai ari, kas sēž veikalos un dzen spekulāciju ar kokiem un citu. Tie gan pa lielākai daļai savas mājas
ir izrentējuši. Kamēr šis stāvoklis paliks, tikmēr nevar gaidīt, lai zeme labāki rentētos. Tiesa, lauksaimniecības stāvoklis apgrūtināts, bet ne tādā mērā, ka
to Ulmaņa kungs tēloja. Viņš attēloja, ka labība tagad lētāka nekā priekš kara. Ņemot priekškara cenu
par maizi, redzam, ka tad mārciņa maizes maksāja
2 zelta kapeikas, tagad mārciņa rudzu maizes maksa
4x \-> rubļi. Jūs redziet, ka maize tagad ir bezmaz divreiz dārgāka. Ņemot visus vietēji ražotus priekšmetus pēc rindas, redzēsim, ka tagad cenas uz tiem samērā daudz dārgākas. Pirms kara mārciņa sviesta
maksāja 40 kapeikas. (Starpsauciens laba puse:
,.Oho!") To cenu jūs varējāt saņemt Petrograda,
Maskavā. Tagad Rīgas tirgū mārciņa sviesta maksa
80 rubļu un vairāk. 45 kapeikas _ priekš kara bija
ļoti laba cena, par kuru pāri nevarēja tikt (starpsauciens): Sviestu mēs esam ēduši un visi labi atminam, tāpat kā Jūs, Ulmaņa kungs. Šos datus varat
salīdzināt ari pēc statistiskiem datiem. Viss, ko mēs
tagad ražojam, tiek dārgi samaksāts. Un ja jus tomēr netiekat vēl cauri, tād tāpēc ka ražošanas process ir pārāk sadārdzināts. Starptautiska konkurence jūs nospiež. 'Tās ir sekas no jūsu agrākas politikas. Neskatoties uz miljoniem latu lieliem neatmaksājamiem pabalstiem pagājušā gada un agrāki,
neskatoties uz to, ka 47% no valsts kredita_ aiziet
lauksaimniecībā, neskatoties uz. visu to, tomēr lauksaimniecība izrādās dzīves nespējīga, konkurences
nespējīga. Jūsu metodes un tieksmes ir prasīt no
valsts arvien vairāk piemaksas. Ir jāsaka, ka tas
metodes, ko jūs savā valdīšanas laikā ievedat, jūsu
pabalstu sistēma, nav sevi attaisnojusi. Tā nak niecīgai daļai par labu, tā iziet uz individuelo saimniecību stiprināšanu, bet visa saimnieciskā dzīve uz laukiem paliek nenokārtota. Pabalstu izsniegšana caur
jūsu organizācijām ir novedusi gan pie šo organizāciju nostiprināšanas, pie kapitālu palielināšanas šim
jūsu organizācijām, palielinot viņu ienākumus, vai
tā būtu Ekonomiskā sabiedrība Jelgava, vai „Konzums" še Rīgā, vai „Lats" vai kāda cita jauna organizācija, tas mums viena alga. Visu šo organizāciju
un veikalu bilances pieaug dubultodamies, un tapec
šīs organizācijas ir pirmās, kas prasa tik daudz un
ari ir pirmās, kas runā par mākslīgiem mesliem.
(Sauciens pa labi: „Bet jūsu „Produkts"?") produktam" ar mākslīgiem mēsliem nav darīšanu bijis,
tāpat ar lopu iepirkšanu. „Produkts" nie āgronor
nūskās palīdzības netika piesmērējies. Tāpēc „Produktu" še saistīt klāt ir nevietā, un par to mēs varam
runāt pie cita gadījuma. Nododot valsts pabalstu un
kreditu sumas minēto organizāciju rīcībā^ un izlietošanā, tās bez šaubām ietur zināmu peļņu savā laba,
iesit peļņu no mākslīgu mēslu un citu priekšmetu iepircējiem, saistot reizē tos ari izdarīt pārējos iepirkumus. Ari vaislas lopu lieta iziet uz jūsu organizāciju stiprināšanu, ne jaunsaimnieku, ne strādnieku
organizāciju stiprināšanu, bet turīgākās lauku iedzīvotāju šķiras organizāciju stiprināšanu. Mašinu koplietošanas punkti, tie ari ir turīgo zemes īpašnieku
26
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rokās, jo tie jums izrādās tie spējīgākie, tie brauc
biežāk uz pilsētu, tiem ir sakari ar pilsētu un lauksaimniecības departamentu, jo kāds ir šo iestāžu
priekšsēdētājs, tādus, samērā, tam piespriež kredītus, i āda taču ir pastāvošā sistēma. Pabalsti, par
nožēlošanu, piekļaujas tiem, kuri ir turlgakL Sadu sistēmu nevaram sankcionēt. Ari ar eku būvi ir tas

pats. iNevar dot pabalstus tikai niecīgai daļai, ja visiem nevar dot. Mežu materiālu izsniegšana, pārvēršot naudā, iztaisa ārkārtīgi lielas sumas. JVlateriali, kurus vajadzēja izsniegt izpostītiem, Ulmaņa
laika bieži ir nonākuši turīgo lauku īpašnieku rokas,
kuri ar tiem tirgojās tālāk dzīves atjaunošanas vajadzībām. Tā miljoni nāk turīgo lauku īpašnieku šķirai par labu. Bet visam tam praktiskam veikalnieciskam pāri, par kādu ir pārvērsta agronomiskā palīdzība, par kuru jūs uztraucaties, kad nevariet iegūt
sev vēl vairāk, uzliek kroni lielais no valsts algoto
darbinieku štats pie privātām organizācijām. Tekošā gadā jums tiek algoti 234 darbinieki (A. Veckalns
no vietas: ,.Propagandai!"). Varbūt, ari propagandai, varbūt ne. Bet ir jau loti patīkami, Ulmaņa
kungs un zemnieku savienības kungi, dabūt sava
rīcībā 1, 2, 3 un kā dažām organizācijām, pat 100 un
vēl vairāk no valsts līdzekļiem algotu un piekomandētu darbinieku, kurus var izkalpināt, kuriem var uzlikt aprēķinot saimniecību ienesīgumu vai neienesīgumu, kā ari diktēt savu politiku. Vajaga but ļoti
patīkami rīkoties ar tādām iespējamībām. Šo darbinieku sadalījums ir šāds: pie Latvijas lauksaimniecības centralbiedrības, kuras nopelnus pirms kara
mēs visi atzīstam, kura tiešām bijusi idejiska organizācija un tagad, varbūt, ari ir idejiska organizācija,
bet galu galā tā ir politiska organizācija, jo viņai aiz
muguras stāv politiska partija, tā tur savā rīcība uz
valsts rēķina vairāk nekā simts agronomu. Kādai
otrai organizācijai ir piekomandēti 38 darbinieki, citām mazāk. Visas lauksaimnieku organizācijas, pat
„mazinieku"" laukstrādnieku organizācija, ir saistījušās pie valsts pabalstiem un kreditiem. Saņemot
pabalstus no valsts kases, it dabīgi jums jādzied ta
dziesma, kuru dzied tie, kas pabalstus izsinedz. Jums
jāaizstāv viņu politika. Ikkatru gadu pie budžeta sastādīšanas jūs izmēģiniet izdabūt iespējami vairāk un
tad uz laiku līdz nākošam gadam ir miers. Nākoša
gadā pie pabalstu dalīšanas atkal plēšanās. Valsts
pabalsti jums ir jūtama kompensācija. Ne par velti
latgalieši saka, ka agronomiskās palīdzības sumas tikušas izlietotas politiskai aģitācijai. Būtu pārak naivi domāt, ka visi jūsu rīcībā piekomandetie agronomi
būtu neitrāli un nebūtu studējuši jūsu programu. Tik
naivi mēs neesam. Tagad šo sistēmu jus izsmalcinajiet. Ja nedod tiešus pabalstus, tad jus izdomājiet
visādus netiešus veidus. Slavenā Burtnieku muiža,
domājams ar nogrimušo pili, atdota par smieklīgi
lētu nomu agronomiskiem darbiniekiem.Lielais Burtnieku ezers iznomāts par 200 latiem gadā. (Starpsauciens no zemnieku savienības.) Varbūt, jūs neesiet, varbūt, citi to izdevuši, mēs par personām šeit
nerunājam, mēs runājam par jūsu sistēmu. Turpretim valsts apsaimniekotā muiža Kazdangā, kur ezeru
nav, bet tikai zivju dīķis, uzrāda nesamērojami lielākus ienākumus no zivkopības. Tagad noskaidrojas, ka valsts rīcībā palikušās muižas nes ārkārtīgi
mazus ienākumus (starpsaucienspa labi), ka tanīs
valdībai jāizdod miljoniem ēku būvēm, ka šīm muižām nekad nav bijis pietiekoša rīcības kapitāla, ka
tās no pārvaldes centrāliem orgāniem arvienu aizmirstas. Turpretim nrivatām saimniecībām lauksaimniecības departaments izrāda daudz lielāku pretimnākšanu. Vajaga ierīkot priekšzīrnīgus_ mākslīgo
mēslu izmēģināšanas lauciņus — katrā ziņā tos ierīkos Burtnieku muižā vai citā kādā privātā saimnie-
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cībā; vajaga ierīkot sēklas izmēģināšanas laukumus — to darīs privātas saimniecības, iapec ja
^
valsts līdzekļu tieša izlietošana nav ērta, jus mēģināt izpaiidzēties kaut ka aplinkusbet aizmirstat
valsts muižas un valsts tiešos pienākumus. Jus vedat tādu politiku, lai valsts rīcībā palikušo muižu
saimniecības pilnīgikompromitetu_ un pectam nodotu privātās rokās. Un tiešam jakonstate,_ ka šogad tās muižas, kuras uzrada lielākus ienākumus,
tiek nodotas privātas rokas, bet muižas, ka piemēram
Jaungulbene, kas nes stiprus zaudējumus, paliek valsts
apsaimniekošanā. Tā irandelešanas ar tautas pacietību un ja tauta visumā to zinātu, bez šaubām jums
pateicību par to neteiktu. (P. Kalniņš no vietas: «Pareizi, nākošās vēlēšanās!") Man šķiet, kašodien nav
uz dienas kārtības iztirzāt visus šos jautājumus, bet
šie jautājumi ir tik interesanti, ka par tiem vērts
padomāt. Viņu atsegšanā un pareiza atrisināšana ir
tikai viena konsekvence: taga_dējā_ sistēma ir nepareiza un tā jāizskauž pēc iespējas atrak. Mūsu dzīve var atdzīvoties tikai uz viena daudz maz veselīga
pamata, kāds ir pareizi piemērots kredits. Ta jr
politika, ko aizstāv Ringolds Kalninga kungs. Tāpēc nevar ar tik vieglu sirdi atrisināt valsts saimnieciskos jautājumus,.kā to pagājušā gadā darīja Klīves
kungs. Par nožēlošanu viņa šeit nav klāt, bet tad,
kad viņš redzēja, ka valsts bankā un valdībai ir lielāki krājumi rezerves, viņš bn'a ieinteresēts par to,
vai nevarētu šīs rezerves kaut ka pārvērst ritoša

materiālā, naudā, emisijā. _ Jūs, kungi, no tās puses
pie valsts rezervu aizsargāšanas nekad neesiet pietiekoši domājuši. Jūs arvien gribiet_ rīkoties, nejautājot par rītdienu un nākotnes dienam. Jus negribiet tiekties pēc tā, lai visiem iedzīvotajiem būtu labumi, jūs gribiet panākt labumus tikai sev, un nevis
ar moderniem saimniecības līdzekļiem, bet ar pabalstiem. Tāpēc jūsu šīs dienas uzstāšanās, Ulmaņa
kungs, zemnieku savienības kungi, kur jūs gribējāt
deklarēt savu politiku, rāda, ka tā ir dibināta uz smiltīm. To dziesmu, kuru jūs velkat, nevienssapratīgs
tautsaimnieks nevar uzklausīties. Kamēr jus vilksiet
šo dziesmu, variet būt droši, ka tiklab kristīgie nacionālisti no labās puses, tāpat demokrāti no kreisas
puses jūs krietni izpliķēs. Un tāpēc, ja jūs gribat
runāt 80% iedzīvotāju vārdā, tad jums jaruna ari
lauku strādniecības vārdā, kuras jums uz laukiem
palicis krietni maz. Ari pilsētās sevišķi daudz to
nav. Ar tiem Liepājas bez darba palikušiem _strādniekiem jums nebūs nekas līdzēts. Paies vēl divi
trīs gadi un jūs redzēsiet, ka darba roku būs vēl mazāk.

Jūs būsiet spiesti importēt lietaviešus unkrie-

vus, no kuriem jūs tā baidāties. Tas jums būs jādara, ja jūs neprotat respektēt dzīvo darba spēku.
Jums tā lieta izmaksās

daudz

dārgāk

nekā

tie

80.000.000 rubļu, kurus jūs negribat piemaksāt _šī
dzīvā spēka uzturēšanai vislētākā veidā slimo kasēs.
Ja jūs ietu pa to pašu ceļu tālāk, ja nebūtu pretspara,
kas šo jūsu politiku koriģē, tad jau sen_ jūs būtu nogājuši Bulgārijas ceļu, vai pa vēl sliktāku ceļu. Ar
savu saimniecisko diktatūru jūs pazaudētu ne tikai
paši savu stāvokli, bet ari visas valsts saimniecisko
stāvokli. Tāpēc tie biedinājumi, kurus jūs šodien
izteicāt, ir dibināti uz smiltīm un man šķiet, augstais
nams tos pietiekoši novērtēs, kad būs runa par mūsu
nākošo saimniecisko plānu pie valsts budžeta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augstais nams!
Daļa no pārmetumiem, kurus izteica Bīlmaņa kungs
zemnieku savienībai, neattiecas uz zemnieku savienību, bet gan vai nu uz zemkopības ministri, vai uz
centrālo zemes ierīcības komiteju, ja tā vispāri būtu
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vainojama, — un pēdējā ietilpst visas frakcijas, ari
tā, pie kuras pieder Bīlmaņa kungs. Bet runāsim par
citu ko. Te izteikti nedibināti pārmetumi attiecībā
uz agronomisko palīdzību, proti, ka mašinu koplietošanas punkti tiekot izlietoti tikai vienpusīgi vecās
zemnecibas nostiprināšanai. Tā tas nav. Punktus
ierīko pie organizācijām, neskatoties uz to, no kādām grupām viņas sastāv, tur ir ari organizācijas,
kuras sastāv tikai no jaunsaimniekiem. Tā tad šo
pabalstu saņem visi. Tālāk Bīlmaņa kungs teicaka
lielākā lauksaimnieku daļa izrentējot savas mājas
patīgos nolūkos.
Nav pareizi. Vajaga tikai pāris
dienas ar atvērtām acīm pabraukāt pa pagastiem
un jūs redzēsiet, ka ir ļoti niecīgs procents to, kas
savas mājas izrentē. Bet ari par to negribu strīdēties ar Bīlmaņa kungu, jo ne Bīlmaņa kungam, ne
man nav pie rokas statistisku datu. Bez tiem mes
uzsāktu tikai vārdu kauju, kurai nav nozīmes. Nepareizu ainu atrisināja Bīlmaņa kungs par izsniegtiem pabalstiem. Man te ir dati pie rokas. Bīlmaņa
kungs teica, ka valdības pabalsti ir izsniegti niecīgai
Taisni otrādi.
daļai no nopostītām saimniecībām.
Pilnīgi nopostītu saimniecību bez ēkām bija 5634.
1922-/23. gadā no tam saņēma valdības pabalstu —
1412, bet 1923./24. gadā 1622 saimniecības, ta tad
kopā 30§4 nopostītu saimniecību. Pabalstus nav saņēmušas vēl 2600 saimniecības. Nevis niecīga daļa,
Ir
bet vairāk kā puse ir saņēmuši šos pabalstus.
netaisni un neaizbildināmi šīm 2600 saimniecībām
piepeši pabalstus atraut. Ko viņas noziegušas, ka
viņas tā soda? Bīlmaņa kungs teica, ka pagājušā
gadā atvēlēts nopostīto pabalstiem 80 miljoni rubļu.
Nē, kungi, ne 80, bet 40 miljoni. Bij pieprasīti 350
,miljoni. Kabinets šo sumu reducēja uz 106 miljoniem, bet budžeta komisija viņu samazināja uz 50
miljoni rubļu un nakts sēdē 4. lasījumā pat vel uz
40 miljoniem. Nepareizs beidzot ir Bīlmaņa kunga
aizrādījums, ka runājot par pabalstiem, nevarot runāt par pabalstiem kapitālam, bet tikai par pabal* stieni trūkumcietējiem. Pareizi, Bīlmaņa kungs.
Bet lieta, lūk, taisni ir tā, ka no kara noposltiem Latvija paņēma kapitālu, paņēma viņu ēkas; nopostītie
zaudēja savas saimnecības. Tas notika valstij par
labu, lai jūs, es un citi varētu šeit dzīvot. Paņēma
un atņēma kapitālu. Un tagad Bīlmaņa kungs teic:
„Atņemtā kapitāla vietā jūs varat aizņemties naudu
un apkrauties ar parādiem." Ta nevar darīt Tas
būtu tikpat daudz, ka ja es atņemtu Bīlmaņa kungam viņa īpašumu un teiktu: „Jauna īpašuma iegādāšanai es Jums aizdošu pret parāda zīmi naudu,
bet šis parāds Jums ar augļiem jāatdod." Priekš tāda darba mums ir citi nosaukumi. Ta valsti grauj,
ne uzbūvē. Izpostītie prasa atpakaļ atņemto kapitālu. Bet viņi rēķinājās pie tam ar Latvijas grūtiem
apstākļiem, nerīkojas tā, kā slimo kases, upurējot rezerves kapitālus, — izpostītie ar mieru lielāko daļu
no tēvijas labā zudušo nekustama, kustama kapitāla
paciest, — viņi atprasa tikaidaļu no tā. Ka Jus,
Bīlmaņa kungs, te variet runāt par pabalstiem, par
dāvanām trūkumcietējiem. Neapvainojiet taču šos
grūti piemeklētos līdzpilsoņus! Nepareizi lietot še
vārdu „pabalstu". Izpostītie nav nekādi valsts nabagi. Viņiem morāliskas tiesības atprasīt no valsts
paņemto kapitalu, _bet dodiet to,,,kauču Va daļu! Bet
jūs to negribiet, jūs sakiet: „Luk jums kredits, taisiet parādus un samaksājiet šos parādus!" Izņemot
Latviju, neviena cita no karā cietušām valstīm tik
netaisni, un nežēlīgi nav rīkojusies. (P. Kalniņš no
vietas: „Izņemot Latvijas saimniekus, kuri tik bezkaunīgi, neviens neprasa tik daudz!")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
manim.

Vārds Ul-
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K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais ^»
nams! 'Tas, protams, nevienu nevarēja pārsteigt,
ka pēc manas runas te vajadzēja nākt Bīlmaņa kungam un runāt, bet kas mani pārsteidza, bija tas, ka
Bīlmaņa kunga runa bija tik apbrīnojami skaļa un
tukša. (A. Veckalns no vietas: „Tukša bija Ulmaņa
runa!") Ja Bīlmaņa kungam būtu bijuši visi materiāli pie rokas, kā tas ir, kad viņš taisa rakstus, vai
kad komisijās runā, tad viņš būtu vairāk tos licis
iekšā. Tagad te viņam bija kautkas jādod pretim
un tāpēc tas ari bija daudz mazāk saskaņaar jo,
kas ir. Tagad uz ātru roku saskaitīja un izrēķināja
un teica: redz', ko lauksaimnieks no valsts saņem
caur muitām un citādā ceļā un dod tik maz. Izrēķināja starp citu to, ko samaksājot ar linu monopolu.
Bet te nav tikai 5 miljoni latu, šī suma sniedzas līdz
7 miljoniem. Ja Bīlmaņa kungs šeit gribēja nākt ar
skaitļiem, tad skaitļus vajadzēja pareizāka kartība
priekšā celt. Runāja par kviešu muitu, teica, ka tos,
ko kviešu muita ir nesusi valstij, ir saņēmuši lauksaimnieki. Kā nu tā var runāt? Es nezinu, bet ja
grib kādu iespaidu atstāt, tad vajadzētu te runāt to,
kam ir pamats. Tad vajaga paskatīties, cik mes vispār kviešus ražojam un kādas ir kviešu cenas. Cenas ir tādas, ka Kurzemē un Zemgale kviešus nav
kur likt, cenas ir noslīdējušas uz 130—180 rubļiem
un nav kas ņem. Tā ir mušu saimnieciskā politika,
mums ir izpostīti un ruinēti visi iekšējie tirgi, mums
ir viens spīķeris, kas uz tranzittiesībam ved iekšā
un andelējās uz vietas un atņem iespēju vietējiem
lauciniekiem vietējos ražojumus pārdot. (Sauciens
pa kreisi: „Meierovics to jau atļāva!") _ Klausāties,
kungi, to Meierovicu, mazākais, kamēr viņa nav
klāt, atstājat mierā. Bet pagaidāt, kad Meierovics
būs mājā pēc Lieldienām, tad jūs_ dabūsiet viņu, ta
tad tur nav ko bēdāties. Bet mes itin labi zinām ,
kam rūp šis tranzitspīķeris, kam rup tik liela mēra,
lai mūs applūdinātu ar Krievijas labību. Ta tad tas
būtu vispārīgs novērtējums visai runai un visai viņa
uzstāšanai. Bīlmaņa kungs sāka tūliņ, protams, no
paša gala, un atkārtojot to, ko viņš vairākos rakstos
ir izteicis un ko ir runājis komisiju sēdes, kad ir gājusi runa par lauksaimniecību. Pie visa, kas ir noticis, pie visa, kur grūti laiki ir bijuši, tur vainīga
zemnieku savienības politika. Ulmanis ir pie visa
vainīgs, jo viņš bij tik ilgi valdlbas_ priekšgala. Bīlmaņa kungs nāk un salīdzina visādas lietas. Ta
cenas, kāda ir bijusi 1919.
viņš salīdzina maizes
1921. gada
gada pavasarī un kāda ir bijusi
pavasari un saka, ka 1919. gada maize ir maksājusi 40 kapeikas mārciņa, pec tam 11 rubļu. Naudas kurss, kurš ir bijis sākumā diezgan augsts, velak
ir nokritis ļoti zemu, uz 2000 rubļiem par mārciņu.
To jau ir diezgan patīkami konstatēt un sacīt, bet
mums nebūs vēl aizmirsies, ka tais laikos par patiesu saimniecisko politikuvel nevarēja but runa,
ka mums nebija nekādu speķu noteikt saimnieciskas
politikas virzienu. Ja grib runāt visa nopietnība,
tad vajaga atcerēties vismaz to, ka toreiz visa Latvija bija karalauks. Vai jūs esiet redzējuši frontes
Visa
joslā izvedam kādu saimniecisko politiku?
Latvija toreiz bija viens karalauks, no vļenās puses
ienaidnieks ielauzies un no otras puses vel neizdzīts.
Jo tikai vēl 1920. gada augusta noslēdzam mieru ar
Krieviju. bet tagad nāk un saka: „redziet, kas nodarīts, mārciņa nokritusi uz 2000 rubļiem." Es negribu, lai jus man uztieptu to, ko es neesmu teicis.
Ar to jūs nekur netiksiet. Es nemaz negribu attaisnot to; kas pie mums noticis, ar piemēriem no citurienes, lai gan tas ir ļoti kārdinoši. Bet ja jus ņemiet
tos pirmos laikus, visas tas nastas un grūtības, tad
paprasiet kaut Celma kungam, kas ir no_ jūsu frakcijas, kas visu laiku bijis klāt, ar ko mes iesakām
26
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noslēgti mušu
strādāt Lai to pasaka Celma kungs. Kam jus to pie slēdziena, ka tie paradi, ar kuriem
kas
toreiz taiaizņēmumi,
valsts pirmie gadi un tie
gribiet pierādīt? Taču ne sev un citiem. 'Tad, kad
kaut kādiem
viņus
taisīt
iespēja
sni,
kad
vel
neoija
citas vecas valstis, kurām bija piedzīvojumisaimnieka ne, es
ciskā politikā, pavisam citādi apstākļi, ka jus ziniet, proouKtiviem mērķiem un uzdevumiem,
var
teikt, ir
uievam,
paieties
gaisi,
sacīšu skaidri un
ir gājušas pa akmeņiem un cik tālu aizgaļusas. Aizstipri
mazākas
neka
samēra
nelien,
tas
sumas
ir
rādījumi uz to nevar uzlabot mūsu stāvokli, bet
ņemsim pareizāku masštabu, nerunāsim no šī šaura vienai otrai mūsu Kaimiņvalstij, kura dzīvoja un karoja uazigos apstākļos, bīs sumas nevar mūsu
katedra tikai tāpēc, ka tas patīk tiem, kuru ausīs
vaisti pārmērīgi nospiest, neuz an ir pārmērīgi nonotikumiem,
tas ieskanējās. Ta nevar rīkoties ar
spiedušās, ravisam ne. Mav uomajams un iespēskaitļiem un pārdzīvojumiem " . Tad jus sakiet: «bujams ari, Ka varētu izvest lietu citādi tau, Kad izdedžetā, redziet, lūk, tanī gadā bijis tāds un tāds izgribējāt?
Vai
jus
gribējāt,
lai
vumi oija jāsedz un jādara tas, Kas tad tilta darīts un
trūkums." Kā tad jūs
budžets valstij jau no paša sākuma nes peļņu, lai viņš pauanis.un Ka toreiz neoija neKaou pasu ndzeKļu.
Zeme pati nevarēja neko dot, bija jāņem Kaut kas
jau pirmā gadā būtu nobeidzies ar pārpalikumu?
no ārienes. iaa tālāk Biīmaņa kungs runāja to, ka
kas
ved
kas
ved
tos
valsti,
karus,
iedomājaties mazu
esot Dijusas no sākuma operācijas ne tādas, kaaam
ilgu laiku, un tai pašā laikā jūs sakat.ka vajaga saimtanī vajauzējis otu. Dīimaņa Kungs teica, Ka tas
niekot tā, lai nebūtu iztrūkuma, lai būtu vēl atlikums.
operācijas'
bijušas nemākulīgas, utitu tin ormums,
vēlāk,
kad
zemnieku
savienības
ieNu jūs sakāt:
ja naktu kaus enveks un jums āpgaivotu, ka viss,
spaids sāka mazināties, mēs nācām pie kārtīgāka
budžeta. Es domāju, kungi, ka tas ir gluži dabīgi, kus toreiz ir darīts, ir oijis vislaoakais, ko tik var
ka apstākļi reiz paliek normālāki un neaizmirstat to, izdomāt, rjet katrs ciIvcks, Kas gnbes oūt aauuz
ka zemnieki beidzot varēja sākt ražot ne tikai priekš maz bezpartejisKs, tas centīsies novērtēt tas lietas
ja bīlmaņa
saskaņa ar toreizējiem
apstaKļiem.
sevis un armijas, be priekš Rīgas un priekš citiem,
'i'as par Rīgas barošanu no zemniekiem bija viens Kungs runā ka savas partijas runātājs, tad, saprotams, tai runāšanai tāoai ir jāiznāk, bet ja toreiz —
pareizs vārds no jūsu puses, varbūt pret pašu gribu.
Jūs nezināt, cik grūti bija zemnieku pierunāt, lai
Kam neviens iiegribcs pretoties — būtu bijusi norviņš dod par 8 rubļiem tos rudzus ari priekš Rīgas, maiaki apstākļi, ne tādi, kāuos toreiz Dija jariKojas,
ne tikai vienīgi armijai. Kad apstākļi palika normāja pret mums nebūtu Dijusi versti lielģaoan, Ka no
vienas, ta no otras puses, ja mums būtu bijusi pie-rolāki, kad katrs varēja savu maizi samaksāt, — senāk
ivas tie eksperti un lietpratēji, kas tagad mierīgos
taču cenas tika mākslīgi zemas turētas, tad varēja
sākt ražot plašāki. Un te nu ir tie cipari. Un par
laikos ir pieejami, caa neDūtu brīnums, ka viena
otra neta outu izdarīta uauaz īabdk. aei visu kopa
velti jūs cenšaties apgalvot, ka es esot izteicies, ka
koku eksports esot zemnieku nopelns. Tādas lietas ņemot, an snii ziņa mēs neesam nonākusi zem nastām, kus būtu uzsKatāmas par tādām, Kas varētu
nevajaga uztiept. Tad tālāk, jūs apgalvojat, it kā es
būtu teicis, ka mēs runāiot 80% zemnieku vārdā. mus nospiest, jus runājāt par liniem. Linu jautājumā es jums pateiKtu tiK daudz, Ka šie lini 19^0.
(Bīlmaņa starpsauciens).
Ja Jūs, Bīlmaņa kungs,
gaua vienīgie ueva murns to naudu, kas mums tobūtu uzmanīgi klausījušies to, k^ teicu, tad Jūs tādu
reiz bija nepieciešama, tie lini toreiz ienesa mūsu
slēdzienu nebūtu taisījuši. Tagad mēs pienākam pie
valsts Kasē apmērām veselu miljonu angļu mārciņu.
normālākiem laikiem un apstākļiem, kad budžets
sāk palikt labāks, kad budžets dabū labāku saturu. Ls negribu Kavēties pie šīs lietas visos sīkumos, jo
jūs visi labi ziniet, Kas toreiz bij darāms. Bez šis
Jūs sakāt, ka tiklīdz parādījies Ringolds Kalninga
natiuas, bez si naudas ieplūduma, mēs nebūtu vakunes finansu ministrijas priekšgalā, lieta sāka iet
citādi.
Saprotams un kad jūs papraslsat Ringolda
rējusi izdarīt itin neko. Mēs par šo lietu jau esam
Kalninga kungu, tad viņš neatteiksies konstatēt, ka < izrunājušies citur, mes zinām, kādi apstākļi toreiz
vēl labāki ir gājis, kas bija pamatā tai labākiešanai. bij, ka mūsu stāvoklis toreiz bij grūts visaugstākā
Tad kas attiecas uz budžeta saskaņošanām. Kas
mērā. Katrs bezpartejisKs cilveKs sapratīs, Ka pie
attiecas uz tām lietām, ko Ringolds Kalnings patietā, Kas notika i92l. gadā, nevar pieiet ar 1924. gada
šām ir padarījis, tad jūs neesiet no manis nekad
vai pat 1930. g., vai 1940. gada mērauklu. Mums
jāpieiet pie šīs lietas ar tā laika mērauklu un jāievēro
dzirdējuši, ka es tās esmu noliedzis un nekad to ari
nedzirdēsiet Ringolda Kalninga nopelnus mūsu
ne apstākļi, tās iespējamības, kas toreiz bij. (Balsis
valstij es nekad neesmu noliedzis un ari nedomāju
pa kreisi: „Bet kā tad bija ar to International Cornoliegt". Es taisni norobežojos pirmīt savā runā un poration/ ) Jus prasāt vēl ko. Jūs man varat itin
ar nolūku noskaidroju to, cik tālu ar vārdiem tas ir
vistiko prasīt. Es ēsmu gatavs atbildēt uz visiem
iespējams, lai nerastos pārpratumi. Es gribētu vēl
jautājumiem, bet es izeju taisni no tā punkta, ka es—
tālāk pavaicāt jums, ja jūs uz to mani spiežiet, kādas ka jau es minēju — pasaku, ka neviens nav apgalvaldības laikā^ Ringolds Kalnings nostājās finansu
vojis, ka viss ir bijis uz to labāko. Tas taču ir tikai
ministrijas priekšgalā. Atminaties to un no tā vieno tā laika viedokļa darīts, undarīts tik labi, cik tas
dokļa izejot sakiet apspriest. (Arv. Kalniņa starptoreizējos apstākļos bija iespējams. Ja mēs spriesauciens.) Arveda Kalniņa kungs, lai paliek, te nav
dīsim bezpartejiski, ja mums nebūs jāspriež no parkomisija. Tā tad saprotams, kad bija pienācis laiks
tejiska viedokļa, tad par tām lietām varēs runāt
un kad bija radušies vajadzīgie pamati, tad varēja
oaudz mierīgākam asinīm, _ nekā tagad to darām.
ari toreiz Ringolda Kalninga kunga politika parādīt
Vajaga iedomāties tos apstākļus, vajaga meklēt patos labos augļus, cik tālu viņi tiešām par labiem ir kaļ, kāds pamudinājums toreiz bija. Tālāk te bija
parādījušies. Par to mums nav ko strīdēties. Te vēl
viens starpsauciens par Norvēģijas siļķēm. Nikopieminēja Bīlmaņa kungs, ka visu laiku zemnieku
lajs Kalniņa kungs tatrad par to var tikai trekni pasavienība, cik tālu viņa ir bijusi valdībā, tā strādāsmieties. Bet Jums vajadzēja toreiz būt tanī vieta
jusi tikai kā šķiru valdība, tikai priekš saviem zemun to jautājumu izlemt. Kur tad Jūs bijāt un kur ari
niekiem vien un ne priekš viena cita. Pie tā es appriekš tam bijāt? Tagad Jus varat par to tikai pastāšos vēlāk, jo Bīlmaņa kungs runāja 3 vai 4 reizes
smieties. Jums vajadzēja but tanī vietā un nest atpar to. Vēl Bīlmaņa kungs pārmeta: „redz, kādi milbildību. (P. Kahiiņšno vietas: ..Tā jau ir lielīšazīgi parādi palikuši no pirmajiem gadiem." Bīlmaņa
nas!") Ta nav_ nekāda lielīšanās. Es saprastu, ja
kungs, ja Jūs to lietu ņemtu bezpartejiski un vairāk
starpsauciens naktu no viena otra cita cilvēka, bet
visu apsvērtu un aprēķinātu, tad Jums būtu jānāk
ja starpsauciens nak no tārm cilvēka, kam vismazāk
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uz to tiesības, tad viņu nepārprotami jānoraida. Toreiz bija viena iespēja, izredze, tikt pie naudas. Tas
bija tas aizņēmuma veids, kas tajos apstākļos izrādījās izdevīgs. Tagad, kad tās lietas nu ir garām,
tad nav grūti tās apspriest no cita viedokļa, redzēt
tur tikai ļaunu vien un nemaz neredzēt to, kas tur
labs varēja būt klāt. Tagad es iešu tālāk. Mums
pārmet Bīlmaņa kungs, ka visu laiku mums ir bijusi
tikai šķiru politika, ka visu laiku tikai par vienu
šķiru ir gādāts, t. i. par zemnieku šķiru, par saimniekiem. Un tad uzreiz Bīlmaņa kungs nāk un brīnās, jā, kā tas nu iznāk, ka Ulmaņa valdības laika
caur lauksaimniecības departamentu ir izdotas mazākas sumas un tagad tās ir augušas lieluma. Vai
tas nav pierādījums pret šķiru politiku? Tas ir gan
pierādījums tam. ka toreiz valdībai bija tik daudz
drosmes, ka no tām pašām aprindām, uz kurām viņa
balstījās, prasīja vislielākās nastas, uzlika vislielāko
smagumu un zemnieki tās nesa. Tikai vēlāk, kad
apstākļi palika vieglāki, panesamāki, pienāca brīdis,
kad no valsts kases varēja sākt izsniegt nepieciešamos aizdevumus un palīdzību, lai varētu uz stingrākiem pamatiem nostāties ari zemnieks. Tas
pierāda nevis kaut kādu šķiru politiku, kura vesta
priekš saimniekiem, bet jūsu pašu piemērus, jūsu
pašus vārdus ar to apgāž. Tālāk Bīlmaņa kungs taisa
pārmetumus, ka esot no sākuma mušu valstī bijuši
par daudz mazi tiešie nodokļi. Jums tas nav noslēpums, ka sevišķi tagad pēc kara, nenormālos apstākļos, ne tikai jaunās valstis, bet pat tās vecas,
kuras no kara cietušas, tās izlietoja tādus pat līdzekļus ieņemt caur netiešiem nodokļiem pec iespējas
lielākas sumas. Ja mēs nebūtu darījuši to pašu, nebūtu pacēluši nodokļus zemē._nebutu_ tos lielākus uzlikuši, kā tad citādi valsts būtu varējusi segt savus
izdevumus. Nav ko brīnēties par jaunu valsti, jo to
dara pat citas vecas valstis, kuras spaidīgos_ naudas
apstākļos atrodas. Tad viss galvenais ir jāliek uz
netiešiem nodokļiem. Citādas izejas nebija un ari
nevarēja būt.
Taisīt lielus pārmetumus te var, ia
to vēlas, bet pamata tam nav. Ka. nodokļi vispārīgi
auga kā tiešie, tā netiešie, tad savādāki tas nevarēja
būt (starpsaucieni.) Kad nodokļi auga vispāri, tad
tādēļ, ka visas dzīves līmenis paceļas un radās vispāri valstī visiem pilsoņiem vairāk līdzekļu un vaīēja visi vairāk maksāt, jo pacēlās vairāk vispāri
patēriņš. Te Pauļuka kungs ieminās taisni par zemnieku lieliem nodokļiem. Ko te, Pauļuka kungs,
runāt, to taču neviens neatzīst, pasaka, ka tas ir jau
novecojies, nemaz jau negrib, ka to piemin, ka. par
to atgādina. (Sauciens pa kreisi: ..Kurš maksas ?")
Šoreiz iūs samaksāsiet, jums labi_ daudz to draugu
Londonā šoreiz varbūt jums atsūtīs. (S _auciens pa
kreisi: ..Un jums Amerikā"). Tad te runa par to, ka
ienākuma nodoklis nemaz nespiežot lauksaimniekus,
jo esot taču 100.000 vecsaimnieku un tikai 60.000
Ja
maksājot nodokļus.
Tā nav. Bīlmaņa kungs.
mēs runājām par vecsaimniekiem, tad mes varam
runāt tikai par Kurzemi un Vidzemi un tika[ par niecību skaitli vecsaimnieku Latgalē un iznāk patiesībā, ka zemes nodokli maksā daudz lielāks skaits
saimnieku, nekā mums ir bijis vecsaimnieku. (Sauciens pa kreisi.) Paņemiet tos 60.000 un paskatāties,
cik mums vecsaimnieku ir bijis. Es varu jums pateikt ka mums pa Vidzemi un Kurzemi pa visu latviešu dalu skaitījās agrāk 50.000 vecsaimnieku un
42.000 bija Latealē. Tā kā bij 92.000 saimniecību
kopā un patiesībā še varētu runāt tikai par tiem
50 000 saimniekiem, kas bija Vidzeme, Kurzeme un
/cme-alē Tie ir skaitli, kuri runā gaišu valodu. Paņemiet Skujenieka grāmatu un jūs tur tos atradīsiet.
Tad te vēl tiek runāts par to. ka lauksaimniecības departaments patērējot daudz naudas. Tiek

1924. gada

4. aprilī.

81

°

runāts par 80 miljoniem. Te ir savilkti kopa agronomiskā palīdzība un dzīves atjaunošanas padomes
palīdzība, kas iet uz izpostītas dzīves atjaunošanu.
Bet ko jūs runājiet tik pacilātā balsi un ar tādu sašutumu par šo sumu, kad tāda pat suma stāv jūsu
slimo kases budžetā, kā valsts piemaksa. Jums
skaitās 33 vai 35 tūkstoši strādnieku un jus lielāties
ar slimo kasēm, ka jums tur esot 100.000 cilvēku
iekšā. (Sauciens pa kreisi: „Ar ģimenes locekļiem! ") Kaut ari ar ģimeneslocekļiem. Bet ievērojot visu to dzīves speķa un gara stiprināšanu un
stutēšanu, par kuru jus runājat sakara ar slimo kasēm taču tie 100.000 ar 80 miljoniem galu gala nevar
tikt nostādīti blakus tām 200.000 lauku saimniecībām un tiem 80 miljoniem, kas iziet lauksaimniecības vajadzībām. Tie nav izdoti tikai šim brīdim,
tie ir izdoti, lai uz ilgāku laiku, paši par sevi nestu
aueļus un dotu atmaksu. Tā tad, tas naudas, kas
tiek izmaksātas agronomiskai palīdzībai, ir produktīvi izdevumi, kas ko dod. No otras puses jus mani
piespiežiet runāt tādaslietas, par kuram es parasti
Manjāmeģina tuvoties tiem līdzenegribu runāt.
kļiem, ar kādiem runāja Bīlmaņa kungs. Ka jus vapar namupirkšanu,
riet runāt savās slimo kases
par rezerves kapitāliem, par kapitālu uzkrāšanu tanī
brīdī, kad citur jādzīvo tā sakot no rokas mute. Kāda
sakarā stāv „Konzums" ar lauksaimniecības departamenta 80 miljoniem? (Starpsauciens pa kreisi.)
25% piemaksas uz superfosfāta? Tur neviens, ne
..Konzums ", ne cits _ neko nedabu,_ tas aiziet lauksaimniekiem. Ja jūs nevariet citadi _ domat, tad es
nevaru jums līdzēt. Jus mūžīgi runājiet par grābšanu. Tas ir jūsu uzskats, jūsu pamatdoma. Labi,
ejiet pa to celti, jums neviens neko nevar padarīt.
Tad pārmet vēl tiem 80 miljoniem, kādā kārta viņi
i/Hetoti.
Parādiet to darbinieku algas, kas tiek
algoti no tiem 80 miljoniem. Cik tuvu viņas pienāk
' jūsu slimo kasu darbinieku algām. Pasakiet, kas tur
tiek izdots un salīdziniet ar nodarbināto _cilveku
skaitu un darba laiku. Tās ir lietas, par kuram man
nebūtu jārunā, bet ja Bīlmaņa kungssakajet pa to
ceļu papriekšu, tad man daudz maz jāpiemērojas vi_ratn. varbūt pret manu gribu un ieskatiem. Te vej
Bīlmaņa kungs nāca ar nepareizu aprēķinu, it ka
visu to, ko valsts dabu caur linu mononolu. viņa atdod caur kviešu muitu atpakaļ. Pateikt kalauci- nieki maksā muitu tikai par dzelzi un. naglām, tn
taču kunfri. nevar. Ņemsim to pašu kokvilnu un vi"as izstrādājumus, ņemsim visus citus priekšmetus
kas no ārzemēm tiek ievesti, vai tad tur laucinieki
muitu līdzi nemaksā? (Sauciens na krejsi.) Ta tad
pēc jūsu aprēķina tomēr iznāk ta. it ka laucinieks
par citu neko muitu nemaksā, ka tikai _par dzelzīm un
ņpo-lām. Tas nav tiesa. Zemnieks, tāpat ka citi pilsoni, maksā par katru mazāko nieku, ko viņš patērē un no visām mantām, kas ar muitu ir apliktas,
viņš ari savu dalu samaksā. Jus sakāt, ka lauksaimcība pirmajos gados iztika bez kapitāla, iztika bez
Jā. kunei. tiesa gan. bet ka iztika?
aizdevumiem.
Viņiem viss inventārs izput, kad pabalstus vai aizdevumus nedabū.
Jūs sakāt un _ pareizi sakāt, ka
krize pa daļai nāk no ārienes. Jā, tiešam tas ir ta:
krizes iemesli pa daļai nak no ārienes, bet viņa ir
iesāka nekā viija ir ārzemēs; jo pie mums valda sevišķi krizi paasinoši apstākļi. Es bušu spiests te
vēl vienu otru vārdu teikt, jo no Bīlmaņa kunga ir
uzstādīta vesela rinda dažādu apgalvojumu, uz kuriem, ja es neatbildēšu, tad viņš domas, ka piekrītu
viņam, ka man nav ko atbildēt Bīlmaņa kungs saka_,
"
ka lauksaimniecība esot uzsūkusi mežus un jauta
tālāk, kamdēļ mūsu laucinieki nevarot ražot tik leti.
kā citi. Bīlmaņa kungs, es negribu tagad par to
gari runāt, bet ceru, ka mums varbūt bus izdevība
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citur par to plašāki pārrunāt, kur tad varēsim sīkāki noskaidrot jautājumu, kāpēc dažas citas zemes
var lētāk ražot, nekā pie mums. Kapec jus nevariet
ražot še rūpniecībā tikpat leti, ka citur ražo? Ka
piemēru jūs pievediet, ka Amerika ražojot leti. Es
varu teikt, ka Argentīna ražo Ietāki ka Amerika un
Argentīna konkurē Amerikaskviešus lauka. Tāpat
ari ar Kanādas kviešiem. Mēs taču nevaram saimnieciskos likumus ar savu speķu vien apgast. Jus
sakiet, ka mēs žēlojamies, ka labības cenas Ir zemas, bet pie tam maizes cenas neesot zemas. To
Jūs, Bīlmaņa kungs, variet sev pašiem jautāt Jus
te no kreisā spārna, jus kooperācijas cildinataji gan
teorijā, kādēļ jūsJāvāt_savam_ „Produktarņ"_ izputēt?
Jūs jau no mazām bērna kajam sludinājāt to, ka
gadās par Ietu
kooperatīvi ir tie kas
strādnieku
maizi, par labu maizi un ka to dosiet strādniekiem,
bet to jūs nevariet izvest. Jus sakiet, ka _ „Produktam" esot piesmērējušies kādi tur klāt. Ja, kur tad
tie, kas piesmērējās klāt, radās, _ vai no gaisa nokrita
vai? Kāpēc nevariet nodrošināties pret tiem? Jus
to nevariet izvest un noturētsavās rokas, jus nevariet gādāt saviem Rīgas strādniekiem un piekritējiem lētu maizi. Jūs redziet, ka nav nekāda samēra
starp labības cenām un maizes cenām, ka tas bija
pirms kara. Bet tur, kungi, ir citi apstākļi, tur nav
vainīgi laucinieki, bet gan tie, kas jums tuvāk stāv.
Graudu pārvēršana maizē ir apgrūtināta ar tādam
nastām un tad visi jūsu jaunlaiku darba likumi spiež
viņus nost, tā kā maizi nevar lētāk ražot. _ Te nekrīt
svarā, cik maksā rudzu graudu bet kamēr tos pārvērš par maizi, tad iznāk, ka jāmaksā jau tik un tik.
(P. Kalniņš no vietas:-„Vai jūs dosiet aizdevumus
.Produktam" tāpat kā „Konzumam?") Ejiet uz Latvijas banku un prasiet. Latvijas banka katram dos
naudu, vai tas būtu „Produkts" vai kas cits. kam
ir vajadzīga drošība. (Sauciens pa kreisi: „Aha_!")
Protams, ka drošība ir vajadzīga. Nupat es jūsu
pašu rindās vien jau saskaitīju — 1 aizgāja prom —
kādus 4 bankas direktorus. Tad Bīlmaņa kungs man
otro reizi pārmet to, ka viņu nav ielikuši par direktoru kādā bankā. Bet es jau tur neko nevaru darīt.
(Jautrība.) Ko es varu? Tagad jau visādi jūsu kungi ieliek par bankas
direktoriem. Tie tie „nepmaņi", kā jūs sauciet viņus pagājušo reizi. Nu redzat — un Bīlmaņa kungs palicis tukšā. Viņš pirmīt teica Gailīša kungam, ka ari mājas viņam neesot,
nekā viņam neesot. Vai tad es tur vainīgs? Vai
man jums kas jāmāca. Te*pārmet ari to, ka viens
priekšmets, proti, sviests esot dārgāks nekā pirms
kara. Taisnība. Bet tādu priekšmetu ir loti daudz.
Kāpēc jūs nesākat vainot lauksaimnieku par to, ka
kokvilna ir dārga. Tā taču ari ir dārga ari zemniekam. Par to jūs tomēr neuztraucaties. Bet ja
sviests ir drusku dārgāks, tad par to jūs tūliņ runājat. Jūs zināt ļoti labi. kādi ir darba apstākļi un kādēļ viena otra lieta iznāk dārga. Man jāsaka vēl, ka
no Bīlmaņa kunga runām vispārīgi, ne tikai šodien
vien, izskan tāda doma, ka mūsu lauksaimnieki —
tas ir pēc viņa ieskata — nespēj ražot maizi visai
zemei, tādēļ ka arvien mums jāieved maize no ārienes. Un tad nu nav vairs nekas labāk, kā tam lauciniekam nemaz nepalīdzēt, ļaut lai viņš slīd arvien uz
leju, tā kā lai beidzot viņš pazūd no zemes virsas.

Tas ir uzskats, kas tiek izteikts katrā vietā un pie
katra gadījuma. Viens tāds gadījums, kur tas sevišķi izpaužas, ir jautājums par muitām. Muitas uz
lauksaimniecības ražojumiem neesot vajadzīgas, tādēļ ka tās neko labu nenesot. Jāsaka tomēr, ka šis
jautājums vēl nemaz tā nav izpētīts, vai_ viņš nes
labu vai nenes. Bet kad nu runa iet par rūpniecības
ražojumiem, tad jūs sakāt, ka katrā ziņā muitas jāliek
virsū, lai uzņēmēji varētu maksāt strādniekiem augstas algas. It kā lauciniekiem nevajadzētu maksāt sa-
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viem strādniekiem augstas algas. Ari lauciniekiem jamaksā strādniekiem augstas algas un taisni tapec,
ka ir uzlikta liela muita uz patēriņa priekšmetiem.
Bet tur nu neko nevar darīt, jāiet uzņēmējam palīgā,
lai viņš varētu samaksāt algu saviem_ strādniekiem.
Bet ar to iznāk, ka tas, kas priekš rūpnieka ir pareizs un labs, tas priekš laucinieka ir slikts. Bet
jūs nu domājāt tā, ka ja jau viņatn slikti iet, lai tad
iet vēl sliktāki, lai viņš galīgi pazūd no zemes virsas. (P. Kalniņš no vietas: „UImaņa kungs, to neviens nesaka.") Kad es runāju, tad es gribētu, lai
jūs man tik daudz piekristu, ka es_ zinu,_ ko es runāju, un ka man ir zinamspamats ta runāt. Šodien
priekš tam šeit nav ta īsta_ vieta un laiks, lai visas
šīs lietas atstāstītu un piemērus pievestu. Talak Bīlmaņa kungs teica, pienākdams beigas pie centralbiedrībām
un pie agronomiskas palīdzības, ka tas
viss tiek darīts, un darbinieki algoti politiskiem nolūkiem. Nu, kungi, es gribu sacīt, ja jus gribat zemnieku savienību bez pamata pievilkt klāt zem šī
virsraksta, zem šīs nodaļas, tad jums to prieku neviens neliegs, ja jums tas ir prieks. Ja Arveds Kalniņš priekš jums ir tas, kas visu izšķir, tad priekš
manim tas tā nav. Par to, ko Arveds Kalniņš dara,
par to nav jāatbild ne man, ne zemnieku savienībai.
Tas uz mums nevar zīmēties un navari nekāda pamata to uz mums attiecināt. Ja jūsrunājat par centralbiedrību un gribat to lietu nostādīt ta, ka tas viss ir
priekš zemnieku savienības, ka zemnieku savienība
dabū tur savus politiskos aģitatorus, tad man jāaizrāda, ka man pašam ar šo centralbiedrību ir tik
daudz sakaru, ka es kādreizvecosjaikos atrados _šīs
centralbiedrības dienestā, tāpat ka daudzi no mušu
agronomiem. Tāpēc nevar teikt, ka centralbiedrība,
kura dabū valdības pabalstus, ir tikai priekš_ zemnieku savienības, priekš viņas politiskiem nolūkiem.
Šaī ziņā man jāsaka, jūsjoti maldāties. _ Tad jau mes
varam nākt ari attiecība uz jums ar tādu' pašu slēdzienu un pilnīgi pamatoti. Jums taču ir slimo kases un tur tieši iekšā ir ielikti jūsu politiskie darbinieki. Tas paņēmiens ir viens no justi speķa avoJa kādu cilvēku pieņemat
tiem un jūsu stiprums.
dienestā, tad jūsu pirmais jautājums ir: paradāt kartiņu, pie kādas partijas jūs piederat. Par ko tad jus
plēšaties slimo kasu kongresā?_ Ap ko tad jums vss
tas strīds gāja? Vai tad to jūs nemaz nesaprotat,
ko jūs gribat? Jūs paši itin labi zināt, ka visam tam
bija politisks nolūks un ka tur ir tikai politiski darbinieki salikti iekšā. Par to nemaz nevajadzētu tagad šeit runāt un par to es nebūtu runājis, ja Bīlmaņa
kungs pats nebūtu nogājis uz tādām lietām. Ja jau
reiz Bīlmaņa kungs uz to izaicināja, tad taču man ar
bija jāmeklē daudz maz līdzīgs ierocis. Viņš teica,
ka zemnieki esot aizmirsuši savu pienākumu pret
valsti. Zemnieku savienība vedot šķiru politiku.
Lūdzu pasakiet, kāpēc jūs gribiet viņu nostādīt sev
blakus. Jūs esiet tā partija, kas vienīgi uz šķiru
pamatiem stāv, kas mūžīgi sludina šķiru cīņu, kas

nicina uz šķiru cīņu.

Vai to no jums neesam dzirdē-

juši, vai to jūs paši neesat pierādījuši? Jūs vēl tagad aiciniet visu pasauli apvienoties. (Starpsaucieni.) Jūs gribat iestāties pie mums. Izturiet trīs
mēnešu karantīnu, varbūt tad jūs uzņems, bet papriekšu karantīnā. Ja jūs mums pārmetiet, ka mēs
vedam šķiru politiku, tad no jūsu partijas tas izklausās pavisam dīvaini. Jūs oaši uz šķiru politikas
esiet izauguši un nostiprinājušies un it neko cita pie
mums un nevienā citā valstī neesat darījuši un nevariet darīt. Bet tikai šķiru politiku vezdami, pārmetiet ka mēs to darot, pārmetiet. ka Ulmaņa laikā
zemnieku savienība par zemniekiem neesot gādājusi. Vajagot tāpēc nākt citai valdībai, kas tad labāki varēšot gādāt Ar to tad ari šovakar sadrupa
tas pārmetums, ko Bīlmaņa kungs šeit taisīja, vai
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vismaz ar viņa vārdiem tika nojaukts tas arguments,
uz kura viņš pats nostājas. Bīlmaņa kungs nobeidza
ar to, ka esot labi, ka zemnieku savienība esot sākusi jautājumus principieli_ noskaidrot. Negribu taisīt tādu slēdzienu, ka agrāk mes to nebūtu darījuši,
bet laiks ir pienācis, kad mes sakām pamatos un
principos biežāk pārrunāt tās lietas, ko zemnieku
savienība ari agrāk uzsvērusi un par ko savu_ viedokli ir ne vien reiz vien noskaidrojusi. Varbūt uz
priekšu tas notiksies vēl biežāki un tad visi varēs
labāki saprast tās lietas, par kuram_ mes spriežam
un visi varēs vieglāki redzēt gala mērķi, nie kā var
novest jūsu politika. (Sauciens pa kreisi: ..Tukša
muca tālu skan!") Vai tas zīmējas uz Bīlmaņa kungu,
kas nupat kāpj katedrī?
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Man šķiet, ka
ir grūti runāt ar tādu cilvēku, kurš ir tik iedomīgs,
ka nerēķinās ar zināmiem faktiem un skaitļiem. Ulmaņa kungs minēja, ka ieņēmumi no liniem, kurus
es paziņoju, nesaejoties ar faktiskiem skaitļiem, tāpēc man jācitē pēc budžeta un jāteic, ka pagājuša
gada ieņēmumi no linu monopola bija paredzēti 4,5
miljoni šogad 3,5, bet budžeta komisija tos paaugstināja uz 5 miljoniem. No manis pievestie dati ir bijuši pārbaudīti. Pakavējoties pie pēdējas runas,
pāris vārdos man jāsaka sekošais. Ka Ulmaņa kungs
tādā bravūrā te uzstājas, ir apsveicams, bet tomēr
tas nenovērs to kritiku un to spriedumu, to tautas
spriedumu, kuru tā savā laika par Ulmani ir spriedusi. Ulmaņa kungs itin labi atminas savu saimniekošanas laikmetu un zin, ka tie apreķim, ar kādiem
savā laikā viņš nāca komisijas, bij tik ārkārtīgi sasteigti, lai gan viņš nāca ar veselu štatu speciālistu
un centās pierādīt, ka mēs tik un tikdaudz varētu
pārdot, un tāpēc mums nekavējoši jāslēdz līgumi,
kaut, piemēram, ar to pašu Fortingtonu. Jāslēdz līgums par 100.000 standartu koka materiāla pārdošanu katru gadu. To Ulmaņa kungs darīja nezinādams, vai mēs maz varam katru gadu 100.000 standartu pārdot uz ārzemēm. Tagad mes izvedam nesamērīgi mazāk koku, bet Ulmaņa kungs toreiz apgalvoja, ka mēs varam katru gadu šo daudzumu izvest. Ja mēs būtu toreiz Ulmaņa _kungam un Fortingtona diktātam klausījuši, tad mes būtu sev cilpu
ap kaklu aplikusi un neviens jaunsaimnieks nevienu
koku nebūtu dabūjis. Fortingtons tas bij jūsu alfa
un omega, Fortingtons pirka uz 25 gadiem Latvijas
mežus, pirka linus, sledza_ līgumus (Ulmaņa starpsauciens) par preču piegādāšanu un juras transporta
monopolu. Ne jūsu ļauna griba, bet, pastrīpoju vel
reiz, jūsu nemākulība, jūsu iedomība un jūsu paviršība rēķinoties ar valsts līdzekļiem noveda jūspie ta,
ka jūs linus gan pārdevāt uz ārzemēm, bet naudu par
tiem nesaņēmāt un tāpēc mušu naudas kursam vajadzēja sabrukt (Klīves starpsauciens.) Klīves kung _s,
ar diezgan daudz argumentiem es esmu to jau apradījis un tas, ka jūs tikai ļoti niecīgu daļu par divu gadu linu ražu saņēmāt, bija tas, kas noveda pie naudas kursa sabrukšanas. Otra — „Internacional Corporation" lieta, par ko Hermanovska kungs ir notiesāts, bet tomēr vēl raksta vekseļus un valsts banka
tos diskontē. (Saucieni pa labi.) Taču ari uz Jums
par to krīt atbildība. Ar vieglu sirdi jus varējāt izmaksāt miljoniem lielas sumas neesošai firmai. Ta
ir vieglprātīga, ar kādu zemnieku savienībām rīkojusies un rīkojas vēl tagad, vieglprātība, kāda vismazāk piedien valdībai. (Saucieni pa labi.) Man jāsaka, ka Ulmaņa kungs patiešām savā laika baroja
Rīgu, tik zemnieki par to pateicīgi jums nav. Tāpat
jūsu vadītās apgādības operācijas ir bankrotējušas
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nemākulīgās vadības deļ. Vel aizpagajuša gada tika
izdots 1 miljons latu kā rīcības kapitāls seklas apgādībai, kuru vajadzēja atlīdzināt valsts kasei šogad.
Jūs to neesiet izpildījuši, esiet atstājuši šo sumu zemniekiem uz vietām un apriņķu valdēm. Šogad jāpieliek otrs miljons klāt un es ticu, ka jus ari šogad šīs
sumas izdosiet, bet atpakaļ nedosiet un mes jus pie
tiesas nesauksim. Nākošā gada jus atkal prasīsiet
sēklu iegādāšanai vienu miljonu vai vairāk. Saskaitot sumas, kuras vajadzīgas apsardzības resoram labības iepirkšanai, ka ari valsts aizdevumus mušu
lauksaimnieciskām organizācijām, dabūsim kapitālu
ap 400 miljonu rubļu, kas pārsniedz bijušas apgādības
ministrijas rīcības kapitālus. Blakus valsts politikai
jūs vediet privātus veikalus. Jau tagad neatradīsim nevienu departamenta direktoru, kuram nebūtu
blakus savam amatam kāds veikals. No jūsu frakcijas daudz ir izvērtušies no zemniekiempar veikalniekiem un jūsu valsts poltiku liela mēra ari nosaka
šis jūsu veikalnieciskas intereses.- Tāpat jūsu sava .
laikā vestā politika bija ekspropriācijas politika pret
zemniecību, pret lauksaimniecību un pret strādniecību. Jūs nevarējāt sabalansēt valsts budžetu ar nodokļu sistēmu, ar kārtīgu saimniecību, bet ar ekspropriācijas politiku. Šī netaisnība tagad pamazam izlīdzinās, bet izlīdzinās taka tomēr valsts līdzekļi,
cik viņi bijuši pieietam! mušu nabadzīga zeme, ar uzviju nāk jums par labu. Jus esiet mantojuši no valsts
saimnieciskās politikas tik daudz, ka vairāk nevar
mantot. Jūs ieguvāt no mežu izciršanas vai no tam
sumām. kuras samaksā netiešos nodokļus patejētaju
šķira. Un ja strādnieku šķira ņem slimo kasēm no
valsts līdzekļus, tad ņem tos no tam sumam, kuras
tie tiku tikām samaksājuši netiešo_ nodokļu veidā,
kamēr jūs ņemiet vairāk, neka maksājiet valsts kasē.
Tā ir tā sociālā netaisnība, nerunaiot par visam citām, ka valsts vērtības tiek dotas tiem, kam jau ir,
bet ne tiem, kuriem nekā nav, bet kuriem visvairāk
vajadzīgs. Jūsu sabrukušo saimniekošanu pārņēma
Ringolda Kalninga kungs, bet ta ka Ringolda Kalninga
roka bija pārāk stingra un nelāva jums valsts_ kasi
izmantot tā. kā jūs to velējaties _ tad jus neatradāt neko labāku, kā viņu nogāzt Pec tam, kad jus bijāt
viņu nogāzuši, tomēr valsts vērtības pārverst_ ritoša»
naudā un aizritināt jūsu kabatas jums neizdevās. Tas
jums vēl līdz šai dienai miera nedod,_ un ta ir jūsu
daba, kuru jūs vairs nespējat labot. Ta nav vis zemnieka daba. bet tā ir viņu vadoņu daba, jo starp, to
Klīves kungu, kas ienāca Satversmes Sapulcē, un to,
. kas sēž uz šī sola. nekas kopējs vairs nav; _starp to
Klīves saimnieku, kurš toreiz buveja savu māju Vecmuižā un to, kas sēž šeit, nekas kopējs vairs nav. Jus
pārmetat ka slimo kases būvē sev namus, bet jus
aizmirstat to. kā piemēram ir izaudzis „Latvijas
eksports", kas nopirka sev veselu kvartālu. Vai jus
maz zināt, cik liels kredits ir „Latvijas eksportam"?
Kam nekustami īpašumi Rīga. tie var dabūt jo viegli
Jus
valsts līdzekļus, kuri tiem nes treknus augļus.
varat saņemt no valsts kases lielas sumas par 8% un
dot tālāk apgrozījumā par 20—30%. (P. Kalniņš no
vietas: „Tie bija zolidie veikali Latgale!") Un «Latvijas augļu eksports" un pārejas firmas, kuras es negribu pie vārda saukt. Visas viegli ir iedzīvojušas
kapitālos. Šīs metodes, kuras līdz šim jums_ bijušas
tik izdevīgas, jus gribiet paturēt mužīgļ. Tāpat tas
ir ar agronomisko palīdzību un vispārējiem valsts
kreditiem. Še mūsu uzdevums nav jus pārliecināt
Jūs dzīvojiet savu gaitu, kuru esiet iesākuši. Jus
dzīvojiet tanī straumē, kur jums ceļu diktē jūsu personīgās intereses. Jūsu politika iziet vispirms uz .
jūsu pašu un otrā vietā ari lauksaimniecības šķiras
stiprināšanu. Lielākās sumas nebūt neiet jaunsaimniekiem, bet lielākā daļa no viņam paliek vidus in-
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štancē — jūsu rīcībā. Tāpēc, man šķiet, nav pamata
pārmest slimo kasēm, kuras vēl nevienu namu nav
nopirkušas, bet varbūt tikai grib pirkt Grib pirkt
tāpēc, ka īrētās telpas viņām iznāk pārāk dārgas, ka
nopērkot namu, viņas 3, 4 gados to samaksās ar kārtējām īres maksām. Bet jūs pērciet namus, lai spekulētu uz namu vērtības pieaugšanu, iedzīvotos kapitālos. Es negribu piesaukt pie vārda visas tās firmas un jums zināmās personas, kas ar vienu miljonu
valsts aizdevumu gada laikā nopelnījušas 800.000.
(P. Kalniņš no vietas: „Klau, klau!") Mēs personīgi
šodien neizrēķināsimies, bet mūsu jaunas Latvijas
tapšanas apstākļi ir tādi, kuri tiešām «nepmaņus" audzina kā sēnes. Mēs Jūs, Ulmaņa kungs, nebūt neapskaužam. Kad Ringolda Kalninga kungs par manu
rakstu par kapitālu uzkrāšanu man jautāja, vai _ es
tiešām esot pret kapitāla .uzkrāšanos, es atbildēju,
ka nebūt neesmu pret kapitāla uzkrāšanos, bet gan
pret to privilēģiju sistēmu, ar kuru šādi kapitāli uzkrājas nedaudzām personām. Es personīgi nedomāju
- ar jums izrēķināties, bet ja jūs mani provocēsiet, tad
pateikšu vairāk un man būs jārunā tā valoda, ko neilgi atpakaļ runāja Igaunijā un Čechoslovakija. Ja
Ulmaņa kungs nav ar Hermanovska kungu uz viena
apsūdzēto sola, tad tas ir tāpēc, ka Jūs esiet bijušais
ministru prezidents. Tik tāpēc Jūs tur nesēdējāt.
Bet tai politikai, kuru Jūs ievadījāt, Jūs tomēr nevarējāt pievest nekādus attaisnojošus argumentus. Jūsu
politika bij un paliek greiza, to pierādījāt Jūs paši, to
pierādīja ari Ringolds Kalninga kungs, bet tiesu par
to spriež tauta un spriedīs ari vēl nākotnē. Sevišķi
labi Jūsu politiku raksturo kāda anekdote. 1921. gadā
Jūs esot bijuši Kuldīgā un kādā tautas sapulcē runājuši skaistu valodu.
Jūs esot teikuši: „Kad es
braukšu nākošu reizi, tad visiem atvedīšu baltmaizi."
Tās sieviņas solīto baltmaizi no Jums nav saņēmušas, to nesaņems un velti viņām uz to gaidīt (Aplausi
pa kreisi.)
Priekšsēdētāja
Klīvem.

biedrs

A.

Alberings:

Vārds

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie depuMan jālūdz atvainot, ka es tik vēlā laikā
. jūs uzkavēju. Tas ir tamdēļ, ka te bij savā ziņā izaicinājums no Bīlmaņa, ka Klīvem nu katrā ziņā ir jānāk un kaut kas jāpasaka. Man liekas, ka mēs visi esam
tik gudri, ka saprotam, ja nav priekšā nopietns faktisks materiāls, tad ar slēdzieniem var rīkoties un
žonglierēt, kā patīk. Atspēkot šādas lietas nav no
svara un nav ari vajadzīgs. Ir tāds izteiciens, ka ja
kāds pie zināmas ticības ir pieķēries, tad viņš tai tic
un tur nekas nav grozāms. Šinī ziņā nu jāsaka, lai
Bīlmaņa kungs tic vien laimīgs tālāk, mēs viņam to
ticību nelaupīsim. Pie dažiem faktiem no viņa runas
tomēr jāpakavējas. Gribu teikt dažus vārdus par eko-

/ tatu kungi!

nomisko politiku. Ja Bīlmaņa kungs ir pret kreditu
politiku, tad viņam to vajadzēja pateikt un nevajadzēja izvairīties. Ja turpretim viņš šokreditu politiku
neapkaro, tad viņam vajadzēja atzīt, ka kredits ir ārkārtīgi spēcīgs līdzeklis, ar kuru saimniecība tiek
vesta uz priekšu. To neapstrīd neviens, mazākais
neviens no zemnieku savienības un citu pilsonisko
grupu aprindām. Ir dabīgi, ka mēs no savas puses
vienmēr esam cīnījušies par to, lai kredits tiktu dots
plašām aprindām ari zemniekiem, bet gan pret nodrošinājumu. Viss pārējais, kas te tiek teikts, ir vienkārša ne uz ko nedibināta un nepamatota miglas laišana acīs. Jūs paši, kreisie sociāldemokrāti, esiet tie,
kas Latvijas bankā sēž un kreditus piespriež. Es, kā
padomes loceklis, nekad nedabūju redzēt, ko Jūs,
Bīlmaņa kungs, nebūtu savām rokām cauri izlaiduši.
Ja Jūs runājāt par zemnieku savienības biedru kreditu, tad lūgtu, Bīlmaņa kungs, kāpēc Jūs laižat cauri,
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tādu kreditu? Kamēr es banka šogad sēžu, vienu
vienīgu reizi esmu redzējis protestu no Bīlmaņa kunga. Redzat, tāds tas stāvoklis patiesība ir, Bīlmaņa
kungs.
Tagad nu mēs esam klāt pie tā, ka kreditu vajaga pabalstīt un to ari Bīlmaņa kungs nenoliedz, bet
viņam ir tikai nepatīkami tas, ka viena otra_ firma,
attīstās un ka nav izputējusi._ Jus laikam domājat, ka
tām firmām vajadzēja izputēt? Pec manam domam
nē. Tagad nu nāk otrs iebildums, ko Bīlmaņa kungs
cēla, un tas ir tas, ka zemnieki un pilsoņi var dabūt
kreditus, un saņem to par lētu procentu, par 8%.
Kur ir tās aprindas, kas pret to karo? Vai Jus, Bīlmaņa kungs, nezināt, kādas procentesnem zemnieku
iestādes? Man liekas, ka Jūs labi zinat. ka zemnieku
iestādes, kurās mēs sēžam iekšā, kā «Zemnieku
banka" un «Tautas banka", — ka tāsdod kreditus par
lētiem procentiem. Sakāt, vai Jūs to nezinajiet?
(Sauciens pa kreisi: «Saprotams, par 8% ne!") Ta
kreditu dabūt nevar. Varbūt dakteri tādu politiku var
vest, bet ekonomisti tādu politiku nevedīs. Vai Jūs,
Kalniņa kungs, savu vasarnicu izīrējāt tik lēti? Jūs
ņemat ļaunā, kad par tādām lietām runā. Kāpēc tad
Jūs uzstādāt tik bērnišķīgi naivus principus. Kas
tad tā darīs, ka par 8% pats ņems un par to pašuprocentu ari aizdos. Es nesaprotu, kā to var runāt tāds
cilvēks, kas sēž budžeta komisijā. (P. Kalniņš no
vietas: «Mēs runājam taču, ka jums ir priekšrocības,
kuras citi nevar izmantot!") Kas par priekšrocībām? Jūs taču zināt, ka taisni tās aprindas, kas nāk
no zemniekiem, izsniedz kreditus par lētāku procentu
kā pilsētas bankas. Bīlmaņa kungs runāja par augļošanu. Pielaidīsim, ka ir tādas iestādes. Piekrītu:
pret to vajaga karot. Esiet palīdzīgi ar praktiskiem
aizrādījumiem, es būšu vienmēr par to. Ja jūs ziniet
tādas iestādes, kas nodarbojas ar augļošanu, ziņojat
to Latvijas bankai, es ar visstingrāko roku stāvēšu
par kreditu noliegšanu šādām iestādēm. (Starpsaucieni.) Es to jums saku še augstā nama priekšā,, ja
Jūs, Bīlmaņa kungs, uzrādīsiet tādu iestādi, kas ņem
vairāk kā 15%, tai kredits Latvijas bankā tiks slēgts.
Bīlmaņa kungs, Jūs no šejienes teicāt, ka Jūs tādas
bankas ziniet. Tā tad iesniedziet ziņojumu, lai varētu pāriet reiz no vārdiem pie darbiem. Jums nevajaga izvairīties un ja Jūs esiet tas pats Bīlmaņa
kungs, kas runāja no šī katedra, tad rūpējaties, lai
rītu pat es vai Kalninga kungs tādu ziņojumu dabū.
(Starpsaucieni.) Tie ir divi momenti, kādi jāņem
vērā pie mūsu saimnieciskās politikas novērtēšanas.
Bet kāda ir galvenā mūsu saimnieciskās politikas iezīme? Pilnīgi pareizi, ka jau Tautas Padomē tika pacelts jautājums, vai palikt pie tā stāvokļa, kāds bija
pirms kara, kad tikai 3% visas tirdzniecības un rūpniecības atradās latviešu rokās un pārējās 97% bija
cittautieši jeb vai nostāties uz pretēja viedokļa un
veicināt un pabalstīt savu nacionālo rūpniecību un
tirdzniecību. Es nezinu, kādu viedokli Jūs, Bīlmaņa
kungs, šinī lietā gribiet atzīt. Varbūt Jums nav nekāda. Es zinuto, ka visas Latvijas pilsonības viedoklis ir bijis tāds, ka mums jāizaudzē latviešu rūpniecība un tirdzniecība. To it visas tirgotāju un rūpnieku aprindas, kādas tikai viņas ir, savās sapulcēs
un organizācijas ir lēmušas un par to iestājušās .. Tas
liekas, ir ari vienīgi pareizais. Izrādās, ka priekš
jums, kreisie _ sociāldemokrātu kungi, ir brīnums, ka
latviešu uzņēmēji tiek finansēti. Vai jūsu viedoklis
ir pretējais? Līdz šim to neesam dzirdējuši. Līdz
šim man bija pārliecība, ka ari jūs uz tāda viedokļa
stāviet. (R. Bīlmanisno vietas: «To nekad neesmu
teicis citādi!") Kāpēc tad vajaga uzstāties un nozākāt šopolitiku? Jus taču atzīstiet, ka kreditu vajaga dot, jus atzīstiet, ka latviešu nacionālo rūpniecī-
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bu un_ tirdzniecību vajaga veicināt. Procentu ziņā
ari mēs saprotamies. Nu, pret ko tad jūs protestējiet? (Sauciens pa kreisi: «Pret nepareizu izmantošanu!") Kas tas ir — nepareiza izmantošana? Vai
tas ir tas, ka kredita ņēmējs neizput? Jeb vai tas, ka
kreditu nedabū bez nodrošinājuma? (Sauciens pa
kreisi.) Uz tukšām tenkām un izdomātām idejām
kaut ko bāzēt un pēc tam kāpties atpakaļ, kā Jūs to,
Bīlmaņa kungs darāt, nav nopietna politiķa cienīgi.
Var jaudaudz ko izdomāt, un tā tas ar ir šoreiz, bet kad
vajaga pierādīt, tad nevar atrast vajadzīgos faktus
(saucieni pa kreisi). Tāpēc iekams nokrustīt tagadējo
kredita politiku par nepareizu, vajaga varēt to motivēt un pierādīt. Ja jums varbūt ir kādi pierādījumi,
tad nākiet klajā, nepavisam neslēpjat tos. Tas ir . vissliktākais, kad runā tā apkārt, kā tas jums bieži ir parasts. Tad nav saprotams, par ko īsti jūs runājiet.
(Saucieni pa kreisi.) Tas bija viens jautājums par ekonomisko politiku, kuru Bīlmaņa kungs pacēla un pie
kuras es ilgāki negribu pakavēties. Kungam Bīlmanim ir tāds paradums, ka viņš vienmēr operē ar paviršiem un vienpusīgiem slēdzieniem, kuriem pēc manas dziļākās pārliecības viņš pats netic. Un nu atļaujiet, kungi, pēc tām karstām debatēm, kurās sociāldemokrāti ļoti sirsnīgi cīnījās un vērsa savu smago
batareju pret zemnieku savienību un tādā kārtā mēģināja atbildību novērst no valdības uz blakus lietām, — atļaujiet atgriezties pie tā, ko mēs iesākām 5,
6 stundas atpakaļ — pie jautājuma valdībai par sēklas
un lopbarības trūkumu. Noklausoties Bauera kunga
runu, palika tāds savāds iespaids, it kā te runātu cilvēks, kas pie valdības nepieder, ministrs, kurš valdību domā kā kaut ko no ministriem neatkarīgu. Jāsaka, ka jautājuma svarīgumu visplašāk pamatoja
pats Bauera kungs. Katrs viņa teikums nobeidzās
ar to, ka zemkopības ministrija kaut ko ir gribējusi
darīt, bet valdība to nav ļāvusi. Mūsu jautājums ir
rakstīts ministru prezidentam un nobeidzas ar vārdiem «vai valdībai tas ir zināms un ko valdība domā
darīt uz priekšu." Bauera kungs taisnojas ar to, ka
viņš kā zemkopības ministrs nav vainīgs. Tad jau
var atnākt dzelzceļu ministrs un teikt, ka ari viņš
nav vainīgs. Bet mēs jau neprasām atsevišķiem resoriem, mēs prasām valdībai atbildi. Pēc Bauera nāk
otrs ministrs, Kalninga kungs, un pieved pilnīgi neapstrīdamus datus par mūsu stāvokli, ko zemnieki
saņem un kādā ziņā valsts viņiem nāk pretim. Man
jāpiekrīt Kalninga kunga plašos vilcienos ieturētai
runai, bet ari Kalninga kungs nevienu vārdu neteica
par pašu jautājumu, par to saimniecisko krizi, kas
tagad iestājusies. Nepārprotami jāatzīst, ka uz mūsu
jautājumu, ko valdība domā darīt uz priekšu, lai uzrādītos trūkumus novērstu, mēs nedzirdējām nevienu
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valdība darīs šo rudeni. Tā izturas pret fabrikas
strādniekiem. Bet pavisam citādu izturēšanos mēs
redzam pret zemniekiem. (K. Dēķena starpsauciens.)

šinī jautājumā, ir palicis atklāts. Valdība nav turējusi par vajadzīgu nopietni apspriest un pārlikt, kā
viņa domā sēklas un lopbarības jautājumus nokārtot.
Ja Bauera kungs prasa, kāpēc tik vēlu nāk jautājums, tad man jāsaka, ka es nezinu, vai kādam ministrim tikai tad vajaga sākt kaut ko darīt, kad Saeimai jautājums ir iesniegts. Es domāju, ka viņam
jau iepriekš par to vajaga gādāt, lai viss vajadzīgais
tiek darīts, par to jau viņš ir ministrs. Dibināts jautājums nāk tikai tad, kad valdība draud velties grāvī
ar savu politiku. Vispārīgi te paceļas jautājums, vai
mūsu priekšā ir ministri, kas lietu vada jeb tikai departamenta ierēdņi?
Ministrim vajag pateikt, ka
apstākļi ir tādi un tādi un ari spert attiecīgos soļus.
Ierēdnim pietiek, ka viņš to, kā Bauers, ziņo savai
priekšniecībai un mierīgi sēž 3 kabinetos. Caur šādiem ministriem-ierēdņiem tad ari mēs nonākam pie
tā, ka zemei draud sabrukums, lopi izmirst, eksports
apstājas, sēklas un inventāra nav, bet valdības priekšstāvis omulīgi izrunājas par šo un to, bet pozitīvu
neko nesaka. No tā mums jānāk pie slēdziena, ka šinī
ziņā valdība neko ari negrib darīt, ka viņa uzskata
par normālu, ja nav sēklas, lai lauki paliek nesēti, ja
nav lopbarības, lai lopi izmirst. Iznāk, ka šai lietai
var pāriet pāri ar vienkāršu izrunāšanos par to, cik
slikta ir bijusi Ulmaņa politika, ka Ulmanis vairs nav
tas Ulmanis, kas viņš bijis agrāk, ka Klīve ari vairs,
nav tas Klīve, kas bijis agrāk u. t t Tā ir skaista
izrunāšanās, bet tā neizšķir iesniegto jautājumu. Mēs
nedzirdējām neviena vārda no koalicijas frakciju
priekšstāvjiem, ko viņi saka par to, vai mums vajaga
spert kaut kādus soļus lopbarības iegādāšanai, vai
nevajaga. Mēs nedzirdējām neviena vārda par to,
vai mums vajaga iegādāties sēklu tām daudzām neapsētām pūrvietām, vai ne. Jūs sakāt, ka tas nav
jūsu uzdevums, tad pasakāt to atklāti. Es ari to tik
konstatēju, ka viena liela frakcija, kas atbalsta valdību, to neuzskata par svarīgu. Ari neviens no ministriem nav paziņojis, kādus soļus šinī lietā viņi
domā spert. Bet tad nevajaga izsacīt pārmetumus
citiem, kas par šo lietu daudz maz rūpējas, nevajaga
pārmest mums, ka esam iesnieguši šo jautājumu tikai
veikalnieciskos nolūkos, nevajaga mēģināt ieskaidrot
zemniekiem uz laukiem, ka tas nav viņu interesēs, ja
par viņiem rūpējas. Tā to lietu nevar nostādīt. Tāda
jūsu demagoģija ir tik vienkārša, ka mūsu tauta uz
laukiem jau sen to ir sagremojusi. Visus šos draudus mēs esam dzirdējuši vēlēšanās. Te Bīlmaņa
kungs nepateica ne desmito daļu no tā, ko viņš jau ir
izteicis tautas sapulcēs. Man ir gadījies aizbraukt
uz tautas sapulcēm otrā dienā pēc tam, kad tur ir
bijis Bīhnaņa kungs. Es zinu, ka viņš neko nav vairāk varējis j)ateikt,ka tikai tukšu ķengāšanos. Es tomēr gribu izteikt pārliecību un cerību, ka, ja ari te
ministri nav minējuši nevienu soli, kas būtu sperams
stāvokļa uzlabošanai, ja valdības frakciju priekšstāvis,
Bīlmaņa kungs izteicās, ka nav viņu uzdevums par
sēklu un lopbarību rūpēties, es saku, neskatoties uz
to es tomēr paļaujos, ka mūsu lauksaimniecības labā
nepieciešamos soļus tomēr spers, ja ne ministri, tad
viņiem padotie ierēdņi, cik tālu tas pēdējo spēkos
stāv.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies. Debates tā tad pie šī
jautājuma skaitās par izbeigtām.
Prezidijs liek priekšā šīs dienas plenārsēdē pieņemto ierosinājumu par zvērinātiem mērniekiem nodot agrarpolitikas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšāvšīs dienas
sēdi slēgt Iebildumu nav? Pieņemts. Nākošā sēde

Faktiski lietas kodols, ko valdība ir nodomājusi darīt

8. aprilī pīkst. 5 pēc pusdienas.

vārdu ne no Bauera kunga, ne no Kalninga kunga.
Viņi saka: mēs negribam noliegt, ka tas un tas nav
darīts, bet kādus soļus viņi grib spert, lai pilsoņu
vajadzības apmierinātu, to viņi nesaka. Viņi vienkārši aiziet mājā. Man liekas, ka tāda atbilde uz jautājumu, kāda te tika sniegta, laikam gan pirmo reizi
nāk Saeimai priekšā. Es zinu, ka iepriekš sociāldemokrāti bija iesnieguši jautājumu valdībai, ko darīs
ar kādu fabriku, kuru tagad slēdz un kur strādājošie
cilvēki paliek bez darba. Tad nāca darba ministrs

tm ļoti sīki paskaidroja tos nodomus, kādi valdībai
šai jautājumā ir, ko viņš domā darīt; viņš paskaidroja, kādi darbi ir paredzēti, ka ari to, ja darba nebūs, ka tad strādnieki tiks ieskaitīti bezdarbniekos.
Ministra kungs bija pat tik laipns, ka ziņoja ari to, ko

(Slēgta pīkst. 10.30 vakarā.)

Sēde slēgta.
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IV. sesijas 23. sēde 1924. gada 8. aprilī.
(Atklāta

pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
E. Morics (sociāldemokrāts)
.......
A. Klīve (zemnieku savienība)
,
F. Cielēns

2.

819
820
820

(sociāldemokrāts)

Likumprojektu nodošana komisijām:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

3. Sociālās likumdošanas komisijas

821

priekšlikums:

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . .
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) ....

821
822

4.
5

Atvaļinājumu jjiešķiršana deputātiem
Likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi
(atliek)

822

6.

Likums par valsts vēsturisko muzeju

7.

Likums par centrālo kriminālpoliciju

822

(3. lasījums):

K. Skalbe, reierents

822
(pieņem steidza-

mības kārtībā):
0. Nonācs, referents 823, 824, 852, 856, 857,
R. Bīlmanis, referents . . 826, 854, 856, 857,
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
. . 823, 844,
J. Goldmanis (zemnieku savienība)
. . 823,
A. Petrevics

(sociāldemokrāts

864
865
857
834

mazinieks) 826

852, 861
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) .
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) . .
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
R. Dukurs

(sociāldemokrāts

mazinieks)

.

.

.

A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija) ...
V. Roskošs (Latgales demokrātu frakcija)
A. Birznieks, iekšlietu ministrs

8.

F. Cielēns (sociāldemokrāts)
Ministru prezidenta raksts par tieslietu ministra uzaicināšanu

9.

.

Nākošā sēde:
F. Cielēns

.

836
837
843
849
850

856
859
859
860
865

(sociāldemokrāts)

866

A. Klīve (zemnieku savienība)

866

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:

Saeimas

sēde atklāta.
Dienaskārtībā: prezidija ziņojums; likums par
jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi, 3. lasījums;
likums par valsts vēsturisko muzeju, 3. lasījums; likums par centrālo kriminālpoliciju; likums par muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu; likums par
pārgrozībām preses likumā; likums par telpu īri; papildinājumi likumā par dažām pārgrozībām aptieku
atvēršanas kārtībā; likums par kreditlikuma 10. sadaļas 31. panta grozīšanu; likums par preses lietu tiesāšanas kārtību; sodu likums par spiestuvju vai citu
poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku, lasītavu un
izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu; pārgrozījumi likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm, likums par Michaila Vasilija dēla
Nesterova testamenta noteikumu atcelšanu; likums
par Jochana Gotharda un Marijas Henrietes Mintis
testamenta noteikumu atcelšanu; likums par mākslīgo mēslu tirdzniecību; likums par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli; likums par ievedmuitas
tarifa pārgrozījuma spēkā stāšanos.
Iesniegts pie dienas kārtības sekošs priekšlikums:
„Liekam priekšā dienas kārtībā punktus
likt tūlīt pēc 6. dienas kārtības punkta."

12., 15., 16. un 17.

Vārds pie dienas kārtības Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
frakcija nevar piekrist šoreiz priekšlikumam, grozīt
paredzēto dienas kārtību. Tiek likts priekšā ņemt
veselu rindu daudz sīkāku likumu iepriekš likuma par

23. sēde

1924. gada

8. aprīlī.

820

telpu īri. Šis pēdējais likums ir no liela svara ļoti lielam vairumam no pilsētu iedzīvotajiem. Viņu gaida
sen. Patlaban šis likums ir ārkārtīgi svarīgs vel_ tādēļ, ka šinīs dienās ļoti daudzās vietas, ka Rīga ta
citur, notiek atkal telpu īres saskrūvēšana apmēram
par 50% augstāk, nekā bija līdz šim. Atceraties, kādu
«aitu šis svarīgais likums ir visu laiku ņēmis Saeima.
Viņš ir ticis atlikts, atlikts un atkal atlikts. No tām
sapulcēm, kuras ir noturētas pēdējā laikā no īrnieku
puses, katrs Saeimas deputāts varēja pārliecināties,
ka jautājums tiešām ir tik nobriedis, ka nav vairs atliekams. Ārpus Saeimas katrs mēģinājums pagrūst
šo likumu uz leju dienas kārtībā, lai viņš netiktu caurskatīts šinī sesijā, lai viņš atkal tiktu atlikts, citādi
nevarēs tikt uzņemts, kā par mēģinājumu šo likumu
dabūt no dienas kārtības nost, kaut ari uz laiku. Tāpēc mēs šo priekšlikumu nevaram atbalstīt. Ja ir vajadzīgs vēl citus likumus caurskatīt šinī sesijā, tad
var nolikt vairākas sēdes nedēļā, mums, sociāldemokrātu frakcijai, nav nekas pretim, ja Saeima noliek
vēl papildu sēdes, cik tik ir vajadzīgs. Jau šonedēļ
varētu nolikt vairākas sēdes, bet atlikt likumu par
telpu īri uz dienas kārtības galu, lai tas netiktu caurskatīts vēl šinī sesijā, tam mēs piekrist nevaram.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienītie deputātu kungi! Pēc pagājušās sēdes frakciju birojā starp
citu tika pārrunāts šis jautājums un tur vienojās, ka
jāpaceļ uz augšu 2 likumprojektu grupas. Pirmais ir
likums par centrālo kriminālpoliciju, kā tāds, kas ir
skatāms cauri vēl šinī sesijā 1. un 2. lasījumā. Tur netika celtas ierunas ari no opozīcijas partiju puses.
Otrkārt, tika aizrādīts, ka būtu jāizskata cauri ari
šie 3 sīkie likumprojekti, kuri samērā ļoti maz laika
varētu aizņemt un kuriem, ja mēs tos tagad nepieņemtum, nekādas nozīmes nav. Ja laika ziņā ceļ ierunas, tad tās ir pilnīgi nedibinātas, jo visi kopā šie
likumprojekti aizņemtu kādas 15 minūtes laika, ne
vairāk. Tāpēc te nevajadzētu izlietot to smago artilēriju, ar kuru izbrauca iepriekšējais runātājs. Es
lūgtu gan šos 3 likumprojektus nostādīt tādā vietā,

ka tie varētu vēl tikt izskatīti cauri šinī sesijā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Cie- .
lēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātā sapulce! Mans frakcijas kolēģis, Morica kungs, jau iz-

teica savas domas attiecībā uz īres likuma ārkārtīgo
svarīgumu, un es negribu atkārtot to, ko viņš jau
ceļa jums priekšā. Es tikai gribētu teikt, ka mēs varētu tikt ari šinī sesijā pie visiem tiem likumprojektiem, kuru pieņemšanu šinī sesijā vēlas Klīves kungs,
ja mēs pie likumdošanas darba ķersimies ar drusku
lielāku gribu strādāt nekā parasts. Šodien ir otrdiena, tad būs svētdiena, zaļā ceturtdiena, lielā piektdiena. Lieldienas ir diezgan tālu. Mēs varam noturēt šonedēļ katru dienu sēdes jeb vairākas sēdes
dienā. No rīta no 10 līdz pulksten 1resp. 2 un vakarā
no 5 līdz 10 un visus likumprojektus, kas stāv dienas
kārtībā, pieņemt. Ja nevar nolikt rītos un pēcpusdienās sēdes, tad budžeta komisija var strādāt no 9
rītā jeb tā kā tagad jau diezgan gaišs no rītiem, tad
no 8 līdz 3. Tad mēs varētu šo darba penzumu veikt
un iet ar mierīgu prātu uz tiem Lieldienas svētkiem,
priekš kuriem iepriekšējai sagatavošanai Klīves
kungs grib 2 nedēļas. Tas nav vajadzīgs un mēs varētu strādāt katru dienu no 5—11 vakarā. Ar to īres
likums un ari Klīves kungam ļoti steidzamie likumi
tiktu pieņemti šinī sesijā bez uztraukšanās, bet ari
mierīgu darba prieku.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens neveļas ? Es likšu iesniegto priekšlikumu uz
balsošanu. Priekšlikums skan tā:
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„Liekam priekša dienas _ kartībā punktus 12., 15., 16., 17.
tūlīt pec sestā dienas kartības punkta."

Kas ir par priekšlikumu? Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas iznākums. * par priekšlikumu nodotas 31 balss, pret — 35,
atturējies nav neviens._ Priekšlikums atraidīts.
Nākošais dienas kartības punkts — prezidija ziņojumi. Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu
par nodokli no mantas, kura pāriet uz citām personām pret atlīdzību. Prezidijs liek priekšā nodot finansu komisijai. Iebildumu nav? Nodots finansukomisijai. Talak ministru prezidents piesūtījis pārgrozījumu projektu rīkojumā par zīmognodokli. Prezidijs liek priekša nodot juridiskai un finansu komisijai.
Iebildumu nav? Pieņemts. Tālāk ministru prezidents ir piesūtījis likumprojektu par dzelzceļu tarifu
un preču sarakstiem. Prezidijs liek priekšā nodot
tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Vārds Bast-

jānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Likumprojekts
par dzelzceļu tarifiem un preču sarakstiem nododams
ne tikai tirdzniecības un rūpniecības komisijai, bet
tas jāskata cauri katrā ziņā ari finansu komisijai, jo
tas stāv cieša atkarībā no valsts finansēm. Tāpēc
mans priekšlikums ir nodot ari finansu komisijai.
Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Ir priekšlikums nodot ari finansu komisijai. Vai ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav, tā tad nodots minētam komisijām.
Ir ienācis priekšlikums, kuru es lūdzu sekretāru
nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Saeimas prezidijam.
Sociālas likumdošanas komisija lūdz Saeimas prezidiju
likt priekša Saeimai pieņemt sekošu lēmumu:
„Saeirna nolemj uzdot budžeta komisijai 2 nedēlu laikā
caurskatīt sociālas likumdošanas komisijas izstrādātos pārgrozījumus likumā par alkoliolu saturošu vielu ražošanu un pārdošanu. "
Sociālās likumdošanas komisijas priekšsēdētājs
(paraksts 1 ).

Sekretārs (paraksts)."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augsta sapulce! Saeimas dienas kārtībā jau bija uzņemts likumprojekts par žūpības apkarošanu. Augstam namarn labpatika šo žūpības apkarošanas likumu jiodot vel ceturtai komisijai, pēc tam . kad viņš
trijās komisijās bija izgājis cauri, viņu nodeva tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Tagad viņš ir no
sociālās likumdošanaskomisijas salīdzināts un saskaņots un nācis augstā nama priekšā; bet šis likumprojekts ir tādā ziņā nepilnīgs, ka viena viņa daļa, t. i.
pārlabojumi pie likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu un tirgošanos ar tām, ka šī viena daļa nav
klāt. Bez šīs daļas žūpības apkarošanas likums kā
tāds ir pavisam trūcīgs. Viņš nevar tikt izvests dzīvē, ja nav daži panti grozīti likumā par alkohola saturošu vielu ražošanu un tirgošanos ar šīm vielām, jo
tur ir daži tādi panti, kuri pilnīgi paralizē jau pastāvošo likumu par žūpības apkarošanu, par pašvaldību
tiesībām u. t. t. 'Tāpēc visi šie pārlabojumi pie likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu un to aplikšanu ar nodokļiem ir visādā ziņā vajadzīgi, lai viņus varētu apskatīt, varbūt vēl kopā ar likumu par
žūpības apkarošanu. Jau ilgāku laiku, kā šie pārlabojumi ir iesniegti budžeta komisijai, bet līdz šim

budžeta komisija vēl

nav

paguvusi

viņus izskatīt

cauri. Vispirms budžeta komisija šos pārlabojumus
neņēma nemaz priekšā, neapskatīja tos, bet atraidīja. Otrreiz budžeta komisijas priekšsēdētājs pieprasīja atka! no sociālās likumdošanas komisijas šo
likumprojektu un apsolījās drīzumā skatīt to cauri.
'Tomēr līdz šim budžeta komisija nav to darījusi. Tā-
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pēc sociālas likumdošanas komisijas vārdā man tas
gods lūgt augsto namu pieņemt šo priekšlikumu, lai
mes tādejādi varētu tikt pie ši likuma apspriešanas
augsta nama. Viņš jau ļoti ilgi ir pa dažādām komisijām apspriests, bet vēl nav nācis augstā namā. Ja
viņa^ tiks tikai viena daļa iekšā, tad patiesi no šī likuma nekas neiznāks. Šinī ziņā ir vajadzīgs, lai ari šī
daļa tiktu līdzi ar pirmo likumprojektu augstā namā

apspriesta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Arvedam Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienījamie deputātu kungi! Ari budžeta komisija apsprieda šopriekšlikumu un nāca pie slēdziena, ka acumirklī budžeta komisijai
svarīgākais jautājums ir
valsts budžeta pieņemšana un saskaņošana. Lai šo
uzdevumu veiktu, budžeta komisija strādās ari Lieldienas brīvlaikā. Ja nu gribētu izpildīt ari no sociālas likumdošanas komisijas iesniegto prasību, tad to
budžeta komisija _ nespētu, pat tanī gadījumā, ja sēdētu šeit ari pirmās Lieldienās, ja netiktu atlikta budžeta caurskatīšana.
Cik tālu ari es personīgi neesmu žūpības apkarošanas likuma pretinieks, tomēr
šinī gadījuma nostādīt to pat augstāk kā visu valsts
budžetu, pec manām domām nav it nekādi iespējams.
Ari fiziski budžeta komisija nevar un nav spējīga vairāk strādāt Viņa sēd tagad katru dienu 6 stundas,
un prasīt vēl vairāk kaut ko ir pilnīgi nevietā. Budžeta komisija skatīs šo likumu cauri, tiklīdz ko būs
nobeigta budžeta caurskatīšana, kā pirmo likumprojektu, un tas ari ir pilnīgi pietiekošs solījums. Apspriežot šo jautājumu budžeta komisija nāca pie vienbalsīga slēdziena, ka sociālās likumdošanas komisijas
priekšlikums nav pieņemams, ko ari esmu pilnvarots
šeit augstajam namam paziņot
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Es lieku uz balsošanu priekšlikumu, kurš skan:
,.Saeima nolemj uzdot budžeta komisijai divu nedēlu laikā
caurskatīt sociālās likumdošanas komisijas izstrādātos pārgrozījumus likumā par alkoholu saturošu vielu .ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par iesniegto priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to nodotas 32 balsis, atturējušies

3. Priekšlikums pieņemts.
Pie prezidija griezies ar lūgumu Vladislavs Rubulis dot viņam atvaļinājumu veseļošanās nolūkā no
t apriļa līdz 27. aprilim. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums Vladislavam Rubulim piešķirts.
Tālāk dienas kārtībā ir likuma par jūras
krastu aizsardzības līdzekļu
iegādi
3. lasījums. Referenti Goldmanis un Ducens. Ievērojot to, ka kara lietu komisijas referents Ducens nav
ieradies, prezidijs liek priekšā skatīt cauri šo likumu
vēlāk un tagad stāties pie likuma par valsts vēsturisko muzeju 3. lasījuma. Iebildumu nav?
Likums
par
valsts
vēsturisko
m nze j u, 3. lasījumā, referents Kasparsons. Pie šī
likuma 3. lasījuma nekādi pārlabojumi nav iesniegti.
Vai redakcijas komisija varētu sniegt ziņojumu?
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekšā virsrakstā vārdu „valsts" rakstīt ar lielo
burtu. 3. panta 2. rindiņā likt komatu. 5. pantā pēc
vārda „muzejam" likt vārdu „ir". 6. pantā pēc vārda
„muzejam" likt vārdu „ir"; vārdu «neaizkarot" rakstīt ar „zs". 8. pantā pēc vārda „ienākumiem" likt
komatu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi
iebildumi pret redakcijas komisijas pārlabojumiem?
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Iebildumu nav. Es lieku likumu par valsts vēsturisko
muzeju 3. lasījumā visā visumā uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo likumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likums p i eņ e m t s.
Tālāk nāk likums
pa r-- centrālo
kriminālpoliciju.
Referenti Nonācs tin Bīlmanis.
Ludzu referentuT^niegtreferātus. Vārds Nonācim.
Referents O. Nonācs: Augstā sapulce!
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Atvainojat,
te ienācis priekšlikums pie šī likuma, ka likumu par
centrālo kriminālpoliciju apspriest steidzamības kārtībā. Vispirms būtu izšķirama steidzamība. Pie steidzamības vārds Bruno Kalniņam.
Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts):
Deputātu
/ kungi! Saeima šo likumprojektu ir apskatījusi viencp
reiz plenārsēdē trīs lasījumos, pie kam šo likumprojektu toreiz nācās apspriest ne kā likumu par centrālo kriminālpoliciju, bet kā likumu par politisko apsardzi, no kura viena ievērojama daļa šinī likumprojektā ievietota. Tāpat vēl pirms apspriešanas augstā
namā likumprojekts par politisko apsardzi bija apspriests veselos trīs lasījumos Saeimas publisko tiesību komisijā. Tur dažādas domas tika pie šī likumprojekta izteiktas. Tā tad ir vesela rinda formelu
iemeslu, kuri liek skatīties uz priekšā stāvošo likumprojektu kā uz tādu, ar kuru Saeima ievērojamā daļā
ir pietiekoši iepazinusies. Tāpēc būtu iemesls domāt,
ka Saeimai nebūtu vajadzīgs tagad šim likumprojektam, kurš ir papildināts attiecībā uz kriminālpoliciju un kurš piedod mūsu politiskai policijai un kriminālpolicijai noteikta veida centralizāciju, piešķirt parasto apspriešanas kārtību, apskatīt viņu trīs lasījumos.
Bez tam, kungi, ir vēl otrs iemesls. Tas ir tas,
ka ari p ē c būtības iemesls gan ir taču skaidrs,
ka sakarā ar šo likumprojektu stāv mūsu pastiprinātas apsardzības stāvoklis. Valdība resp. iekšlietu
ministrija jauir tagad faktiski pastiprināto apsardzību tikpat kā likvidējusi un viņas formelā atcelšana
stāv atkarībā no šī likumprojekta pieņemšanas. Tāpēc būtu vēlams, lai tagadējais stāvoklis tiktu ari formelā kārtībā atcelts, un lai tas, kas ievests faktiski,
lai tas tiktu nokārtots ari pilnīgi likumīgi. Pastiprinātas apsardzības termiņš notek 15. maijā, un ja sāksim šo likumprojektu apskatīt visos trīs lasījumos,
tad bez šaubām mēs aizkavēsim viņa apspriešanas
gaitu bez kādiem pamatotiem iemesliem priekš tā.
Tāpēc ir no formelās puses ņemot, ir pēc būtības
motiviem būtu vēlams, lai šis likums par centrālo
kriminālpoliciju visos trīs lasījumos tiktu apspriests
uz reiziTāpēc mēs iesniedzam priekšlikumu šo likuma projektu apskatīt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Goldmanim.
.J. Goldmanis (zemnieku savienība): Viss tas, ko
sacīja Bruno Kalniņa kungs par šī likumprojekta steidzamību, pierādīja vēlreiz tikai to, ka tas nav steidzamības kārtā skatāms cauri, jo tāpat kā komisijā
pie viņa caurskatīšanas bija lielas domu starpības, tā
tas sagaidāms ari šeit pie šī likumprojekta apspriešanas plenārsēdē. Tas nav kāds mazs likumprojektiņš, tas ir ļoti svarīgs likums. Ir sagaidāms, ka būs
ari daudz pārlabojumu pie šī likuma caurlūkošanas.
Tādēļ steidzamības kārtībā mēs šo likumprojektu nevarām pieņemt. Kas attiecas uz pastiprinātās apsardzības stāvokli, tad jūs paši atzināt, ka neuzskatiet pastiprinātās apsardzības stāvokli par tādu, kas
jums darītu tagad lielas rūpes Es cieši izsakos pret
šījikumprojekta caurskatīšanu tik ārkārtīgi steidzīgā
kārta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai referents velētos izteikties par steidzamības jautājumu?
Nevēlas. Priekšlikums skan:
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likumu par centrālo kriminālpoliciju apspriest steidzamī-

bas kārtībā.

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
jjacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret
to — 24, atturējušies — 4. Priekšlikums pieņemts.
Vārds referentam Nonācām.
>t^D
Referents O. Nonācs: Augstā sapulce! Noziedzīgu nodarījumu apkarošanai darbojas kriminālpolicija. Noziegumi ir divējāda rakstura: noziegumi,
kuri vērsti pret personu un pret mantu — šos noziegumus apkaro kriminālpolicija šaurākā nozīmē, un
noziegumi, kuri ir vērsti pret valsts drošību, pret
valsts demokrātisko iekārtu — šo apkarošana ietilpst politiskās policijas, vai kā viņu tagad sauc, politiskās apsardzes darbības apjomā. Abi šie policijas
veidi — kriminālā un politiskā policija — līdz šim ir
uzbūvēti uz dažādiem pretējiem principiem. Kriminālpolicija ir uzbūvēta uz * decentralizācijas principiem: darbojas kriminālās policijas nodaļa Rīgā, tāda
pat nodaļa Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī. Šīs kriminālpolicijas nodaļas savā uzbūvē ir autonomas, viņas
nav padotas vienai cieši apvienotai vadībai, viņas ari
savā darbībā ir patstāvīgas. Sakari ar centrālo iestādi, ar departamentu ir vairāk tīri formelās dabas:
sakari štatu ziņā, budžetu ziņā, bet ne tiešas vadības
ziņā ne tiešu direktīvu došanas ziņā. Kriminālai policijai sakaru ar politisko policiju, ar līdzšinējo politisko apsardzi nav tikpat kā nekādu. Politiskā apsardze, turpretī, ir uzbūvēta uz cieša centralizācijas
principa. Šīs policijas uzbūvē ir ieturēta visciešākā
subordinacija. Šīs policijas priekšgalā stāv līdz šim
jiolitiskās apsardzes priekšnieks, kuram ir padoti rajonu pārziņi, punktu pārziņi un aģenti, kā šīs policijas
sīkākā vienība. Visas šīs viena otrai sīki subordinētās pakāpes dabū savus rīkojumus no augšas, no
centra.
Ja mēs apskatām šo divu policiju uzbūvi, tad nav
šaubu, ka priekšrocība uzbūves ziņā piešķirama
līdzšinējai politiskai apsardzei. Ja tas nu ir tā, tad
pats par sevi rodas jautājums, ka uz tādiem pamatiem vajadzētu iekārtot ari kriminālo policiju. Politiskai apsardzei ir jāizbeidzas ar pastiprinātas apsardzības stāvokļa izbeigšanos, jo tie noteikumi, kuri apstiprināti 1921. gada 11. janvārī, un uz kuriem atbalstās tagadējā politiskā apsardze, beidz pastāvēt līdz
ar pastiprinātās apsardzības izbeigšanos. Tā kā ir
nogatavojušies apstākļi priekš izņēmuma stāvokļa izbeigšanas, tad līdz ar to jāizbeidzas ari šiem noteikumiem, uz kuriem pastāv līdzšinējā politiskā apsardze. Līdz ar to loģiski būtu jāizbeidzas pašam politiskās apsardzes institūtam resp. šai politiskai policijai, t. i. tai policijai, kura gādā par tādu noziedzīgu
nodarījumu novēršanu, kuri apdraud mūsu valsts drošību un mūsu valsts demokrātisko iekārtu. Mūsu
starpā nav tādas vēlēšanās, lai šī politiskā policija
beigtu eksistēt, bet ir gan vēlēšanās abiem policiju
veidiem radīt vienādu uzbūvi, un proti, kriminālpolicijas uzbūvei vajadzētu būt tādai pašai, kāda izbūve
līdz šim bija politiskai apsardzei, t. i. uz centralizācijas principiem. Priekšā stāvošais likums savos pamatos ari nes šo domu; abas šīs policijas — kriminālā
un politiskā policija — tiek uzbūvētas uz centralizācijas principa, t. i. grozīta tiek līdzšinējā kriminālās policijas iekārta, paturot tādu pašu politiskās policijas
iekārtu, abas policijas tiek apvienotas par centrālo
kriminālpoliciju.
Rodas jautājums, kāpēc policija tiek pārdēvēta
par apvienoto, centrālo kriminālpoliciju?
Šāds nosaukums abām šīm policijām tiek dots tamdēļ, ka
abas šīs policijas darbojas uz viena un tā paša likuma
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pamata — uz kriminālā procesa likuma pamata. Ievērojot tomēr to, ka _ politiskai apsardzei, politiskai
policijai ir stipra mērā citādi uzdevumi nekā parastai
kriminālpolicijai — viņai ir jāapkaro stipri citāda veida noziedzības — tad priekš viņas ir paredzēta vesela rinda izņēmumunopastāvošā kriminālprocesa
likuma. Jūsu priekšā stāvošā likumprojekta lielākā
daļa runa par tiem izņēmumiem. Pirmie seši panti
runa par kriminālas policijas uzbūvi un līdz ar to ari
par politiskas policijas uzbūvi, bet sākot no 7. panta
līdz beigām visi šie panti ir izņēmuma panti, uz kuru
pamata darbosies politiskā policija.
Piegriežoties pašai šī likuma uzbūvei, atliek konstatēt, ka 1. pants paredz šai apvienotai centrālai krimināla^ policijai departamenta tiesības, šī policija pastāv ka atsevišķs departaments pie iekšlietu ministrijas. Tālāk, 2._ pants paredz, ka šī centrālā krimināla policijapastav no divām atsevišķām pārvaldēm:
no kriminālas pārvaldes un no politiskās pārvaldes.
Vienai ir uzdota vienu noziegumu vajāšana, otrai otru
noziegumu vajāšana. 3. pants tieši formulē šos uzdevumus, ka kriminālai pārvaldei ir uzdots atklāt un
vajāt kriminālus noziegumus un politiskai pārvaldei
uzdots atklāt un vajāt noziegumus, kas vērsti pret
valsts pastāvošo iekārtu un drošību.
Pie 2.
panta ir piezīme, kura_ saka, ka centrālā kriminālpolicija pārņem tagadējās kriminālpolicijas un likvidējamas politiskās apsardzes budžetus līdz ar to
štatiem. Piezīme paredzēta tādēļ, lai sakarā ar budžeta gada maiņu nerastos kādi pārtraukumi, kādi
kavēkļi šīs jaunas iekārtas darbībā; lai tie paši vecie
jau pieņemtie budžeti automātiski varētu pāriet uz
jauno policjjas veidu. Ar to nav teikts, ka šiem štatiem, kādi viņi tagad ir, būs jāpastāv ari turpmāk.
Turpmāk ar jauno budžeta gadu, varēs varbūt, ja
prakseto pieradīs par iespējamu iziet uz šo štatu sašaurināšanu, samazināšanu. Ari 5. pants runā par
lietām, kurām ir budžeta raksturs. Par šo pantu,
tāpat ka par 2. panta piezīmi varbūt izteiksies plašāki
budžeta komisijasreferents. 6. pants nosaka to, uz
ko es jau iesākumā aizrādīju, ka centrālā kriminālpolicija darbojas uz kriminālprocesa un citu jau pastāvošo likumu un noteikumu pamata. Tālāk nāk uzskaitīti visi tie izņēmumi, uz kuru pamata darbosies
politiska policija. Par šiem izņēmumiem es šoreiz
daudz nerunāšu. Varu pat pavisam nerunāt par viņiem, jo visa šī daļa, sākot no 7. līdz 19. pantam
inklusivi, ir jau plaši pārrunāta tad, kad mēs apspriedām likumu par politisko apsardzi. Te lielu
grozījumu nav. Lielākā daļa pantu ir pilnīgi burtiski jums pazīstamā redakcijā pārņemti un atkal
stāv jums priekša šinī jauna likumā par apvienoto
kriminālpoliciju.
Svarīgākais pārgrozījums ir pašā
beidzama 19. pantā.
19. pants ari komisijā izsauca lielas domu starpības, dzīvas debates. Šinī, tā
saukta, provokācijas pantā ir runa par piedalīšanos
aizliegtas nelegālās organizācijās, par politiskās apsardzēs darbinieku piedalīšanos aizliegtās organizācijas. Viņš skan tagadējā redakcijā sekosi: „Politiskās
pārvaldes amata personām un aģentiem ir aizliegts
butpar biedriem aizliegtās organizācijās, kaut ari ar
nolūku veicināt aizliegto organizāciju apkarošanu."
Šis pants izšķiras no jums jau pazīstamās redakcijas
ar to, ka viņš ir plašāks. Agrāk te nebija tā vārda
„aģenti", bet agrāk bija noliegts piedalīties aizliegtās
organizācijas tikai politiskās pārvaldes amata personām. Tagad nak jauns apzīmējums, ka ari «aģentiem" ir aizliegts piedalīties. Te komisijā bija dažādas domas. Mazākums bij tanīs ieskatos, ka ja ārpus
amata personām vel noliek vienu kategoriju, ja iet vēl
talak un runa par aģentiem, tad var rasties tāds stāvoklis, ka politiskai policijai vispār nav iespējams pieņemt kaut kādus ziņojumus no gadījuma personām.
Bet var but gadījumi, kad šādi ziņojumi ir tiešām vēr-
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tīgi, tikai nak no nejaušām personām. Kuru katru
ziņu pienesēju ari var uzskatīt par aģentu, par algotu
cilvēku no gadījuma uz gadījuma. Mazākums aizstāvēja uzskatu, ka šāds aizliegums nav vajadzīgs;
vairākums bi_j par to, ka kādas ziņas no gadījuma cilvēkiem vispār nav pieņemamas, un tāpēc cieši pastāvēja uz to, lai politiskās pārvaldes amatpersonām un
aģentiem būtu aizliegts būt par biedriem aizliegtās
organizācijas.
Ir vēl likumprojektā viens otrs sīkāks pārgrozījums, bet ne svarīgas dabas; šis ir tas svarīgākais.
Kāds nu būtu slēdziens no visa šī jaunā likumprojekta? Viena sabļedrības daļā un Saeimas locekļu
zināma spārna ir ta pārliecība, ka ar šo jauno likumprojektu tiekot ienests radikāls pārgrozījums, pat pilnīgs lūzums līdzšinējās politiskās apsardzes iekārtā,
ne tikai lūzums, betar šo likumu politiskā apsardze
tiekot pilnīgi likvidēta. Jāsaka, ka šāds uzskats ir
Pilnīgi nepamatots, ta ir lietas pilnīgi nepareiza apgaismošana. Ar šo jauno likumu politiskā apsardze,
politiska policija itin nebūt netiek likvidēta, itin nebūt
netiek sašaurināta savas tiesībās. Šimbrīžam mazākais paliek viņas līdzšinējais sastāvs. Ari pēc savām
tiesībām līdzšineja_ politiskā apsardze, politiskā policija paliek pilnīgi ta pati un ari pēc savas darbības iekārtas viņapaliek, var teikt, pilnīgi tā pati. Ari pie tā
konspiratīva rakstura, kāds ir vajadzīgs šai politiskai
apsardzei, patiesība nekas netiek grozīts. Turpretim
grozīta gantiek ar šo likumu kriminālās policijas uzbūve un iekārta. Līdzšinējā kriminālpolicijas nodaļas
autonomā iekārta tiek noorganizēta uz padotības un
stingras subordinacijas principa, priekšgalā nostādot
kriminālo pārvaldi un šai padodot nodaļas un mazākas vienības atsevišķu darbinieku personās. Sakarība starp atsevišķām kriminālpolicijas nodaļām tiek
ar to nodibināta stiprāka. Ne tikai tas, bet ari attiecības starp kriminālpoliciju un politisko policiju tiek padarītas ciešākas. Ja līdz šim politiskā policija un kriminālpolicija varēja darboties viena par otru neko
nezinot, tad tagad bus noorganizēta ciešāka sadarbība un izpalīdzēšanās, ar laiku būs iespējama ari lielāka ekonomija līdzekļu ziņā. No līdzšinējām politiskas apsardzes tiesībām nekas netiek ņemts. Komisijas vārda es uzaicinu augsto namu stāties pie šī likuma apspriešanas, lai pēc tam pārietu uz likuma lasīšanu pa pantiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai budžeta
komisijas referents veļas vardu? Vārds budžeta komisijas referentam Bīlmanim.
Referents R. Bīlmanis: Šis likums budžeta komisiju interesēja tikai pa daļai, tas ir tikai tanī daļā,
kas attiecas uz līdzekļiem, kādi varētu tikt pieprasīti
pie šī likuma izvešanas dzīve. Tādēļ ari budžeta komisija apstājas pie 5. panta, nemaz neskatot likumu
cauri pec būtības visa visumā. Pēc ievāktām ziņām,
izdevumi, kas paredzēti ar šo jauno likumu, daudz
nepārsniedz tagadējos izdevumus, kurus nes pašvaldības iestādes. Pašvaldības iestādes līdz šim kriminālpolicijas uzturēšanai nesa 36.000 latu lielus izdevumus gada. Pēc iekšlietu ministrijas aprēķina šie izdevumi pec jaunā projekta nepārsniegs 40.000 latu, tā
tad diference no 4.000 latiem, kas jāņem vērā pie šī
likuma pieņemšanas. Aiz šiem iemesliem budžeta komisija iebildumus pie šī likuma nekādus necēla un
vienbalsīgi piekrita šī likumprojekta pieņemšanai.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Tiek atklātas vispārējas debates. Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsti godātie deputātu kungi! Šim likumprojektam, pie
kura apspriešanas mes pašreiz stājamies, ir jau sava
neliela vēsture. Ieskatoties šinī likumprojektā, lasot
viņu pa pantiem, mēs atduramies uz savu veco pazīstamo, t. i. uz politiskās apsardzes likumprojektu,
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kuru mēs apspriedām pagājušā gada beigās. Kāpēc
Saeimai toreiz vajadzēja ķerties pie likuma izdošanas par politisko apsardzi? Kā tas jums zināms,
augsti goaātie deputātu kungi, politiskā apsardze, politiskā policija, kura vajā politiskos noziedzniekus,
pastāv līdz sim vienīgi tāpēc, ka pie mums vēl ir
spēkā pastiprinātā apsardzība. Tikko pastiprinātā
apsardzība tiktu atcelta, tad, ja nebūtu likuma par
politisko policiju, šī policija būtu tūlīt likvidējama.
uet tagad bez politiskās policijas, bez politisko noziedznieku vajāšanas, mūsu zeme nevar iztikt un tāpēc acīm redzot bija jānāk pie kaut kāda slēdziena,
kā politisko policiju uzturēt vēl spēkā tad, ja pastiprinātā apsardzība tiktu atcelta. Sakarā ar to iekšlietu ministrija bija izstrādājusi likumprojektu par
politisko apsardzi un iesniegusi to Saeimai. Apspriežot likumprojektu par politisko apsardzi, publisko tiesību komisijā, viena daļa komisijas locekļu,
kreisie sociāldemokrāti, izteicās pret to. Viņi sacīja, ka politiskā apsardze kā atsevišķs institūts nebūtu pielaižams un ka vajadzētu to apvienot ar kriminālpoliciju. Komisijas vairākums toreiz bija pret
pret šādu apvienošanu, norādot, ka politisko noziegumu organizācija un vadība iziet no viena zināma
centra un ka tāpēc ari viņus apkarojošai organizācijai — politiskai apstardzei — jūbūt centralizētai:
turpretim mūsu kriminālpolicija ir uzbūvēta uz decentralizācijas principa pamata. Ja pievienotu politisko apsardzi kriminālpolicijai, tad pirmā zaudētu
vienu no savām nepieciešamākām īpašībām, t. i. centralizāciju. Kreisie sociāldemokrāti atbildēja, kā tādā
gadījuma, ja ir vajadzīga centralizētā politiskā policija, tad var centralizēt ari parasto kriminālpoliciju.
Līdz tam laikam pret kriminālpoliciju ne šai augstā
namā, ne ari komisijās, ne no vienas partijas, ne no
vienas frakcijas itin nekādi iebildumi nav celti; vispār jautājums par kriminālpoliciju nav nācis šaī

augstā namā pat mūsu apspriešanā. Kriminālpolicija nemaz nav aiztikta, neviens nav prasījis, vai tā
darbojas labi, vai slikti, neviens nav to pēlis, ne
slavējis; ar vārdu sakot, kriminālpolicija darbojas un
šinī augstā namā tai netika piegriezta nekāda vērība. No tā var slēgt, ka nekādi defekti, nekādi trūkumi viņas darbībā nav novēroti, jo citādi mums par
to šeit būtu bijis jārunā. Jautājums par to, ka ari kriminālpoliciju vajadzētu centralizēt, lai viņa labāki
varētu savus pienākumus izpildīt ne no viena — ari
, kreisiem" sociāldemokrātiem ne — nemaz netika
uzstādīti. Šis jautājums pacēlās gluži nejauši, sakarā ar pavisam citu lietu, ar jautājumu par politisko
jautājumu — un, proti, tādā veidā: kad nostādīja ka
motīvus pret šo abu — kriminālās un politiskās —
policiju apvienošanai to, ka vienai, t i. politiskai
policijai, ir vajadzīga centralizēta vadība un kriminālpolicijai tādas nav, tikai tad kreisie sociāldemokrāti ieteica, ka tādā gadījumā varētu ķerties ari
pie kriminālpolicijas centralizācijas. Es tikai gribu
konstatēt, ka šis jautājums ir radies nevis kā tāds,
kas no dzīves ir izsaukts, uz ko dzīve ir spiedusi, pēc
dziļākas pārdomas, pēc praktiskiem novērojumiem,
bet gan tikai sakarā ar likumprojektu par politisko
apsardzi. Tikai pēc tam, kad jautājums par politisko
policiju bija parādijies dienas kārtībā, sāka runāt ari
par kriminālpoliciju un viena daļa nāca pie slēdziena,
ka ari tā būtu centralizējama. Es negribu izteikties šeit par to, vai tas pareizi vai nepareizi, vai
labāk kriminālpoliciju centralizēt, vai atstāt decentralizētu, kā tas bija līdz šim — to jautājumu es
šeit acumirklī iztirzāt negribu. Loti var but, ka būtu
pareizāki, ja ari kriminālā policija būtu centralizēta,
bet ne par to es šeit gribu runāt. Gribu tikai konstatēt, ka kriminālās policijas centralizācijas jautājums parādījās ne tāpēc, ka to prasīja vajadzība no
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pašas kriminālās policijas, bet_ sakara ar citu jautājumu. Šis konstatējums pierada, ka jautājums par
kriminalās policijas centralizāciju ir pacelts ne ka
lietderības .jautājums, bet ka tīri politisks jautājums,
un tāds viņš stāv šodien jūsu priekša. Apspriežot
Saeimā likumu par politisko apsardzi pirmo reizi,
mēs runājām ari par viņas apvienošanu ar kriminālo
policiju. Pret atsevišķa politiskas apsardzes likuma
pieņemšanu uzstājās kreisie sociāldemokrāti. Kādi
bija tie motivi, kānēc viņi uzstājās pret atsevišķa politiskās policijas likuma pieņemšanu? Vai tapec, ka
kreisie sociāldemokrāti ir pret politisku noziedznieku
vajāšanu? Nē, tāpēc tas nebija. Viņi atzīst, ko politiskos noziedzniekus mūsu demokrātiskā valsti vajaga vajāt. Lai ir atļauts man atgādināt augstaļs sapulcei kreiso sociāldemokrātu stāvokli šaī lieta pec
viņu pirmā runātāja, deputāta Bruno Kalniņa, stenogramas. Bruno Kalniņš, kad pirmoreiz! apsprieda
politiskās apsardzes likumu, sacīja tā:

,.PatiesIbā sociāldemokrāti, kā to jau vairākkārt
no šīs vietas mēs esam noteikti pastrīpojuši, stāv
par to, ka tie, kas vēršas pret Latvijas demokrātisko
iekārtu, no kādas puses tie ari nenāktu, būtu vajājami un sodāmi. Viss jautājums grozās tikai ap to,
ar kādiem līdzekļiem viņus vajā un ar kādiem līdzekļiem pret viņiem vērsties."
Tā tad domu starpība ir tikai par to, ar kādiem
līdzekļiem. Tālāk Bruno Kalniņš saka:
„Un te, kā jau sacīju — gribu to vēlreiz pastrīpot — sociāldemokrātiskā frakcija nevar atzīt par
pareizu, ja pret šādiem valsts noziedzniekiem vēršas
ar šāda atsevišķa institūta palīdzību, kurš pēc savas
uzbūves un pēc savām pilnvarām lielā mērā pielīdzināms Krievijas cara laika žandarmērijai." (111. sesija, 378.)
Tā tad viens iebildums pret atsevišķu politisku
policiju no kreisiem sociāldemokrātiem ir tas, ka šis
aparāts līdzinātos agrākai Krievijas žandarmērijai.
Varētu taisīt pretēju slēdzienu; ja tas tā nebūtu, ja
viņa Krievijas žandarmērijai nelīdzinātos, tad atsevišķai politiskai policijai piekristu ari kreisie sociāldemokrāti. Tālāk Bruno Kalniņš saka:
„Tādā kārtā viņai nevajadzētu uzturēt politisko
apsardzi ar sevišķām ārkārtējām pilnvarām."
Otrs iemesls, kāpēc kreisie sociāldemokrāti uzstājās pret atsevišķu politisko policiju, ir tas, ka tai
ir dotas sevišķas ārkārtīgas pilnvaras. Vairākās vietās savā runā Bruno Kalniņš atsaucās taisni uz šīm
ārkārtējām pilnvarām. Vēl tālāk Bruno Kalniņš savā
runā saka:

„Bez šaubām, mēs nevaram aizstāvēt tādu viedokli, ka policija — un tāpat ari kriminālā policija —
var baudīt vienas tiesības, turpretim politiskā apsardze baudīs citas tiesības, viņai būs ārkārtējas tiesības."
Tam kreisie sociāldemokrāti nevarot piekrist,
un tāpēc Bruno Kalniņš savas runas beigās paziņo,
kaviņi balsos pret politiskās apsardzes likumu, kuru
mēs toreiz apspriedām. Tā tad divi motivi bija pret
to: pirmais, ka politiskā policija līdzinātos agrākai
Krievijas žandarmērijai, un otrais, ka tai tiek dotas
sevišķas, ārkārtējas pilnvaras.
Ja politiskas noziedzības, no kuras puses tās ari nenāktu, tiktu vajātas bez ārkārtējām pilnvarām, tad viņiem iebildumu nebūtu. Tā tad es uzsveru, ka pret politisko
noziedzību vajāšanu no kreiso sociāldemokrātu puses iebildumi nav tikuši celti un jautājums ir tikai
par to, kas lai to izdara. Kreisie sociāldemokrāti
grib, lai politisko noziedznieku vajāšanas izdara politiskā policija, kura ir organizēta kā atsevišķa nozare vispārējā kriminālā policijā. Lai atvēlēts man
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teikt, ka vēloties apvienot politisko policiju ar kriminālo policiju, kreisie sociāldemokrāti grib nostādīt politiskus noziedzniekus pilnīgi līdzīgā stāvoklī ar
parastiem krimināliem noziedzniekiem. Tas ir jauns
stāvoklis, kuru tagad ieņem kreisie sociāldemokrāti
pret to, kādu mums bija tas gods ieņemt tad, kad mēs
darbojāmies vēl kopā vienā partijā, t. i. tanī lafkā,
kad mēs kopēji _ cīnījāmies pret Krievijas patvaldību.
Toreiz mums kā politiskiem darbiniekiem bija ļoti asi
iebildumi pret to, ka mūs gribēja nostādīt kā vienkāršus kriminālnoziedzniekus. Katrs agrākās Krievijas_ politiskais _ darbinieks, kas piederēja pie neiedalām politiskām partijām, uz visstingrāko protestēja pret to, ka viņu sēdina vienā kamerā ar para-
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vas labākās pārliecības visas sabiedrības labā. Mēs

slepkavību motivi. Slepkavu - kriminālistu motivi
turpretim ir pavisam citādi. Tāpēc ir saprotams, ka
politiskos noziedzniekus un kriminal noziedzniekus
arvien mēdz šķirot. Ja ieskatāmies tālāk krievu carisma apstākļos, tad redzam, ka jau toreiz ari tiesā
izturēšanās pret abām šīm noziedznieku kategorijām
bij dažāda. Veco cara laiku tiesneši, kaut gan noskaņoti pilnīgi negatīvi ari pret politiskām slepkavībām, tāpat kā pret kriminalslepkavībām, tomēr izturējās ar cienību pret politiskiem noziedzniekiem. Tā
tad tas tika darīts jau toreiz. Visa krievu sabiedrība,
ari ta, kas neatzina politiskās slepkavības, neatzina
pašu revolucionāro kustību — ņemsim piemēram kadetu partiju vai partijas vēl vairāk pa labi stāvošas,
kas izturējās, neteikšu naidīgi, bet noliedzoši pret
revolucionāro kustību — ari tās izturējās pret šiem
revolucionāriem ar cienību, un nevis tā, kā pret tiem,
kuri bij izdarījuši vienkāršu kriminālnoziegumu. Tā
tad skaidrs, ka šāda dalīšana, no vienas puses politiskos noziedzniekos un no otras puses kriminālnoziedzniekos, pastāv jau no senākiem laikiem un mēs,
vecie revolūcijas darbinieki, kopā ar jums, ari vienmes esam aizstāvējušišo sadalīšanu divās kategorijas. _ Tagad nu izrādās, ka to vairs nevajaga aizstāvēt Nu vajaga to strīpot un kriminālnoziedzniekus, slepkavas, laupītājus, zagļus un politiskos noziedzniekus sabāzt vienā maisā. Tas, ko mēs esam
kādreiz aizstāvējuši nu vairs nav aizstāvams. Es
gribētu jautāt kāpēc? Kāpēc pabāzt visus zem vienas cepures? Kriminālpolicija nu būs tā, kura vajās
ari politiskos noziedzniekus. Protama lieta, politiskie
noziedznieki tādā kārtā nonāks kriminālpolicijā.
Katrs,.kas šo politisko noziedznieku redzēs ievedām
kriminālpolicija, domās, ka tas ir kriminalnoziedzi iekš, varbūt slepkava vai laupītājs. Līdz ar to ari
izturēšanās būs citāda. Neskatoties uz to, ka mūsu
jjartija stāvuz tā viedokļa, ka mums ir jācīnās pret
tam personām, vienalga vai no labās vai kreisās puses kuras grib gāzt mūsu tagadējo demokrātisko
^
iekārtu,
tomēr jāsaka, ka mēs — un ari kurš katrs

kņazi. Sociālisti revolucionāri ir izdarījuši atentātus pat pret visaugstāk stāvošo personu, t. i. pret
ķeizaru. Tā tad sociālistu revolucionāru starpā ir
ļoti daudz personu, kuras ir izdarījušas politiskas

idejisku komunistu, kurš aizstāv savus uzskatus un
varbūt ar terora palīdzību °rib izvest tos dzīvē, —
pie kam viņš aizstāv savus uzskatus aiz tās dziļās
pārliecības, ka ievedot komunismu visa cilvēce iemantos, ka visu cilvēku labklājība ar to celsies —
jūs bez šaubām it visi, lai ari neatzīdami to, ka ar komunisma ievešanu pacelsies cilvēces labklājība, to-

stiem kriminālnoziedzniekiem — laupītājiem, slep-

kavām, zagļiem u. t. t. No politiskiem noziedznie-

kiem Krievijas cietumos ir pat izsaukti bada streiki
tikai tāpēc, ka viņus nosēdina blakus ar parastiem

kriminālnoziedzniekiem.

Pēc mana un ari manas

frakcijas ieskata, viņiem uz to bija pilna tiesība. Kaut
gan sodu likumi nešķiro, tā sakot, neizdala sevišķā
kategorijā politiskos noziedzniekus no parastiem kriminālnoziedzniekiem — viņi iet zem viena nosaukuma, tas tā ir, bet savā praktskā darbībā un dzīvē
tomēr šos divus noziegumus pēc sava rakstura šķiro
pie muus un šķiroja ari agrākā Krievijā. Ja pretjparastiem kriminālnoziedzniekiem izturējās ar zināmu
nicināšanu, ar zināmu necieņu, tad pret politiskiem
noziedzniekiem ari politiskie pretinieki izturējās tomēr ar .zināmu cienību. Bez šaubām ir jāatzīst, ka
ir taču starpība starp vienkāršu slepkavu, kurš izdarījis slepkavību mantkārīgos nolūkos, ielauzda-

mies otra dzīvoklī, lai paņemtu otrai personai piederošo naudu un dārgumus, lai tos piesavinātos un pārvērstu par savu īpašumu un tādējādi izlietotu savas
personīgās dzīves un labklājības vajadzībām — ir
starpība starp šādu noziedznieku un no otras puses
gan ari slepkavu, kas ir atņēmis kādam cilvēkam
dzīvību, bet darījis to aiz ideāliem motiviem, pēc saatminēsimies sociālistu revolucionāru partiju Krievijā, kura uzstājās uz visasāko pret veco carisko
iekārtu. Viņai bija tā pārliecība, kā cīnīties pret šo
carisko iekārtu vajaga nevien ar propogandu, bet ari
ar teroru, un viņa šo teroru ari izveda. No sociālistu
revolucionāru rokas ir krituši ļoti augsti stāvoši
agrākās Krievijas darbinieki, ir krituši ministri, liel-

slepkavības. Es gribētu jautāt tagad saviem kolēģiem pa kreisi, vai var nostādīt sociālistus revolucionārus, šīs personas, kuras izdarīja politiskas slepkavības, uz viena līmeņa ar tiem vienkāršiem slepkavām, kuri ielaužas otra cilvēka dzīvoklī, lai to noslepkavotu un piesavinātu sev tā mantu. Kuri uzbrūk ceļa gājējam ar nolūku piesavināties viņa mantu un to noslepkavo? Vai var nostādīt šos sociālistus revolucionārus, kuri izdarīja politiskās slepkavības tāpēc, lai atsvabinātu krievu tautu no cariskās
iekārtas, ar šiem vienkāršiem noziedzniekiem mantkārīgos nolūkos. Es domāju, ka viņus nevar nostā-

dīt vienādā stāvoklī. Sociālisti revolucionāri

taču

uzstājās ar savām politiskām slepkavībām aiz ļoti
dziļiem idejiskiem motiviem. Viņiem bij tā pārliecība, pēc mūsu ieskata gan nepareiza, ka ar_ politiska
terora palīdzību viņiem izdosies atsvabināt krievu
tautu no carisma jūga. Viņi izdarīja slepkavības ne
savos personīgos nolūkos, ne tāpēc, lai paši personīgi

kaut ko mantotu, viņi izdarīja tās tāpēc, lai caur tām
kaut ko varētu mantot visa cariskās patvaldības
kalpinātā krievu tauta. Lūk, šādi bij šo politisko

no šī augsta nama — ar lielāku cienību izturēsimies
pret šiem politiskiem noziedzniekiem nekā pret vienkāršu kriminalnoziednzieku. Starpība, kāda agrāk
pastāvēja, pastāv ari vēl šodien. Es domāju, ka pret

mēr izturēsaties ar zināmu cienību pret tādu komunistu un taisni viņa idejisko motivu dēļ. Turpretim
slepkava vai laupītājs cīnās tikai savtīgu un personīgu nolūku dēļ. Tā tad starpība ir kā toreiz, tā ari
šodien. Ja mēs ņemsim no otras puses monarķistu,
kurš ari uzstājas pret mūsu tagadējo demokrātisko
iekārtu, tad atkal mums jāatzīst, ka ir starpība starp
v inti no vienas puses un vienkāršu kriminālnoziedznieku no otras puses. To neviens nevar noliegt, kā
agrāk, tā ari tagad. Es-tagad jautāšu, kāda ir vajadzība uzlikt šīm abām noziedznieku kategorijām
virsū vienu cepuri, vienkāršu kriminālnoziedznieku
padarīt līdzīgu ar politisku noziedznieku. Ar šo likumu tas tagad tiek izdarīts. Es domāju, ka tie politiskie noziedznieki, kuri mūsu valstī ir, par kuru
vajāšanu mums tagad jāuzstājas, par šopakalpojumu
kreisiem socialdemkoratiem paldies neteiks. Likumu, kuru mēs apspriežam, taču sauc: „Likums par
centrālo kriminālpoliciju". Tālāk es gribu sacīt, ka
visa šī likuma nolūks, pareizāki šī likuma autoru nolūks ir viens: mēģināt apslēpt to, kas faktiski ir, mēģināt nostādīt lietu tā it kā starp likumu par centrālo
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kriminālpoliciju un agrāko politiskas apsardzes likumu būtu kāda hela starpība; itin kā politiska policija vairs nepastāvētu, bet pastāvētu viena vienota
centrālā kriminālpolicija, kur par politisko policiju
nemaz nebūtu runas. Kreisie sociāldemokrāti tagad balsos par šo likumu. Ir sagaidāms, ka viņi iesniegs vēl dažus pārlabojumus. „Bet visuma", saka
kreisie sociāldemokrāti, „tomēr divas policijas tiek
apvienotas, t. i. parastā kriminālpolicija un politiska
policija, tas ir mums pieņemams un mes balsosim par
to." Tāds bija viņu stāvoklis komisija, kur viņi balsoja par šo likumprojektu un, sagaidāms, balsos ari
šinī augstā namā. Bet atvēliet, augstigodate deputātu kungi, jums norādīt, ka tāda izturēšanas pret šo
likumprojektu, agrāk negatīva un tagad pozitīva, neslēpj sevī lietderības, bet gan tīri politiskus motivus.
Tas noskaidrojās ari no referenta. Ko sacīja referents? Viņš sacīja apmēram ta: „politiska policijā
paliek tāpat kā bijusi; tas likumprojekts, kas mums
priekšā, ir patiesībā likumprojekts par politisko policiju un tas ir tas svarīgākais šeit;_ tur nekas netiek
grozīts, kā centralizēta viņa bij agrāk, ta centralizēta
paliek ari tagad; mēs grozām gan kriminālas policijas likumu; tā bija līdz šim necentralizeta, bet tagad
tiek centralizēta. Jājautā, vai tas tagad nāks lietai
par labu; ko mēs ar to panākam. Mes panākam to,

ka centrālā politiskā policija likvidēta netiek, pārgrozīta ari netiek, bet tiek grozīta krimināla policija un
saskaņota ar politisko policiju." Ta saka referents
Nonāca kungs un tas, ko viņš saka, ir taisnība. Ta
tas ir, bet viena partija, kreisie sociāldemokrāti, kura
aizstāv šo likumprojektu, tā mēģina stāstīt pretējo,
t i. ka tiek panākts kaut kas_ cits, ka tieklikvideta

politiskā policija. Tastā nebūt nav. Lai tapec man
būtu atvēlēts ari apstāties pie likumprojekta tuvāki
un objektivi rādīt jums, ap ko lieta īsti grozās. Ja
mēs piegriežamies pie abiem likumprojektiem, tad redzam, ka likumprojekts par centrālo kriminālpoliciju,
kuru tagad mēs apspriežam, savā lielākā daļa sastāv
no pantiem, kas ir pilnīgi noraksts no agrāka politiskās apsardzes likuma. Ņemsim, piemeram,_ a_graka
politiskās apsardzes likuma 1. pantu un tagadēja centrālās kriminālpolicijas likuma _3. pantu. Agrāka likumprojekta 1. pants sava pedeja daļa saka, ka politiskās apsardzes uzdevums ir atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus pret valsts pastāvošo demokrātisko iekārtu un drošību". Tagadējais likums savā 3. pantā nosaka,,ka «politiskas pārvaldes uzdevums ir atklāt un vajāt noziedzību, kas vēršas pret
valsts demokrātisko iekārtu un drošību". Izņemot
dažas vārdu maiņas, kur viens vārds stāv tuvāk teikuma beigām, bet otrs sākumam, citas starpības starp
abiem nolasītiem tekstiem nekādas nav. Talak — 2.
pants tagadējā likumā nosak ^, ka centrālā kriminālpolicija sastāv no 2 pārvaldēm, no vienas puses ir
kriminālpolicijas pārvalde un no otras — politiskas
policijas pārvalde. Katrai pārvaldei ir savs priekšnieks. Tā tad jūs redziet, ka šeit ir uzlikta virsu cepure — nosaukums „centralā kriminālpolicija". Pec
būtības ir 2 daļas — viena politiska un otra tieši kriminālā. Tāds ir šī likuma saturs pec būtības šinī 2.
pantā. Ja mēs tālāk paskatāmies piezīmi pie 2. panta,
tad redzam, ka tur ir teikts: „centrala kriminālpolicija pārņem tagadējās kriminālpolicijas un likvidējamās politiskās apsardzes budžetus līdz ar to štatiem,
tekošām un izbeigtām _ lietam, inventāru uit parejo
mantu". Tā tad tagadēja likuma ir gan iekša vārds
« likvidējamās" — un tas ir priekš tam, lai kreisie sociāldemokrāti vr-5 tu pateikt, ka ir likvidēta politiska
apsardze, ka tāde , airs nepastāv un ir tikai centrāla
kriminālpolicija. No otras puses, priekš viņu koalīcijas kolēģiem, no demokrātiska centra, atkal der teikuma beigas, kur ir teikts, ka visu pārņem centrāla
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kriminālpolicija ar visam mautam, arvisiem štatiem,
ar budžetu, tā tad tā ir ta pati politiska apsardze. Vieniem der viens vārds no šī panta un otriem — otrs.
Bez šaubām politiskā policija netiek likvidēta, bet
centrs ar kreisiem sociāldemokrātiem, tagad ka koalicionari, ir vienojušies par vienu formu. Ko grib
panākt šī forma? Viņa grib panākt kādu neskaidrību
priekš tiem, kas varbūt neveļas, ka pastāv atsevišķa
politiska policija. Pēc būtības pret politisko policiju
grūti celt iebildumus ari kreisiem sociāldemokrātiem,
bet ja viena daļa vēlētāju prasa, tad jaradaka šinī
nolūkā kas tiek darīts. Tie ir tie motivķkapec uzstājas pret atsevišķu politisku policiju. Talak Bruno
Kalniņš savā runā sacīja:
„Mēs uzstājamies pret politisko policiju ari tāpēc,
ka viņai ir lielākas pilnvaras, nekā parastai kriminālpolicijai un policijai. Tāpēc mēs uzstājamies pret atsevišķu politisku policiju."
Bet kā stāv lieta īstenībā? Vai šis likums tās
sevišķās pilnvaras politiskai policijai, jeb kā viņu tagad sauc, politiskai pārvaldei pie centralizētas kriminālpolicijas nedod? Taisni tādas sevišķas pilnvaras, pret kurām tā uzstājās Bruno Kalniņš pagājušo
reizi, kad apsprieda politiskās apsardzes likumu, šinī
likumā ir. Tās ir šinī likumā, sākot no 8. panta līdz
beigām. Šis likums ir pilnīgi norakstīts no agrākā
politiskās apsardzes likuma. Taisni tanīs pantos, kur
šīs sevišķās tiesības likums politiskai apsardezi gribēja dot, viņš dod tās tagadējai politiskai policijai;
par to iet runa no 8.—19. pantam. Turpretim par kriminālo policiju, kopā ar politisko policiju, iet runa tikai no 1.—6. pantam. Beigās, kā jau minēju, iet runa
tikai par politisko policiju, par pohtisko Dārvaldi. Šīs
beigas, no 7.—19. pantam, dod tās ārkārtējās pilnvaras, pret kurām uzstājās pagājušo reizi deputāts Bruno Kalniņš, sacīdams, ka tās viņam nekādā ziņā neesot pieņemamas. Lai man ir atļauts pievest dažus
salīdzinājumus. Piemērām, tagadējais 7. pants: «Politiskās pārvaldes amatpersonas par izziņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta paziņojumu vietējās apgabaltiesas prokuroram, kuram nosūtāma ari pabeigtā izziņa." Agrākā likuma 4. pants skan tā: «Politiskās apsardzes amatpersonas par izziņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta paziņojumu vietējās ap-

gabaltiesas prokuroram." Gandrīz burtisks noraksts
no tā paša. Tālāk šī likuma 9. pants ir ari agrākā li kūma 9. pants. Burtiski norakstīts no agrākā likuma.
8. pants norakstīts no agrākā likuma 8. panta. Agrākā likuma 10. pants ir tagadējais 11. pants. Tā visi
šie panti no 8.—20. pantam ir burtiski norakstīti no
agrākā likuma. Tā tad skaidrs, ka tās tiesības, kuras Bruno Kalniņš atzina par politiskās policijas ārkārtējām pilnvarām un tiesībām agrākā viņam nepieņemamā politiskās apsardzes likumā, ir uzņemti ari
tagadējā centrālās kriminālās policijas likumā un, kas
tas svarīgākais, attiecības nevis uz kriminālo, bet
taisni un. vienīgi tikai uz politisko pārvaldi. Šeit ir tās
ārkārtējās pilnvaras, un es gribētu, lai man deputāts
Bruno Kalniņš pasaka, kur ir tā starpība starp viņa
uzstāšanos toreiz un tagad. Jūs taču balsosat par
faktiski negrozītas politiskās apsardzes pievienošanu
kriminālai policijai, bet tikai tāpēc, ka virsū šim likumam ir uzraksts «centrālā kriminālpolicija". Protams, tā ir garšas lieta, ja ir tik liela patika pret virsrakstu, pret kādu nosaukumu, kurš saturu tomēr negroza, tad to jau var darīt, bet nevajaga teikt, ka te ir
kāda principiela starpība. Bet jūsu panāktā formelā
starpība, starpība nosaukumā ari nāk tikai par sliktu,
un tāpēc, ka politiskie noziedznieki ar to tiek pielīdzināti vienkāršiem kriminālistiem. Būtu labāki pieņemt tagad šo likumu par politisko policiju tādā veidā, kā mēs viņu pagājušo reizi apspriedām. Kāpēc?
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Tāpēc, ka mums vispār drīzumā vajadzēs apstāties
pie iekšlietu ministrijas iekārtas un apspriest vispār
jautājumu par mūsu valsts policijas noorganizēšanu.
Bez šaubām būtu pareizāki un daudz vairāk vietā runāt par kriminalpoliijcas pārorganizēšanu tad, kad
apskatīs visas policijas noorganizēšanas jautājumu
vispār. Ar vārdu sakot, ja mēs būtu nonākuši pie šī
jautājuma apskatīšanas, tad par to varētu sīkāki runāt. Bet pagaidām, kamēr vēl nenākas apspriest
iekšlietu ministrijas satversmi, būtu bijis jāpieņem
tikai likums par politisko policiju, kas acumirklī ir
nepieciešams. Tagad mums ceļ priekšā likumu par
centrālo kriminālo policiju, no kura 7 /8, es gribētu sacīt pat,7io ir no agrākā politiskās apsardzes likuma
un tikai nedaudzi panti ir tādi, kas runā par centrālo
kriminālo policiju un pat šie daži panti ir ārkārtīgi
nenozīmīgi. Svarīgākais no šiem nedaudziem pantiem ir 4. pants, kurš runā par to, ka kompetences,
pienākumu sadališanu starp centrālās kriminālās policijas politisko un kriminālo pārvaldi noteic iekšlietu
ministrs. Bez šaubām, tas atstāj iekšlietu ministrim
loti plašas tiesības. Bet ja nu mūsu kolēģiem pa
kreisi ir tik liela uzticība pret iekšlietu ministri, ka
viņi ir ar mieru atstāt viņam tik plašas tiesības, noteikt to, kā viņš sadala darbus starp kriminālās policijas daļu un politisko policiju, tad labi, uz īsu laiku
mēs esam ar mieru iet viņiem līdz. Bet rudenī pie
šiem likumiem mēs atgriezīsimies un tad mēģināsim
jautājumu citādi nokārtot. Mēs mēģināsim paši tuvāk noteikt abu policiju kompetences un iekšlietu ministrim tik plašas tiesības šo pilnvaru nokārtošanā
neatstāsim. Tagad iekšlietu ministrim patiešām ir
pilnīga tiesība šķirt šīs iestādes un nevest tās nekādā
sakarā, uzlikt, tā sakot, kopēju cepuri un nosaukt
abas iestādes vienā vārdā, bet faktiski paturēt katru
par sevi. Šādas tiesības iekšlietu ministrim ar šo
likumprojektu, kas ir mūsu priekšā, tiek dotas. Mēs
tādu likumdošanas ceļu par pareizu atzīt tomēr nevaram. Man jāpieved vēl viens pants, kurš skaidri
un gaiši norāda, ka ari šinī likumprojektā neiet runa
pilnā mērā par apvienotu centrālo kriminālpoliciju,
ka tā ir tikai forma, ārēja izkārtne, bet ne saturs pēc
būtības. Par to runā šī likuma 18. pants. _ Te ir sacīts, ka kara apstākļiem iestājoties, politiskā pārvalde
pāriet armijas virspavēlnieka rīcībā. Tā tad, ja iestājās karš, tad armijas virspavēlnieka rīcībā pāriet
nevis centrālā kriminālpolicija visa kopā, bet tikai
centrālās kriminālpolicijas politiskā pārvalde. Jā, kāpēc tad taisni politiskā pārvalde pāriet armijas virspavēlnieka rīcībā un ne visa centrālā kriminālpolicija? Jeb otrādi, ja tā nav atsevišķa politiskā policija,
bet ir centrālā kriminālpolicija, un ja politiskā apsardze ir likvidēta, tad kāpēc kara laikam iestājoties politiskai pārvaldei jāpāriet armijas virspavēlnieka rīcībā? Acīm redzot te atkal nav pareizības. Šis pants
skaidri pierāda, ka te ir runapar to pašu politisko
apsardzi, kura tagad tiek dēvēta tikai par politisko
pārvaldi centrālā kriminālpolicijā, jo no centrālās kriminālpolicijas armijas virspavēlnieka rīcībā ir nodota
tikai politiskā pārvalde. Tāpat tas bija līdz šim agrākā politiskās apsardzes likumā. Agrākā politiskas
apsardzes likuma 3. pants skan tā: «Kara apstākļiem
iestājoties politiskā apsardze pāriet armijas virspavēlnieka rīcībā". Kā redziet, starpība starp agrākā
likuma 3. pantu un tagadējā likuma attiecīgo pantu
ir tikai tā, ka tur ir runa par politisko apsardzi un še
ir runa par politisko pārvaldi. Kā viena, ta otra iestāde, kara apstākļiem iestājoties, pāriet armijas virspavēlnieka rīcībā. Kā jūs redziet, augsti godātie deputātu kungi, starpība starp agrāko politiskas apsardzes likumu un tagadējo centrālās kriminālpolicijas
likumu ir ārkārtīgi niecīga. Taisnība ir Nonāca kungam, ka še ir centralizēta kriminālā policija. Tas ir
KrājumāSaeimas Stenografiskl
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taisnība, ka viņa tiek centralizēta, bet viss tas, kā
viņu vajaga centralizēt, kā noteikt viņas kompetences, ir atstāts pilnīgi iekšlietu ministra rīcībā, lai viņš
to noteic pēc savas patikas. Gala rezultāts nu būtu
tas, ka šinī apvienotā likumprojektā zem vienas cepures" , zem viena jumta, zem vienas izkārtnes — kā
nu jūs to gribiet — nu būs divi dažādi saturi, no vienas pusēs politiskā apsardze, no otras kriminālā policija. Ja nu jautājums tā stāv, tad, jāsaka, nebij vajadzīgs ķerties pie jauna likuma izstrādāšanas, gluži
labi varējām pieņemt to pašu agrāko politiskās apsardzes likumu bez kā mēs būtu kautko zaudējuši.
Tagad, turpretim, mēs pavirši esam iesākuši kriminālpolicijas centralizēšanu, ko esam izteikuši nedaudzos vārdos un pie tam esam atstājuši pārāk lielas
tiesības iekšlietu ministrim. Tāds ir gala rezultāts.
Bet kā jau sacīju, te neiet runa par likuma iztirzāšanu pēc būtības, te ir bijuši zināmi politiski nolūki.
Lai šospolitiskos nolūkus sasniegtu, ir bijis vajadzīgs
šis likumprojekts. Kas zīmējas uz mūsu frakciju, tad
mēs atrodam, ka būtu bijis pareizāki pieņemt agrāko
likumu, neaizskarot tagad kriminālpoliciju, atstājot
viņas centralizēšanu uz to laiku, kad mēs varētu pārrunāt mūsu policijas organizēšanas jautājumus vispāri. Bet ja nu priekš tā, lai šo likumprojektu varētu
izvest dzīvē, ir vajadzīgs, lai par to balsotu un ja viena daļa no šī augstā nama locekļiem, kreisie sociāldemokrāti, nekādā ziņā nevar balsot par tādu politiskās apsardzes likumu, kāds viņš jau agrāk bijis izstrādāts, kuram rakstīts virsū, ka tas ir likums par
politisko apsardzi, bet var balsot tad, ja likumprojektam rakstīts virsū, ka tas ir likums par centrālo kriminālpoliciju, ja viņi tad var balsot, ja viņi ar to var
apmierināties, ia viss cits paliek pa vecam un pec būtības maz kas ir grozīts, ja ^olitiskā apsardze pastāv
tikai zem cita vārda, zem citas izkārtnes, ja tas viņus var apmierināt, tad mēs esam ar mieru balsot
par šo likumu tādā veidā, kāds tas tagad ir, balsot
par pāreju uz pantu lasīšanu un balsot ari par šī likuma galīgo pieņemšanu, lai dotu iespēju atcelt tagad
pastāvošo pastiprinātās apsardzības stāvokli, jo izrādās, ka koalīcijas partijas vienas pašas šo likumu
cauri izvest nevar. Tāpēc mēs būsim šinī ziņa piepalīdzīgi, lai reiz varētu atcelt pastiprināto apsardzību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds Goldmanim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Austais t
Petrevica kungs sacīja attiecībā uz šo likumprojektu, ka nav liela starpība starp to, kuru mēs toreiz skatījām cauri un kurš tagad mūsu priekšā. Tik- I
tāl var Petrevica kungam piekrist. Starpība_ nav
liela. Bet jāteic, ka ari toreiz mums nebija iespējams
balsot 'par to tādēļ, ka tas bija tā izveidots un sanams!

kropļots, ka politiskās apsardzes darbībai varētu but
loti maz panākumi. Nevarēja skatīties uzto likumu
kā tādu, kas politiskai apsardzei dod iespēju patiesi
cīnīties ar politisikem noziedzniekiem. Tas pašas
ierunas, kuras mēs toreiz cēlām, balsodami pret šo
likumu, tās mums aritagad jāceļ ipe šījiktimprojekta.
Šai likumprojektā vēl ir nācis tas klāt, ka viss tas
aparāts ir pa daļai vēl komplicētāks palicis. Viena
ziņā nevar piekrist Petrevica kungam, ka bus divi
pārvalžu priekšnieki: kriminālpolicijas un politiskas
policijas priekšnieki, kas padoti tieši iekšlietu ministrim. 1. pants taču noteic, ka kriminālpolicijai ir
departamenta tiesības un ja reiz viņai ir departamenta tiesības, tad katrā ziņā būs jābūtvienai personai kā departamenta direktoram. Ja ta ari nebūtu
īpaša persona, kura stāv kriminalpārvaldes priekšgalā un kura ir kā starpsiena starp iekšlietu ministri
un abiem pārvaldes priekšniekiem, ja ari ta nebūtu
27
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īpaša persona, bet viens no šiem abiem pārvaldes
priekšniekiem, varbūt kriminālpolicijas priekšnieks,
kā ierēdņu ziņā lielāks orgāns, tad tabutu starpsiena
starp iekšlietu ministri un politiskās pārvaldes priekšnieku. Jo vairāk tāpēc, ka 4. pants atstāj tādu noteikšanu iekšlietu ministrim. Ja šeit netika prasīts,
lai sivaidri un gaiši noteic, vai ir kāda starpsiena starp
politiskās apsardzes priekšnieku un iekšlietu ministri,
iad protama lieta, ka tādu iespēju dod tagad _4. pants.
Tas tomēr stāvēs zināma atkarība no ta, kāda kuru
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Tiešām, šīs formas deļ vien gan nebūtu ar tādu sakropļotu likumprojektu ko steigties. I a ka zemnieku

savienība nedomā, ka šāds likumprojekts darīs politiskās apsardzes stāvokli un viņas darbību tādu,
kas varētu veicināt un sekmēt to pienākumu izpildīšanu, kas tai ir uzlikti, tad ari mes balsosim pret
pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts) :Es pie šī jautāja
reizi Saeimā būs majoritāte tam vai citam valdības ma gribētu ļoti maz pakavēties, neielaižoties dziļas
sastāvam. Tā tad zem tāda vai citāda iespaida vadebatēs. Patiesībā sociāldemokrātu frakcija šo prarēs iekšlietu ministrs nostādīt citu personu vai ari
sību pēc politiskās un kriminālpolicijas centralizešakriminālās policijas priekšnieku šī orgāna priekškā jums zināms, ir izvirzījusi jau sen un ne tāpēc,
nas,
galā, vai ari par politiskas pārvaldes priekšnieku. ka viņa būtu domājusi, ka ar to viņa panāks politiskās
Un šāaa nenoteiktība nav nekāda, ziņa pielaižama.Papolicijas galīgu likvidāciju. Pavisam ne. Tapec ari
gājušā gada beigās-, kad skatījām politiskas apsarPetrevica kunga gara runa, kura izgāja uz to, lai pieuzes likumprojektu cauri, tad sociāldemokrāti atzīrādītu,
cik divkosīgi rīkojas kreisie sociāldemokrāti,
mēja, ka to vajadzētu apvienot ar kriminālo policiju ka viņi no vienas puses grib panākt politiskas apsarun neviens cits, kā iekšlietu ministrs Birznieka kungs
dzes ārēju likvidāciju un no otraspuses ta ir ka pavisai dedzīgi uzstājās pretim komisijas sēdes pret
ko viņi darot aiz bailēm no velētajiem, nebija ne
liek,
šādu priekšlikumu, ka tas būtu pavisam nelietderīgi uz ko dibināta, jo Petrevica kungs nevar aizrādīt ne
un ka neiespējama tāda apvienošana. Komisijas sēuz vienu rakstu, ne uz vienu teikumu, kur mes būtu
žu protokolos stāv atzīmēts, ka iekšlietu ministrs lolojuši sevī ilūzijas un mēģinājuši citiem iestāstīt,
Birznieka kungs toreiz sacījis pret kreiso sociāldeka ar politiskās policijas pievienošanu kriminālpolicimokrātu prasībām, par politiskas apsardzes apvienojai mēs būtu politisko apsardzi galīgi likvidējuši. Tāda
šanu ar kriminālo policiju sekošo: «Pret politiskas raksta nekur nav un Hetrevica kungs to ari nepieapsardzes darbību arvien ir bijuši un bus pārmetumi veda. Mēs gan runājam par viņas ka atsevišķas ieun nebūtu vēlams, lai pārnestu tagad šos pārmetumus stādes likvidēšanu, bet tas ir pavisam kas cits. Ta
,io politiskās apsardzes un kriminālo policiju,kas paštad mums nav vajadzīgs nemaz stāstīt to, kas nav.
laik strādā ļoti labi un kas sekmīgi veic viņai uzlikto Mēs labi zinām, ka caur šo centralizešanupolitiska
pienākumu, sekmīgi apkaro noziedzīgo darbību". Topolicija likvidēta netiek Bet mus vienmēr ne tik
mēr nelūkojoties uz visu to, ka vairākkārt ticis noradaudz ir interesējis jautājums par to, ka jas attiecīdīts, cik nevēlami būtu, ja politisko apsardzību apbas
formeli tiek nokārtotas, bet mus jautājums intevienotu ar kriminālo policiju, mums šodien nak diepēc būtības. Mēs vienmēr uzstājamies pret
resējis
nas kārtībā likumprojekts ar nosaukumu «likumpropolitisko
policiju, kura visu laiku bija ka atsevišķa
jekts par centrālo kriminālpoliciju" un tagad tur ieiestāde, nevis tāpēc, ka viņa bija ka atsevišķa ievietota politiskā apsardz.e._ Es nešaubos nar to, ka stāde, bet taisni tāpēc, ka viņa piekopusi tādu darbīzināmas prasības bija uzstādītas no kreisiem sociālbu, kura pilnīgi kompromitēt var katru policijuun
demokrātiem un ka šīm prasībām ir nakts bez šaukompromitēja visvairāk sevi ka atsevišķu iestādi.
apsarbām pretim, darīt sliktāku tagadējas politiskas
šaubām, viņa varētu ari tagad to darīt, bet šinī
Bez
dzības stāvokli. Kā te mes redzam, pie balsošanas apvienošanā mēs redzam vienu soli uz to, ka viņa
ne vien reiz vien šī saprašanas ar kreisiem sociāldeto nevar darīt. Ja Goldmaņa kungs šeit pieveda
mokrātiem notiek, ne pie viena vien svarīga likumiekšlietu
ministra dažus izteicienus no agrākiem laiprojekta pieņemšanas. To mes ari šodien redzējām, kiem, kurš sacījis, ka nav izdevīgiapvienot politisko
kad nāca priekšlikums no kreisiem sociāldemokrāapsardzi ar kriminālo policiju, tapec ka politiska aptiem šo likumprojektu skatīt šauri steidzamības karsardze var kompromitēt kriminālo policiju, tad acīm
tībā. Tagad centrs balsoja kreisiem sociāldemokrāredzot Birznieka kungs izgāja no tā, ka šī politiska
tiem līdz par to, ka šis likumprojekts būtu skatāms policija ir tāda, par kuru var but tikai slikta slava.
cauri steidzamības kārtība, lai gan publisko tiesību Mēs izejam uz to, lai atbildība par viņas darbību krikomisijā ari centrs balsoja pret steidzamību. Šodien stu ne uz tiem cilvēkiem vien, kas tur ir, bet ari uz
redzējām pat to, ka komisijas referents neatrada necitiem. Tas departamenta vadītājs, zem kura atradīviena vārda, ko teikt pret šādu priekšlikumu, neatrasies politiskā policija, diezin vai gribēs uzņemties pilda nevienu vārdu, ar ko paziņot, ka publisko tiesību nigu juridisku un faktisku atbildību par tiem darbiem,
komisija izturējusies pret šī likumprojekta caurskatīkādi norisinājās politiskā policija ka atsevišķa iestāšanu steidzamības kārta noraidoši. " (Saucieni pa dē. Mūsu motivi ir pretēji iekšlietu ministra kunga
kreisi. ) Nu, jums ļoti žēl, ka nebij otrādi un ka netika motiviem, jo mēs pēc būtības izejam uz to, lai šī iepieņemta steidzamība, bet tā ir bijis, un šis jautājums
stāde vairs nebūtu kompromitējoša. Šinī virzienā
te tika pilnīgi noklusēts. Reiz šis jautajumsta stāv,
mēs neesam lolojuši pārspīlētas cerības. Ja mes balka jums ir zināma saprašanas, ja jums ir velēšanas sosim par šo likumu šodien, kā viņš te priekša celts,
censties izvest šo projektu līdz galam cauri sociāltad mēs to nedarīsim tāpēc, ka mes domājam, ka mes
demokrātiem pieņemama veida, tad atbildība gulstas
ar
to garantējam,ka tur nekādas nebūšanas vairs neuz jums, bet tad neprasāt, lai mes visu to lietu jums
notiks,
jo mēs zinām, ka iekams mums nebūs galīga
kas
nelīdzi taisītu, lai mēs pabalstītu tādu projektu,
noteikšana ne tikai valdībā, bet ari šeit parlamenta...
var stiprināt politiskas apsardzes darbību tāda noviņa jau ir!") Loti labķka jus ta
zīmē, kā tas tai uzlikts par pienākumu un ka te vel (Sauciens: « Jums mums šī noteikšana nebusne tikai
domājiet.
Iekams
vajaga
pa
ir sevišķa steidzamība vajadzīga, ta ka to
valdībā, bet ari parlamentā, tikmēr mēs domājam, ka
kaklu, pa galvu pieņemt, nenogaidot iekšlietu minivisu vēl panākt nevarēs. Tāpēc mēs gribam uzstāstrijas satversmi. Es nevaru piekrist Petrevica kunlai
ties principā pret tādu politisku policiju, kura pret
gam, ka ir vajadzīgs balsot par šo likumprojektu,
mums, zināmā mērā pret strādnieku šķiru, tiks izvarētu tikt atcelts pastiprinātas apsardzības stāka mēs nevaram un nevoklis, bet te jau Bruno Kalniņa kungs teica, ka šis lietota. Tas neizslēdz to,
policiju
censties padarīt godīpolitisko
ne.
drīkstam
šo
stāvoklis pastāv vēl tik pec formas, bet faktiski
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gāku un labāku, nekā viņa tagad ir. Jūs ziniet, ka
mēs daudzko esam darījuši, lai atsvabinātu viņu'no
tiem nedarbiem, kādi viņā notiek; un vēl darīsim.
Protams mēs ar šo centralizēto kriminālo policiju neesam daudz ko sasnieguši. Tikai zemnieku savienība saka, ka mēs viņu likvidējam. Viņa to saka saviem vēlētājiem un saka tāpēc, ka tas viņai izdevīgi.
«Lūk, redzat, sociāldemokrāti likvidē politisko policiju. " Maziniekiem nav iemesla to mums pārmest.
Ja mēs samērā maz esam nanākuši ar šo policijas
centralizāciju, tad mēs radam vismaz
iespēju uz
priekšu sekmīgāki cīnīties par tiem pašiem mērķiem,
lai šī policija, kā kriminālā, tā poliitskā, tiktu atbrīvota no visām tām nebūšanām, kādas viņā līdz šim
ir notikušas, un ja mēs esam uzstājušies pret šo politisko policiju, kad mēs esam izgājuši nevis no formelās puses, bet pēc būtības. Mēs jau jūsu priekšā
esam cēluši ļoti daudz faktus, kur notikušas nebūšanas, kā piekaušanas, spīdzināšanas u. t t., u. t t,
un mēs to darījām tāpēc, lai uz priekšu tās nenotiktu,
un cik tas no mums atkarājas, mēs centīsimies to darīt
ari uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka jūs mums nevarat pārmest, ka mēs ar tādu apvienošanu esam domājuši spert vienu soli, kaut ari nelielu, uz priekšu.
Kas attiecas uz to balsošanu, tad tai ir bez šaubām ari
politiska nozīme. Šis likums pats bez šaubām ir politisks solis; viņš ir saistīts ar politiskiem jautājumiem,
viņš stāv sakarā ar politisko apsardzķ tātad ir politisks; bet sacīt, ka mēs ar to it kā pārkāpjam kādu
vecu principu, ka mēs apvienojam līdz ar to kriminālos noziedzniekus ar politiskiem, tāpēc ka tā iestāde
ir krimināla, tas ir ļoti bērnišķīgi. Piemēram ja kāda
iestāde apvieno finansielus un saimnieciskus jautājumus, caur to pati iestāde nepārvēršas, jo viena iestāde taču var savienot zem viena nosaukuma, zem viena jumta desmit atsevišķas funkcijas, un ja šīs funkcijas grib pildīt, viņas nepārvēršas. Tā tas ir ari
šinī gadījumā, ka kriminālie noziedznieki nepaliek par
politiskiem noziedzniekiem, ja viņi apvienoti centrālā
kriminaiā policijā. Kas attiecas uz balsošanu, tad atkal man ir pilnīgi nesaprotami, kāpēc šeit Petrevica
kungs centās mums kaut ko pārmest, it kā mēs esot
pilnīgi neloģiski, ja mēs pagājušo reizi neesam balsojuši par to projektu, kurā bija paredzēta atsevišķa politiska apsardze, un ka tagad mēs balsosim. Ja, patiesi, mums ir zināmi motivļ priekš tam, ka mes_ viņu
kā atsevišķu iestādi negribējām pabalstīt tin mes viņu pabalstīsim tagad kā centralizētu iestādi. Pabalstīsim, labi zinādami, ka mēs te neesam politisko apsardzi likvidējuši, bet tikai savienojuši ar kriminālo
policiju. To mēs esam vienmēr teikuši un ir pilnīgi
nevietā sacīt, ka mēs to esam noslēpuši. Bet kas zīmējas uz Petrevica frakciju, tad man gan jāizsaka zināmā mērā nesaprašana par viņas politiku. Tās balsošanas vēsture ir tāda, ka šis likums bija daudz sliktāks pirmo reizi pie citas valdības koalīcijas. Mazinieki toreiz balsoja par viņu. Kad šis likums 3. lasījumā bija daudz labāks, tad mazinieki balsoja kopa
- ar mums pret viņu. Tas ir labi, bet tas bija neloģiski
no jūsu puses. Tagad turpretim, kad šī policija ir
centralizēta, Petrevica kungs nak un paziņo: «Jus
esiet neloģiski, ka pagājušo reizi balsojat pret viņa
pieņemšanu un tagad balsosiet par." Ari jus, kungi,
tāpat daiijiet: pagājušo reizi nobalsojat pret un tagad
balsosat par. Tā tad visa garā runa par to, ka jus
esiet loģiski šinī jautājumā un ari pārmest mums neloģiskumu ir pilnīgi nevietā. Jūsu pēdējais slēdziens
ir pilnīgi pareizs. (A. Klīve no vietas: «Tas slēdziens
ir pareizs!")
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Arvedam Bergam.
"y
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
X> Augsti godātie" deputātu kungi! Šī likuma liktenis ir
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izšķirts. Viņš pieder pie koalīcijas norunām, un tapec
ir pats par sevi saprotams, ka koalīcija, kura pagaidām vēl turas kopā, pratīs šo likumu izvest cauri.
(Starpsaucieni pa labi.) Nu, to es neņemos apgalvot,
bet pagaidām vēl turas kopā. Tāpēc, ja nu šī likuma
liktenis ir skaidrs, varētu likties veltīgi lauzties _ tādas
durvīs, kuras tik un tā nevar ielauzt. Tomēr šinī
lietā ir daži momenti, kuri pelna, lai uz viņiem grieztu
uzmanību. Vispirms izcēlās jautājums par to, ka Šis
likums ir taču tas pats, kas jau.reiz bij mūsu priekša,
bet neatrada mūsu piekrišanu, kuru mēs 3. lasījuma
atraidījām. Bez šaubām, strīdīties pret to, ka tas
tiešām tā ir, man liekas, lāga nevar. Petrevica kungs
to jau noskaidroja. Tiešām tagadējā likuma 7. pants
ir bijušā likuma 5. pants, 8. pants ir bijušais 9. pants,
9. pants ir bijušais 10. pants u. t. t. Visus pantus no
7.—19. burtiski, vai ari maziem redakcioneliem pārlabojumiem, kuri viņu saturu nav aizķēruši, jūs varat
atrast bijušā likumā. Tā tad no 19 pantiem 13 ir gluži tie paši, gandrīz burtiski norakstīti no pirmā atraidītā likuma. Ir pēc satura, ir pēc formas tie ir gluži
tie paši. To noliegt nevar. Pat ja ņemam tos pantus,
par kuriem vēl varētu teikt, ka tie ievesti no jauna,
t. i. no 1.—6. pantam, tad ari tur patiesībā ir ļoti maz
jauna. Piemēram, kāda starpība ir starp 1. pantu
bijušā un tagadējā likumā. Tagadējā likumā šis pants
skan: «Pie iekšlietu ministrijas ar departamenta tiesībām pastāv centrālā kriminālpolicija, kuras uzdevums ir apkarot noziedzīgus nodarījumus"; bijušā likumā tas skan: «Pie iekšlietu ministrijas ar departamenta tiesībām pastāv politiskā apsardze, kuras uzdevums ir atklāt noziedzīgus nodarījumus u. t. t". 'Tā
tad izņemot tikai divus vārdus, liekot «politiskās apsardzes" vietā «centrālo kriminalpolciju", šie panti
pilnīgi saskan. Tādēļ par jaunu ari šo likuma pantu
mēs nevaram saukt; saturs ir gluži tas pats. Ta tad,
kas vēl atliek? Atliek, ja daudz, tikai pieci panti,
kuri no deviņpadsmit pantiem ir no jauna ķlatnakuši.
Par jaunu likumu to taču nevar saukt. Ja mēs tagadējā likumā atņemtu 2., 3., 4., 5., un vel 6. pantu, ja
šos pantus mēs izlaistu, tad iznāktu burtiskiuz mata
tas pats vecais likums, un tā tad nekāda ziņa šo likumu nevaram saukt par jaunu. Šis likums ir gluži tas
pats vecais. Es ar to negribu nodarboties tāda nolūkā, kā Petrevica kungs to darīja, kurš savus biedrus
pa kreisi kaunināja par to, ka viņi balsojot un pat steidzamības kārtā par to likumu, kuru viņi agrāk atraidījuši. Tiešām, tas dīvaini var izlikties. Vienu reizi
tas priekš viņiem bija principieli nepieņemams likums,
tagad šo pašu likumprojektu ar pieciem jauniem nenozīmīgiem pantiem jūs varat pieņemt. Bet ta ir
jūsu partijas darīšana, tā nav mana darīšana, par to
jūs atbildiet tiem, kam jums nākas atbildēt Par to es
nerunāšu, tas lai paliek sāņus. Bet man ir jāaizrāda,
ka pēc mūsu Saeimas kārtības ruļļa 134. panta nevar
likumu tai pašā sesijā pec viņa atraidīšanas ņemt
otru reizi priekšā. Tur ir vajadzīgs katra ziņa *U
balsu vairākums no augsta nama. Uz to griežu prezidija vērību. Es priekšlikumu neiesniedzu, bet tikai konstatēju, ka mēs divreiz bez kvalificēta vairākuma apspriežam tai pašā sesijā atraidītu likumu.
Vienkārši uz šī aizrādījuma pamata šī likuma apspriešana prezidijam būtu jāizbeidz. Ka šis likumstiešam
tāds ir, par to jau liecināja pats pirmais runātājs, kas
tik karsti aizstāvēja likuma steidzamību, t. i. Bruno
Kalniņš. Viņš teica, ka nevienam nebūšot iebildumu
pret šī likuma steidzamību, jo viņš visiem esot pazīstams un esot jau reizi apspriests trīs lasījumos. Tāpēc man liekas, ka pēc šī mana paziņojuma prezidijam būtu jāpārtrauc šī likuma apspriešana. Protams,
jums ir vara rokās un jūs variet nobalsot, ka tas nav
tas pats likumprojekts. To jūs variet darīt, bet šāda
nobalsošana ir ļoti bīstams ceļš, un ar tādu nobalso27*
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šanu jūs variet parādīt to, ka mēs varam kuru katru
likumprojektu, kurš agrāk izkritis cauri, apskatīt no
jauna, mēs varētu uztaisīt citu virsrakstu, vai pielikt
kādu pantu klāt un aizstāvēt to, it kā jaunu likumprojektu. Tā būtu pavisam nepielaižama un rokam taustāma mūsu pašu kārtības ruļļa pārkāpšana. Nezinu,
vai mēs uz to gribēsim iet. Šāda balsošana ir ļoti
bīstama un nevajadzētu mums uz tāda ceļa stāties,
ir slikti, ja pilsoņi pārkāpj likumus. Bet par to viņi
dabū savu sodu, par to viņiem var atriebt iestāde,
tiesa, kura šim nolūkam radīta. Ir daudz sliktāki,
ir desmitkārt sliktāki, ja likumu pārkāpj likumdevēja
iestāde, ja to dara augstāka varajo nav nevienas
augstākas varas par viņu, kas gādātu, lai pārkāptais
likums dabūtu savu gandarījumu (starpsaucieni). Ta
tad, augsti godātie deputātu kungi, šis jaunais likumprojekts no sava 7. līdz 19. pantam ir burtisks norakstījums no agrākā likumprojekta par politisko apsardzi, izņemot dažus nesvarīgus redakcionelus pārgrozījumus. Par šo daļu likumprojektā es nerunāšu, jo
par to mēs jau debatējām pagājušā sēde un ka Kalniņa
kungs pareizi aizrādīja, mums tā lietairjau ļoti labi
pazīstama un varbūt pat apnikusi. Tapec pie šīs likuma daļas neapstāšos. Bez tam šī daļa nav labota,
bet ir pat vēl sliktāka pataisīta, nekā bija._ Ja pie
pagājušās apspriešanas šai augstā namā varējām apgalvot, ka šī daļa panāk politiskās apsardzes faktisku
likvidēšanu, tad šis pats apgalvojums pilnā mērā zīmējas ari tagad uz šo likumu. Ari šai likumprojekta
ir tie paši trūkumi un pat pretrunas. Aizrādīšu tikai
uz 19. pantu, kurš iestāšanos nelegālās sabiedrībās
aizliedz kā politiskās pārvaldes amatpersonām, tā
aģentiem. Runājot par agrāko likumprojektu, jau aizrādīju, ka tas ir galīgi nelaimīgs pants. Tulkojot viņu
a contrario, iznāk tā, ka minētām amata personām
vai aģentiem iestāties aizliegtās sabiedrībās nav brīv,
bet no otras pūces citiem pilsoņiem, citām personām
tāda iestāšanās atļauta. Te ir tā pretruna. Te iznāk, it kā atļauts iestāties aizliegtās sabiedrībās. Tāpēc jau viņas if aizliegtas sabiedrības, ka viņas vispār aizliegts iestāties, un tāpēc tas vairs te nav jāapgalvo. Vārdu sakot, iznāk tā, ka citus pilsoņus nevarētu sodīt, ja viņi iestājās aizliegtās sabiedrības.
Bet tad ari pret šīm amata personām nav nekādas
sankcijas, ja viņas pārkāpj šo likumu. Ja kriminālas
policijas priekšnieks vai cita priekšniecība aizvērs
acis un neredzēs šādu iestāšanos aizliegtās sabiedrībās, tad ari nevarēs konstatēt, vai kāds aģents sastāv tādā organizācijā vai ne. Ja turpretī jus sakiet,
ka politiskās policijas amatpersonas un aģentus tiesās tā kā tā, kā citus pilsoņus; tad šis pants nav vajadzīgs. Kad šādas lietas nonāks pie_ tiesas, tad tiesa
politiskās apsardzes darbiniekus tiesas tāpat, ka kuru
katru citu personu, gluži neatkarīgi no šī panta, un
tad šis pants ir gluži lieks. Es varu apstāties pie
katra panta, atkārtot tās pašas debates, kuras mums
bij pagājušo reizi, bet es neturu _to par vajadzīgu (sauciens pa kreisi). Nē, privāti nē, jo likumdošana nav
privāta darīšana vienam otram deputātam. Es nezinu, vai Valmierā to tā uzskata. Bet ko nozīme šie
5 panti, kuri kā jauni, oriģineli ir pielikti klāt? Divos
vārdos viņu nozīmē ir sekošā. Tie grib noteikt, ka
tiek savienoti divi policijas veidi, t i. politiskā un kriminālpolicija, tie it kā noteic, ka viņi turpmāk bus
apvienoti. Un tiešām, 2. pants tā izklausās, jo turpmāk mums būs centrālā kriminālpolicija, kura sastāv
no kriminālās un politiskās pārvaldes, kuras tieši
pārzin un vada šo pārvalžu priekšnieki, tā tad ir viena iestāde ar departamenta tiesībām, kura dalās 2
daļās — kriminālā pārvaldē un politiska pārvalde,
un tādā kārtā lieta ir apvienota. Augsti godātie deputātu kungi! Vai Jo var sauktpar apvienošanu?
Mēs komisijā debatēdami nosaucam to ta, ka abiem
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ir uzlikta viena kopīga cepure. Un tas ir viss. Bet
vai mēs cilvēkus un policistus un pat iestādes spriežam pēc cepures? Mēs taču katru iestādi spriežam
pēc tās funkcijām, pēc viņas darbības. Bet šo divu
iestāžu darbība nav apvienota un nevar but apvienota. Bet es sacīšu, ja viņa būtu apvienota, ja jus
būtu tiešām to sasnieguši, ko jus uzstādiet par šī likuma mērķi, ja tas jums būtu izdevies, tad tas būtu
kaitīgi. Tagad mums ir politiska policija, kura ir
tieši padota ministrim un viņas priekšnieks tieši ziņo
ministrim un tas dod savus rīkojumus un pavēles.
Tas tā noteikts ar gudru ziņu, tāpēc ka politiskas lietas un prāvas ir tādā mērā jūtīgas lietas, ka tur ministra tieši vadošā roka ir nepieciešama pašas lietas
labā un ari mūsu labā. Ir vajadzīgs, ka ministrs būtu
tieši atbildīgs mūsu priekšā, ka viņš, atbildēdams par
eventuēlām nepielaižamām lietām, nevarētu savu atbildību nobīdīt uz kādām starppersonām, un piemēram teikt, ka tur kāds prefekts vai cita amata persona vainīga. Turpmāk lieta būs tā, ka bus viens_ departaments ar departamenta direktoru priekšgalā un
zem tā stāvēs politiskā policija un kriminālā policija.
Tā tad politiskā policija turpmāk neziņos vairs tieši
savam augstākam priekšniekam ministrim, bet viņš
rīkosies ar kādas starppersonas departamenta direktora palīdzību. Bez šaubām, tas nav vēlams ne tikai
lietas labā, bet ari mūsu labā, jo ministra tiešā politiskā atbildība nevar būt tik stipra, ja ieved tādu starppersonu. Tā tad ja jūs esiet panākuši apvienošanu,
tad tas ir par sliktu .lietai. Bet vēl citādi šī apvienošana, ja tā ir notikusi, ir lietai par ļaunu, jo kriminālā
policija un politiskā policija ir gluži šķirtas lietas:
viņu darbība absolūti dažāda vienai un otrai. Tāpēc
viņas visās zemēs ir pavisam citādi uzbūvētas. Politiskai policijai jābūt būvētai centralizētā veidā; turpretim kriminālpolicijai decentralizētā veidā. Tā ir
aksioma, kuru man nenāksies ar daudz vārdiem pierādīt Politiskie noziegumi ir tādi, kuri attiecas uz
visu valsti. Ja kāda politiska nozieguma iezīmes atrodamas kādā vienā vietā un neizplatās uz visu valsti, tad viņas var neievērot, viņām var aiziet garām.
Piemēram, ja Talsos vai Kuldīgā atrod nedaudzā
skaitā izkaisītas komunistu proklamācijas, tas neapdraud valsti. Par to politiskā policija var likties ari
nezinot. Šīm proklamācijām ir nozīme tikai tādā ga-

dījumā, ja viņas ir izkaisītas lielos apmēros valsti apdraudošā nolūkā. Tā tad pats nozieguma veids ir
centralizēts. Politiskiem noziegumiem tiek doti rīkojumi no vienas centrāles.- Viņi parasti vēršas nevis
pret vienu vai otru varas priekšstāvi uz vietām, bet
vēršas savā galīgā rezultātā pret centrālo valsts varu. Tāpēc tam orgānam, kurš karo pret centrālās
valsts varas ienaidnieku, ari jābūt centralizētam vienā vietā, lai varētu sekmīgāki karot ar centralizēto
ienaidnieku. Turpretim kriminālie noziegumi sākas
un beidzas turpat uz vietas, piemēram, ja zirgu nozog Talsu apriņķī, tad blakus apriņķim par to nav
nekādas daļas, bet lietu likvidē uz vietas. _ Kriminālu
noziegumu vajāšanas iestādēm jābūt tā būvētām, ka
viņas darbojas uz vietām un visai valstij gar to var
būt daļas tikai izņēmuma gadījumos; tāpēc tur _ jābūt
vietējiem cilvēkiem, kuri uz noziegumu inklinējošas
personas ļoti labi pazīst. Tur kur kriminālnoziegumu
atklāj, tur viņš ari vajājams. Tā tad kriminālai policijai ir vajadzīga pavisam cita uzbūve un viņa pavisam citādi jābūvē. Abas šīs policijas apvienot ir pilnīgi nepareizi.. Un ja te teica referents — gan ne kā
referents, bet savā personīgā vārdā, — ka ir liels panākums šī kopējā policijas uzbūvē, tad, man liekas, ka
tas nav nekāds panākums, bet ir taisni ļaunums. Tad
tālāk. Līdz šim mūsu policijas konstrukcija bija tāda,
ka bija politiskā policija — politiskā apsardze, kura
stāvēja atsevišķi un darbojās centralizētā veidā, un
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bija ārējā policija un kriminālā policija, kuras abas
strādāja ciešā kontaktā un bija uz vietas noorganizētas, decentralizētā veidā. Tagad ar šo likumu kriminālo policiju atrauj no ārējās policijas un pievieno palitiskai policijai, ar kuru tā nemaz nesader kopā. Tas
ir otrs ļoti slikts panākums, ja vispār šim likumam
var būt kāds panākums, kā jūs cerat. Arējai policijai ar kriminālo policiju jāstrādā roku rokā, jo tas zirgu zaglis, kuru noķer ārējā policija, ir nododams kriminālai policijai, un tāpēc ir pareizi atstāt kā līdz šim
apvienotas ārējo policiju un kriminālo policiju. Tagad atrauj ārējo policiju un kriminālai policijai dod
pavisam citu konstrukciju.
Viņa nestāvēs, kā līdz
šim, zem apriņķu priekšniekiem. Turpmāk ārējā
policija stāvēs zem apriņķu priekšniekiem, bet kriminālā policija stāvēs zem tā sava priekšnieka, kas
sēdēs šeit Rīgā. Un ja nu še apgalvoja referenta
kungs, gan ne komisijas vārdā, bet augstākais savā
vārdā, ka tagad būs panākta ciešākakopdarbība starp
politisko un kriminālo policiju, tad tas ir nepareizi,
jo ari viņas uz vietas nekādi savā starpā nav apvienotas. Katrai ir savs priekšnieks, kurš sēž Rīgā.
Ja gribēs stāties sakarā uz kopēju darbību, tad
acīm redzot katrai no viņām iepriekš būs jāraksta
savam priekšniekam še uz Rīgu un tas dos vajadzīgās direktīvas. Viņas nevarēs ari sazināties, kā
tagad, uz vietām caur apriņķa priekšnieku, kura rīcībā tagad stāv ir ārējā, ir kriminālā policija. Tā
tad vajadzīgo, dabisko policijas uzbūvi šis likums
nepanāk. Ja viņš panāk kaut ko politiskās un kriminālpolicijas darbības apvienošanā, tad viņš ir kaitīgs ari vēl trešā nozīmē. Jūs ziniet, ko politiskai
policijai, nostādiet viņu kā gribiet, vienmēr piemīt
kāds zināms odiums. Uz viņu vienmēr skatās ar ļoti
aizdomīgām acīm. 'Tas nav tā ar kriminālo policiju.
Kriminālā policijā lieta ir ļoti skaidra: zirgs nozagts,
zaglis jāatrod. Katrs, kas to dara, vai tā būtu kriminālā policija, vai ārējā policija, var cerēt un ari
lielā mērā atrod vietējo iedzīvotāju līdzdarbību, vai
tie būtu aizsardzības pulki, vai ari privatcilvēki, kuri
palīdz gūstīt laupītājus, zagļus. Tur tiešām vietējie
iedzīvotāji sajūt, ka viņu labā policija strādā. Tāpēc
policija bauda viņu palīdzību un tie nāk tai pretim.
Citādi tas ir ar politisko policiju, un nevis aiz viņas
vainas, bet vienkārši aiz darbības nokrāsas, kas
viņai ir jāveic. Politisko noziegumu nozīme nav
pieietama visā skaidrībā, mazākais ik reizes nav
pieietama katram vienkāršam pilsonim. Gluži otrādi.
Atnāk kāds jauns cilvēks, pa lielākai daļai ar proklamāciju* kaudzi padusē, izkaisa tās, apgādā par velti
ar literatūru. Kas tur slikts var būt? Paņem to
proklamāciju un lasa. Viņš stāsta par ļoti labām lietām tā, ka pilsonis nemaz nemana, uz ko tas galu
galā iznāk, jo tik veikli var stāstīt un aģitēt, ka galīgie valsts sagraušanas motivi paliek apslēpti. Bet
savās konsekvencēs uz to viņš ved. Tad atbrauc
politiskās policijas aģents un apcietina šo laipno jauno cilvēku, kas visu laiku laipni runājis un solījis visādas paradīzes labumus un jaukumus. Protams,
te labprāt negribēs sniegt palīdzību. Tāpēc politiskā
policija nekad nevar gaidīt tādu popularitāti, tādu
līdzdarbību no pilsoņu puses, kā to ganvar gaidīt
kriminālpolicija. No tā nevajaga taisīt slēdzienu, ka
politiskā policija nebūtu vajadzīga. To neapgalvoja
ari kreisais spārns, bet es saku, ko popularitāti viņa
neatradīs. Tāpēc nav ieteicams salikt kopā, apvienot abas šīs policijas, kriminālpoliciju un politisko
policiju, jo tas odiums, kas neizbēgami pavada politisko ppliciju, tad tiktu pamazām pārnests ari uz
kriminālpoliciju un tad kriminālpolicija nevarētu cerēt uz palīdzību no pilsoņu puses tādā mērā, kā tas
viņai vajadzīgs, jo tad viņa būs tā, kas to laipno jauno cilvēku ar proklamāciju paku paņems, kaut gan
viņš būs solījis paradīzi un pēc naivo pilsoņu do-
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mām, nebūs darījis neko ļaunu._ Ja šāda apvienošana
it notikusi tādā garā, kādā jus to vēlaties, tad ta
ir par ļaunu, tad šī likuma 4 panti to galīgi samaitā.
Bet es gribu teikt, ka nekāda apvienošana nav notikusi un jūs šo likumu ari neizdodiet tāpēc, ka būtu
vajadzīgs kaut ko grozīt. Šie 4 panti viņā ir vajadzīgi tikai tamdēļ, lai jūs varētu attaisnot savu balnekādas nav.
sošanu. Lietderības šiem pantiem
Tādēļ ari šie panti ir rediģēti tā, ar tādu saturu, ka
faktiskā darbā nekāda apvienošana nenotiks. Ja ari
kāda apvienošana notiks, tad, kā es jau aizrādīju,
pati dzīve spiedīs šo apvienošanu atcelt. Kriminālpolicijai nav jāstrādā kopā ar politisko pohciju,_ kriminālpolicijai jāstrādā kopā ar ārējo policiju. Ka jau
teicu, dzīve pati savienos tos, kas savienojami un
izšķirs tos, kas nesader kopā. Dzīve nepieļaus apvienot kriminālpoliciju ar politisko policiju. Vai tad
tā ir kāda apvienošana, ja viss pastāv iekš tam. ka
tagadējās politiskās apsardzes un tagadēja administrativā departamenta vietā būs viens centrs, bet
viņā būs divas, viena no otras pilnīgi šķirtas nodaļas, kuru kompetences noteiks iekšlietu ministrs?
Acīm redzot še ir divas gluži patstāvīgas nozares,
divas atsevišķas policijas. Vai to var saukt par apvienošanu. Vislielākā gadījumā, t i. kā mēs to komisijā atzinām, tā ir vienas cepures uzlikšana diviem cilvēkiem, šai gadījumā divām iestādēm. Bet
ar cepuri taču nevar apvienot cilvēkus. Kādi kuriozi notika steigā ar apvienošanu, par to es aizrādīšu uz 5. pantu, kurš nosaka, ka centrālās kriminālpolicijas darbinieki saņem dzīvokli ar apsildīšanu
un apgaismošanu uz 1921. gada 6. decembra noteikumu pamata par dzīvokļu piešķiršanu valsts darbiniekiem CLik. kr. 250.). Lieta ir tāda, ka pēc tagad pastāvošā likuma kriminālpolicija saņem savus dzīvokļus, apkurināšanu un apgaismošanu uz 1918. gada 5.
decembra likuma pamata, t. i. dzīvokļus un citas vajadzības dod pašvaldības iestādēs. Turpretim politiskā apsardze līdz šim saņēma savus dzīvokļus u. t.
t. uz 1921. gada 6. decembra likuma pamata, t i. no
valsts. Taead to groza un nosaka, ka centrālā kriminālpolicija dabū dzīvokļus nevis no pašvasldības
iestādēm, bet ari no valsts. Es ppgribu apstāties pie
tā. ka tas nozīmē mūsu kriminālpolicijas darbiniekus nostādīt sliktākā stāvoklī, nekā līdz šim tas ir
bijis, jo pašvaldības iestādes viņiem maksāja vairāk.
nekā valsts turpmāk maksās, tas ir atsevišķs jautājums. Bet gluži nedabīgi iznāks tā šķirošana, kura
naredz turpmāk kriminālpolicijai dzīvokļus no valsts,
bet darba tebas u. t t. ari turpmāk no pašvaldības
iestādēm. T'k jocīga šķirošana, tāda nešaskanošana
ir iznākusi tāpēc, ka šo likumu gluži nedabiskā
kā--tā ar lielām mokām saklīsterēja komisiia. Iekšlietu ministrijas iesniegtais projekts bija šķīris kriminālpoliciju no politiskās policijas apgādības zinā.
Aovienošana tā tad faktiski nav notikusi, bet ir notikusi gan loti nedabiska un dīvaina samešana vienā
Cik maz apvienošana ir notikusi- par to
kat'ā.
skaidrus norādījumus dod 6. pants. Viņš nosaka, ka
centrālā kriminālpolicija darbojas kā policija uz kriminālprocesa, citu likumu un noteikumu pamata ar
šī likuma 7. — 19. pantā paredzētiem pārgrozījumiem un papildinājumiem. Tas ir teikts par visu
centrālo kriminālpoliciju, ir par to, ko saucam par
kriminālpoliciju šaurā nozīmē, ir par to, ko saucam
īsumā par politisko apsardzi. Viņai tagad jādarbojas
uz ļ'kuma pamata, kas apzīmēts no 7. līdz 19. pantam. Bet paskatāties 7. līdz 19. pantus. Tur katrā
pantā iet runa tikai par politiskās policijas amatpersonām, par politisko pārvaldi. Visi 7. līdz 19. panti
zīmējās tikai uz politisko policiju. Ne viena vārda
tur nav iekšā par kriminālpoliciju. Tā tad jāatzīst,
ka šie panti ir pavirši steigā sastādīti, tādā steigā
sastādīti, ka pat nav varējuši pantus grozīt tā, lai tie
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vijā. Tā tad iznāk, ka pēc šī panta tam putniņam varunātu ari par kriminālo policiju. Gluži mechaniski ir
bet
jaga atvērt durvtiņas vaļa, lai iet projām. Pec likuma
policiju,
par
politisko
visi šie 7.—19. panti rakstīti
tā iznāk. Bez tam 19. panta ir sacīts, ka politiskas
aizmirsts, ka iet runa ari par kriminālo policiju.
aģentiem ir aizliegts but par biedriem aizpārvaldes
Pat tik daudz steigā nav bijis vaļas un uzmanības
tik
organizācijās.
Tas izklausās likuma
liegtās
ārējais
izskats
pārgrozīt.
Tad
mazākais
jel vārdus
likuma
ievest.
pantu
var
šausmīgi,
ka
vai
tādu
nezin,
būtu saskaņots un varētu apgalvot, ka vismaz ārīgi
Mēs pielaižam likumā, ka pie mums var but aizliegtas ir kriminālās policijas likums. Mechaniski ir
tas organizācijas. Vai to kāds likums ir redzējis?
politiskas
apsarpants,
bet
viss
pielikts viens otrs
_
Mēs tikai gribam aizliegt politiskiem aģentiem ņemt
dzes likums ir atstāts tas pats. Augsti godātie dedalību aizliegtās organizācijas. Ta taču nevar. Ja
likumprojekts
lietputātu kungi, ir skaidrs, ka šis
pieņemsim, ka politiskiem aģentiem aizliegts,
mēs
politiskiem
nopēc
nav
iesniegts.
Viņš
iraiz
derības
kāpēc
jūs neaizliedziet tam pretvalstiskampertad
lūkiem iesniegts un, protams, jus viņu izvedlsiet
politiskā apsardze, vai krimināla posonām
iestāties
likumprojektu
jus
tāpat, kā vienu otru
cauri
vajadzētu
to paredzēt. (Starpsauciens.)
esat izveduši cauri. Bet jāatzīst, ka šis likums tad licijā. Tad
meistari. Jus taču uz šādam
Jūs
taču
esiet
šī
likuma
būs slikts likums. Viņš dzīve neko nelabos, bet
padarīšanām
esat
aizvien
daudz gudrāki, ko tad jus
uzmanīgi
viņu
izpildīt.
Ja
tikai jauks. Dzīve neļaus
prasiet no citiem. Bez tam no sociāldemokrātu kunsāks ar šo likumprojektu rīkoties, tad redzes, ka
"
giem viens izteicās tā, ka politiska apsardze esot
būs policija jāšķiro tādeķ ka viņa apvienojama nav
pret.
bijusi
vērsta pret strādniecību. Kam jus to gribiet
jārīkojas
likumam
un likuma izpildītājam bus
iestāstīt? Ja, piemēram, kāds students bus komuSlikti ir, ja neizpilda likumu un tas šai gadījuma bus
kas gribēs Latvijas valsti graut, jeb kāds daklikumu,
nists,
paj
jādara, bet vēl sliktāki ir, ja izdodam
jeb advokāts, vai tad viņš ir no strādnieku
izpildīt
nevar.
Tas
ir
vel
teris
viņu
kurn paši zinām, ka
šķiras? Vai jūs domājiet, ka tikai strādnieku šķiru
daudz sliktāki, nekā likumu neizpildīt Mums jāsarvar krimināli vajāt? Mēs par strādnieku šķiru aizgājas izdot likumu, kurš dzīve nebūs izvedams. Livien ar cienību domājam. Es domāju, ka jus apvieMes
nedrīkizpildītu.
lai
viņu
kums ir priekš tam,
nojiet
strādnieku šķiru, ja jus sakiet, ka politiska
stam radīt likumus, no kuriem paši ceram, ka viņus
apsardze
ir vērsta pret strādnieku šķiru un ka ta ir
neizpildīs.
tas noziedzīgais elements. Es domāju, kungi, ka jums,
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Franstrādnieku šķiru,
kuri arvien sakāt, ka aizstāvat
cim Trasunam.
strādnieku šķira par šādu izteicienu jums gan pateicīga nebūs. Tas jums var patikt vai nepatikt,
V
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Ma*'\ ni kungi! Es nerunāšu par šo likumu ilgi, mes esam mums ari daudz kas nepatīk. Mums nepatīk, piejau diezgan debatējuši, tad kad mums bij iesniegts mēram, ka jūs ustājāties šeit ar tādu likumu, kurš
aizkavē tikai noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, un
likums par politisko apsardzi, un ja mes šo likumu
tāpēc man vajaga pateikt manas frakcijas vārda, ka
salīdzinām ar likumu par politisko apsardzi, tad vatas
tā, kā mēs balsojām pret politiskas apsardzes lipēc
likums
ir
viens
un
jaga atzīt ka
kodola šis
kumu, kāds viņš bija izgājis cauri 3. lasījuma, ta ari
pats, un šai ziņā man ir jāpiekrīt Berga kunga došoreiz mēs paliekam konsekventi un balsosim pret
mām, ka tikai nosaukums ir jauns, bet likums ir tas
sliktāks
neka
šo likumu, jo viņš ir sliktāks neka tas likums, kurš
pat
ka
šis
likums
ir
teikt,
pats, un var
_
likums, kuru mēs atraidījām. Bet tad es brīnos — bija.
mēs. latgalieši, toreiz bijām pretī un mes balsojam
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Brupretī kopā ar sociāldemokrātiem tam likumprojekno
Kalniņam.
tam, mēs balsojām pretī tāpēc, ka likums mus neap^
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputāts Trasumierināja, bet tie pārlabojumi, kādi bija pie poliua kungs laikam tomēr būs nomaldījies trijās priedes.
tiskās apsardzes likuma iesniegti, tie bij izgājuši pec
sociāldemokrātu vēlēšanās un mums bij ļoti liels (Fr. Trasuns no vietas: ..Nelejat velti asaras!") Labi,
ka Jūs to paši atzīstat! Klausoties Trasuna runa,
brīnums, ka sociāldemokrāti balsoja pre_ t to likumpropar to likuma
jektu, kur tas bij izgājis cauri viņu gara. Šis likums bija jānāk pie slēdziena, ka ja balsos
komisija,
projektu,
publisko
tiesību
kurš izstrādāts
ir tikai pēc nosaukuma cits, faktiski viņš ir vel slikpartija,
sajūt
visu
smaLatgales
demokrātu
kura
Berga
tad
pantu,
tad
tāks. ' Ja mēs ņemam 1. un 2.
gumu uz savas frakcijas 4 deputātu pleciem, to_ nekungs jau izskaidroja to ļoti pamatīgi. Pec būtības
grib akceptēt. Viņai šķiet, ka tad notikšot visādas
ari bez garām debatēm, bez liekiem paskaidrojujukas un laupīšanas Latvijā. Es domāju, ka Trasuna
pantu
ka
tie
ir
jāsaka,
miem, ņemot vienu un otru
kungs un viņa jaunā frakcija var būt apmierināti.
nav skaidri. 1. pantā ir teikts, ka bus centrāla kriJukas un laupīšanas Latvijas vajstī pec tam nebūt
minālpolicija ar departamenta tiesībām, bet kas bus
neiestāsies,
it sevišķi Latgalē nē! Man liekas, ka
departamentu
vadīs
departamenta direktors? Vai
pats iekšlietu ministrs? Tas nav zināms, to likums Trasuna kumrs šoreiz paliek ***ar daudz ortodoksāls.
nenosaka. Vēl ir piezīme, kur ir teikts, ka visus Dažreiz jau tas ir loti labi. bet kadjietu par daudz
pārspīlē, tad nonāk pie lielām pārmērībām un citādi
politiskās apsardzes aktus un inventāru pārņem jauto nevar attaisnot, ka atzīstot par tukšiem bubuļiem
Bet, kungi, kas nu iznāk? Iznā kriminālpolicija.
viņa pievestos argumentus. (Starpsauciens.) _ Mes
nāk tikai tas, ka tikai cepures nav, bet objekts paskaidri,
jau
panti
nav
tik
ka
viņi
zinām, kas ir politiskā apsardze. Nepūlaties
liek tas pats. Likuma
bij domāti likumā par politisko apsardzi. Bez tam, mums to paskaidrot! Ja kreisie sociāldemokrāti to
kungi, šis likums apgrūtina pašas kriminālpolicijas P^iektu, kāds viņš tagad ir izstrādāts, atzīst par pieņemamu, tad nevis tāpēc, ka viņš ir uzskatāms par
da'-bību. 11. pantā ir teikts, ka politiskās pārvaldes
tādu. kurš negarantētu nekādu drošību ne kriminālā,
priekšniekam un rajonu pārziņiem ir tiesība, ja izne politiskā zinā. Taču ne tāpēc. Šinī zinā mums ir
ziņas apstākļi to prasa, turēt apcietinājumā aiztuJāpakavējas pie tā jautājuma, kuru te pūlējās Berga
rētās personas ne ilgāk par 5 dienām, bet atsevišķos
gadījumos ar iekšlietu ministra un tiesu palātas prokungs un Petrevica kungs, tāpat kā komisijā, ari
šodien, vienotā frontē aizstāvēt augstā namā. Proti.
kurcfa piekrišanu ne ilgāk par 2 nedēļām._ Bet kas
tad būs? Piemēram, ja izmeklēšana nebūs vel noka tāds likumprojekts, kāds ir mūsu priekšā, neesot
patiesībā visumā nekas cits, ka burtiski vai ar mabeigta, ko tad lai ar to personu dara? Ilgāk par divām nedēļām turēt nedrīkst. Ta tad jālaiž vaļā, un
ziem pārgrozījumiem norakstīts no tā likumprojekta,
kādu augstais nams zem politiskās apsardzes likumtad ķer nu viņu. Viņš, varbūt, būs pāri robežai Krie-
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projekta nosaukuma šeit ir jau apspriedis. Nu, bez
šaubām, kā kurā katra likuma par centrālo kriminālpoliciju vai zem cita nosaukuma, kura katra likumprojektā, kur ietilpst politiskā policija no vienas puses un cits policijas veids no otras puses, bus zināmas kopīgas lietas! Ja nu no šī katedra mums nacas
šodien aizstāvēt likumprojekta steidzamību, tad patiešām tā daļa, kura ir visvairāk apstrīdēta, daļa par
politisko policiju, ir augsta nama jau reiz apspriesta.
Bet tāpēc, ka šim likumprojektam ar agrāko ir sī
lielā kopība, tāpēc pateikt, ka šis likumprojekts ir
tāds pats, kāds reiz jau Saeima_ apspriests, tas būtu,
mīksti izsakoties, nonākt pilnīga pretruna ar patieso
stāvokli. Vispirms ir pilnīgi skaidrs, ka te ir jauna
šīs policijas organizēšana, ka te ir cits veids paredzēts, ka te, kā jums patiksies to ari kvalificēt, —
Berga kungs atrada tādu dzejisku paņēmienu, ko
viņš jau komisijā sacīja, proti, par vienoto cepuri —
sauciet kā gribiet, bet tomēr ir cits veids un nav
politiskas
tas, ko apspriedām tad, kad runājam par
apsardzes likumprojektu.
Jau toreiz bija diezgan plašas debates taisni par
principielo jautājumu. Jau toreiz, ka komisija, ta ari
Saeimā, nāca deputāti no vienas puses un sacīja,
ka nedrīkst apvienot kriminālo policiju ar politisko
policiju vienā policijas organizācija, ka tas ir kaitīgi
un nevēlami valsts intereses. Bet no otras puses
bija citi deputāti, kuri atrada šādu apvienošanu par
vajadzīgu un vēlamu ari no valsts interesēm. Manliekas, ka neviens no deputātiem, kas šodien te nāca
ar iebildumiem un mēģināja noskaidrot ka tas ir tas
pats likumprojekts, to nav aizmirsis. Ta tad katra
- ziņā šāda nezināšana šoreiz nebija pamatota. Berga
kungs, kurš bija viens no karstākajiem šī likumprojekta līdzības pierādītajiem ar agrāko likumprojektu,
nāca pats ar sevi pretruna jau tanī zjņa, ka mums noskaidroia, ka šis likumprojekts tomēr esot « sliktāks"
par agrāko likumprojektu. Reiz šis likumprojekts ir
sliktāks par agrāko likumprojektu, tad tas_ nav tas
Acīm redzot, te ir kāda starpats likumprojekts.
pība, kuru bij spiests atzīt pats Berga kungs elpas
vilcienu vēlāk, pēc tam kad viņš bij pieradījis skaidri
un gaiši, ka tas ir tas pats projekts!
Bez tam Berga kungs pūlējās noskaidrot ar daprinžiem argumentiem, ka taisni šī likumprojekta
apvienošana
ar
kripolicijas
politiskās
cipielā pusē
minālpoliciju centrālā kriminālpolicijas organizācija,
pec
ir nepareiza un nevēlama. Tagad Berga_ kungs,
tam, kad bija nostādījis jautājumu par tādu, ka nav
nekāda starpība starp agrāko likumu un tagadējo,
tomēr biia spiests atzīt, ka te ir vesela rinda tādu
jaunievedumu, pret kuriem Berga kungs argumentēja no principielā un no lietderības viedokļa. Tātad

tas nav tas pats likumprojekts, ka to pulējas pieradīt
palabā spārna priekšstāvji un Petrevics. Tiešam
ceļas iautājums. vai ir veļams centralizēt kriminālpoliciju un politisko policiju vienā policijas aparāta.
Te sacīja, ka tas neesot vēlams. Sacīja, ka politiska
noliiia un kriminālā policija ir lietas katra par sevi,
kurām katrai savs darbības lauks, kurarn nav neka
kopīga. Vēl vairāk, Berga kungs uzstādīja savu
tēzi vēl tālāk un sacīia. ka kriminālpolicijai pec sapolitiskai
vas uzbūves jābūt decentralizētai, turpretim
jabutot
centraizpildīšana
pienākumu
policijai savu

lizētai
Man šķiet, ka šāds stāvokļa iztulkojums nav
pareizs. Bez šaubām, ir pilnīgi skaidrs, ka ari krimmalpoliciiai. kura vajā vienkāršos kriminālnoziedzniekus, var būt darīšana ne tikai ar atsevišķiem noziedzniekiem, bet ari ar plašākam noziedznieku vienībām, kas nedarbojas tikai viena vieta, bet kuram
Ari Latvijas
ir sakari ar veseliem apgabaliem.
praksē mums ir bijušas darīšanas ar vairākām šā-

dām kriminālnoziedznieku . vienībām, kas savu darbību izplata uz veseliem apgabaliem. Tādas kriminālnoziedznieku vienības mums ir bijušas Zemgalē, ir bijušas ari Vidzemē. _ Ceļas jautajmus, vai var
kriminālpolicija apkarot šādas kriminālnoziedznieku
vienības, ja viņa ir decentralizētajā viņa ir organizēta tikai pie vietējām prefektūrām, vai vietējiem
apriņķu priekšniekiem. Acīm redzot, taču ne sekmīgi. Ja viņa gribēs sekmīgi apkarot šādas kriminālnoziedznieku vienības, tad viņai atsevišķos apgabalos būs jāmeklē savstarpēji sakari. Viņas ierēdņiem vai aģentiem, kas darbosies pie vienasprefekturas, vai pie viena aprindā priekšnieka, bus jasa- ,
skaņo darbības ar otra apriņķa prefektūras kriminalnolicijas ierēdņiem. Tā tad pati dzīve un līdzšinēja
Latvijas prakse ir pierādījusi, ka ari kriminalr-^'mjai jābūt centralizētai, nevis decentralizētai, un jabut
centralizētai taisni pašas lietderības laba. taisni šo
pašu kriminālnoziedznieku apkarošanas laba. Tapec
man šķiet, ka vislielākā mēra apšaubāms tas, ko
Berga kungs šeit sacīja, ka kriminālpolicijai jabut decentralizētai. Jo vairāk ir jabrīnaspar Berga kunga
domām tādēļ, ka viņš, ka kādreizējais iekšlietu mivanistrs, kurš stāvēia iekšlietu resora priekšgala,
nepieņeapšaubāmu
un
tik
lielā
mēra
_
rēja uzstādīt
mamu tēzi. Es gribētu šeit no šīs augstas vietas
aizrādīt uz to, ka pats iekšlietu ministrs Birznieka
pakuries, tad kad šis likumprojekts tika apspriests
nāca
gājušā reizē Saeimā un ari pec tam, kad viņš
pārspriešanā komisijā, bija spiests atzīt pēc sociāldemokrātu frakciju deputātu iebildumiem, ka kriminalpoliciiu vajadzīgs centralizēt. Iekšlietu ministra kungs
te ica ka iau toreiz iekšlietu ministrija esot nākusi
pie tāda slēdziena, ka. skatoties no lietderības motiBez šauviem ir vaīadzīgs apvienot šīs policijas.
krirm'r-^'-olišim
bija
kāds
līdz
ba™ tas stāvoklis,
biia nie
ciias uzbūvē, ka līdz šim krimina1™1icija
priekšniepie
apriņķu
ārējām poiliciias vienībām,
kiem un Pilsētu prefektiem, tas bija nenormals_ stāvoklis. Tāpat bija nenormāls stāvoklis tai ziņā. ka
atsevišķās kriminālpolicijas iestādes mēģināja pašas
uz ?avu roku saistīties ka Rīgas kriminālpolicijas
priekšnieks Tifentala kungs bija kļuvis par visas
I atvijas kriminālpolicijas vadītāju. Acīm redzot,
pati dzīve biia nepieciešami prasījusi, lai kriminālpoliciju centralizētu. Tas ir pierādījums ari tam, par
ko mūsu sociāldemokrātu frakcija jau pagājuša reize
pie šī jautājuma apspriešanas prasīja _ t i., ka vispirms vajaga kriminālpoliciju centralizēt.
Ja tas ir tā. tad bez šaubām ir loģiski nākt tālāk
nie tā slēdziena, ka kriminālpolicija. kura _ vaja tikai
vārda īstā nozīme, un polikriminālnoziedzniekus
tiskā policiia. kura vajā politiskas dabas noziedzniekus kā ari šais divās instances ir redzama zināma
kopība un daudz vietās un daudzos konkrētos gadījumos šīm organizācijām būtu loti veļams, ka viņas
<=avu darbību saskaņotu. Te_ mēģināja nostādīt to
lietu tā. ka neesot taču iespējams tos policijas ierēdņus, kuri specializējušies tikai politiskas policijas
darbā tagad uz reizi pievienot klāt pie centralizētās kriminā lpolicijas darbības un ka tādā kārtā viņu
darbs un piedzīvojumi tiktu izputināti. Ja, kungi, bet
to taču neviens nav velējies. _Ar šo likumprojektu
taču ir noteikts, ka centralizeta_ kriminālpolicija sadalās divās nodalās: politiskā pārvalde un krimināla
pārvalde. Ar vārdu sakot, kriminalnoziedzību apkarošana būs kriminālās pārvaldesuzdevums, un politisko noziedznieku apkarošana bus politiskas pārvaldes uzdevums. Kad abu šo pārvalžu darbība bus
saskaņota, tad šo abu pārvalžu orgāniem bus vel
vieglāki apkarot noziegumus vispāri, lai gan pec būtības ir šķirojami tīri kriminālnoziegumi un citādas
dabas noziegumi. Pret tādu stāvokli nevar iebilst
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tie, kuri uzskata par tādu lielu dārgumu politiskas
apsardzības patstāvību.
Šeit Berga kungs mēģina nostādīt kā aksiomu
— vismaz tādu vārdu viņš lietoja — ka krimināla
policija būtu jādala no politiskās apsardzības un mēģināja aizrādīt, ka ārzemēs stāvoklis esot šinī ziņa
pilnīgi skaidrs.
Jāsaka, ka patiesība tas ta nav. Ir
vairākas lielas valstis, kur līdz pastāv pie centrālas
slepenpolicijas kā nodaļas politisko noziegumu apkarošanai, tā nodaļas tīri kriminālo noziegumu apkarošanai. Viena tāda valsts, kur centralizēta slepenpolicija pastāv, ir Somijā. Ir ari dažas citas
Eiropas zemēs līdzīgs organizēšanas veids. Domāju,
ka tāpēc nevar šeit ar tik lielu drošību pasacīt, ka
visās ārvalstīs ir politiskā policija atdalīta no kriminālās policijas.
Tas man būtu jāsaka ari_ Petrevica kungam,
kurš ļoti plaši mēģināja jautājumam pieiet klāt un
starp citu, kā vienu no svarīgākiem iebildumiem,
kuru ļoti plaši pamatoja un stāstīja, ka sociāldemokrāti esot gribējuši panākt tādu stāvokli, ka kriminālus noziedzniekus cietumā ieliekot kopā ar politiskiem noziedzniekiem un ka sociāldemokrāti taisni
agrākos laikos, cara valdīšanas laikos, esot cīnījušies par to, lai politiskos noziedzniekus atšķirtu no
kriminālas dabas noziedzniekiem. Nezinu, priekš
kam to patosu še vajadzēja! Neviens no sociāldemokrātiem negrib vienā maisā bāzt kriminālos un
politiskos noziedzniekus (Lindiņa
starpsauciens).
Brīnums, ka Lindiņa kungs līdz šim brīdim to nav sapratis! Priekš mums tas jautājums ir pilnīgi skaidrs.
Ja grib radīt centrālo kriminālo policiju, tad tomēr
nevar radīt tādu stāvokli kā kriminālos noziedzniekus bāztu vienā kamerā ar politiskiem noziedzniekiem (starpsaucieni). Jādomā taču, ka kriminālnoziedznieki tiks novietoti atsevišķi citās nodaļās, un
politiskās dabas noziedznieki atsevišķās nodaļās
(starpsaucieni), bet tikai viņu darbība būs koordinēta (Lindiņa starpsauciens). Lindiņa kungs, man
liekas, ka jums vismazāk ir jāuztraucas, jo jūs tur
iekšā nebāzīs un ar kriminālnoziedzniekiem
jums
kopā nebūs jāsēž! Tāpat ari Berga kungs pagaidām
ir drošs! Tāpēc man liekas, ka jābaidās par kopā
sēdēšanu vienā kamerā ar kriminālnoziedzniekiem
un pievest šo kā motivu vajadzētu tādām partijām,
kurām vairāk draudētu tā iesēdināšana, bet ne taču
tik ļoti «valstiskām" partijām, par kādu sev ieskata
bezpartejiskais nacionālais centrs un par kādu sevi
uzskata Dukura kungs ar saviem frakcijas locekļiem
(mazinieku starpsauciens). Atļaujiet man tagad pāriet tālāk pie lietas, jo es redzu, ka ari Ulmaņa kungs
grib iejaukties šinī strīdu!
Tālāk tika izcelts lietderības moments, ka krimi-

nālpolicijai vajagot savu darbību pilnā mērā saskaņot ar ārējo policiju, ka kriminālpolicijai daudzos gadījumos neesot iespējams tvert noziedzniekus, ja neesot ārējās policijas palīdzība.
Berga kungs mēģināja nostādīt lietu tādā veidā, ka ja būs centrālā policija, tad, kad kriminālpolicijai ievajadzēsies ārējās
policijas palīdzība, tā nevarēs neko izdarīt nesaziuoties ar savu priekšnieku un tas atkal ar savu galveno priekšnieku, t. i. visas centrālās kriminālpolicijas priekšnieku. Man liekas, tā ir tāda starpgadijiena meklēšana. Līdz šim ari ārējā policija, kura
nebij padota politiskai apsardzei, varēja tikt dabūta
palīgā un tāpat ari karaspēks, ja tas bij vajadzīgs noziedzības apkarošanai. Tāpat tas būs ari turpmāk.
Šis likumprojekts vienā no saviem pantiem, kā tas
Berga kungam ir zināms, izsaka, ka tiks dotas sīkākas instrukcijas, kuras regulēs centrālās kriminālpolicijas attiecības pret ārējo policiju. Tā tad tas tiks
nokārtots pēc lietderības motiviem!
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Tad tika daudz kas sacīts par to, ka ja tagad, sociāldemokrātu strādnieku partijas frakcija aizstāvot
šo likumprojektu, atskaitot atsevišķas vietas, tad tas
notiekot aiz politiskiem motiviem. Bez šaubām, ka
tas notiek aiz politiskiem motiviem! Bez šaubām,
ka mūsu partija var to uzskatīt par ieguvumu,
ka mums izdodas izvest dzīve tas prasības, kuras
mēs uzstādījām pie šī likumprojekta pirmās apspriešanas. Toreiz augstam namam pret mušu balsīm
labpatikās šo mūsu propoziciju noraidīt Toreiz
augstais nams bija tanīpārliecība,ka bez patstāvīgas
politiskas apsardzes tā lieta neies. Tagad jus pieņemiet mūsu uzskatu it dabīgi, ka mes varam uzskati! to, kā i e g u v u m u priekš sevis. Ir savadi, ka to
mums taisa par pārmetumu, ka mes aiz kādiem politiskiem motiviem mēģinot šo likumprojektu pieņemt Taisni otrādi — mēs savā laika to aizstāvējām komisijā un augstā namā un balsojām pret politisko apsardzi kā atsevišķu institūtu ar atsevišķam
tiesībām un pilnvarām. Mēs pie tā esam palikuši ari
šodien un šodien varam atbalsti šo likumu nevis
tāpēc, ka še politiskā apsardze būtu atsevišķa iestāde, bet tāpēc, ka viņa ir apvienota ar kriminālo
policiju un savā līdzšinējā veidā likvidēta.
Man liekas, ka ir zināmas pretrunas un politiski
motivi bez jebkādiem lietderības motiviem taisni
tiem kungiem, kuri šodien oponēja pret mums un
taisa mums pārmetumus. Vispirms man liekas, ka
vislielākā mērā neloģisks ir labais spārns. Viņi ir
vienmēr bijuši tie, kuri uzsvēruši, ka vajaga visus
līdzekļus pielikt valsts drošības uzturēšanai. Šodien
tie no sava viedokļa mēģina pierādīt, ka šis likums
ne ar ko neatšķiras no politiskās apsardzes likuma.
Mēs sakām, ka tas tā nav. Jūs sakiet, ka tas tā ir.
Ja tas tā ir, Berga kungs, tad jūsu pienākums ir balsot par šo likumu.
Ja jūs to nedariet, tad jūs to
nedariet tāpēc, ka šoreiz šis likuma projekts nāk šādā
redakcijā un tiek atbalstīts no zināmām frakcijām,
kuras jums nav politiski pieņemamas. Acīm redzot,
jūs esiet tie, kuri aiz kādiem politiskiem motiviem
mēģina šo likumprojektu apkarot
Kas attiecas uz maziniekiem, tad vism'rms Petrevica kungam nevajadzēja aizrādīt, ka mēs esot
mainījuši uzskatus pie šī likuma projekta, rīkodamies
aiz kādiem politiskiem aprēķiniem. Kāds bija mazinieku partijasstāvoklis Saeimā, kad tika apspriests
pirmā un otrā lasījumā
likums par politisko apsardzi? Mazinieki balsoja par šo likumu un Petrevmi kungs bija viens no tiem deputātiem, kas dažus gadus atpakaļ kļuva pazīstams Latvijas strādniekiem ar ļoti sirsnīgu politiskās apsardzes kā patstāvīga institūta aizstāvēšanu. (Sauciens: ..Pareizi !")
Loti labi, ka jūs paši šo stāvokli atceraties! Nāca
politiskās apsardzes likuma trešais lasījums. Dukura
un 1 indina kungi, un pa šo laiku iūsu frakcija bija
izstājusies no valdības, tāpēc pa šo laiku jūs bijāt
atraduši par iespējamu savus principus grozīt. Pie
3 lasījuma viens no iūsu priekšstāvjiem. ja nemaldos,
mēģināja apbalvot ka stāvoklis ir citādāks un pie
balsošanas tā pati mazinieku partija, kura līdz tam
laikam ar tādu sirsnību politisko apsardzi aizstāvēia.
atrada par vajadzīgu meklēt kādu politisku nevainību
un pie likumprojekta nobalsošanas atturējās. (R. Lindiņa starpsauciens). Ko Jūs, Lindiņa kungs, katrreiz
gribat to varbūt jūs viens pats zināt, pat jūsu partija to ne katrreiz zin. Kad nāca šis jautājums komisijas apspriešanā jaunā redakcijā, dibināts uz jauniem principiem, tad bija jāpiedzīvo dīvaina aina, ka
Petrevics, kurš šai"augstā namā reprezentēja minētos ieskatus, publisko tiesību komisijā izteicās, ka
jābalso par šo likumprojektu, ka Petrevics grib atcelt politisko apsardzi, kā atsevišķu iestādi, un grib
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sasniegt daudz labas lietas un nobalsoja par to. Pēc
tam kādas paris reizes, Berga kungs bija noteikti
paskaidrojis, katas likumprojekts jr slikts un nu Petrevica kungs, saka pamazam nostāties diezgan krasā
opozicija pret šo likumprojektu. Kad nonāca pie šī
likumprojekta beigām, pie 19. panta, tad viņš nostājas pilnīgi pret šo likumprojektu. Ar vārdu sakot
kolēģi no mazinieku frakcijas, ja jūs apgalvojat, ka ir
grozījušies mušu politiskie ieskati, (M. Skujenieka
starpsauciens.) Skujenieka kungs, es jau savus ieskatus esmu deklarējis, kamēr Jus kavējāties kuluāros!—
(A _. Veckalns no vietas: «Pīpis jāuztaisa!") tad mūsu
stāvoklis ir pilnīgi skaidrs. Bet mazinieku partijas
stavoklis _ bija tāds, kuru varētu apzīmēt ar četrkārtīgu apgašanos, gluži ka grieķu-romiešu cīņā, kur
liek ta un tad atkal ta! Ar vārdu sakot, bija šāda
manipulācija! Nebija mušu nodoms visu to atgādināt, jo ne katru reizi tādas lietas tiek atgādinātas,
bet tur vainīgs Petrevics, kas ar saviem uzbrukumiem mušu partijai šīs debates izsauca. Beidzot, ja
šoreiz Petrevica kungs saka savu runu tā sakot „za
upokoi"un beidza „za zdravije", tad ir ļoti patīkami,
ka mazinieku frakcija šī likuma dažādās variācijās
tomēr ir nakusipie skaidrības. Bet ja nu mazinieku
frakcijas runātājs centas uzbrukt mūsu frakcijai un
mēģināja mušu pilnīgiprecizo stāvokli sajaukt, tad no
mušu puses bija vieta, ja mes varējām konstatēt to
politisko konfuzu, kāds mazinieku frakcijai, kas attiecas uz politiskas apsardzes apvienošanu ar centrālo
kriminālo policiju. Mūsu stāvoklis ir bijis skaidrs:
mescsam bijuši pret politisko apsardzi, kā atsevišķu
iestādi ar sevišķam pilnvarām.
Mēs
vienmēr
esam apkarojuši__viņu tapec, ka tāda policija ir nevēlama, tapec, ka negribam, lai demokrātiskā Latvijā
būtu šāda cariskai žandarmērijai līdzīga iestāde.
Mes esam sacījuši, ka šinī ziņā mums vajadzētu pieņemt tos paraugus, pie kādiem turas dažas ārzemju
valstis, kur krimināla un politiskā policija ir tikušas
centralizētas un viņu vadība padota vienai rokai un
tāda kārta nav sevišķas tiesības un pilnvaras. To
stavokli mes aizstāvējām pagājušo reizi un ari šoreiz aizstāvam. Par cik tālu šis likumprojekts, kas
ir mušu priekša, kaut ari nepilnīgs, bet tomēr diezgan plaša mēra šo ideju mēģina realizēt, par tiktāki mes balsosim par šo likumprojektu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Sīmanim.
P. Sīmanis
(vācu baltiešu partija; runā vā<V
rt , J ciski) *): Vācu frakcija balsoja savā laikā par politiskas policijas likumu, jo tas bija saprātīgs likums
un it sevišķi tāpēc, ka caur to bij paredzama iespēja
atcelt pastiprinātas apsardzības stāvokli. Kreisie
sociāldemokrāti šo likumprojektu izgāza cauri un tagad ar viņu piekrišanu mušu priekšā ir jaunais projekts par centralizēto kriminālpoliciju, kurš savas paviršības deļ ir sliktāki izdevies, Pēc konstrukcijas
neskaidrāks, bet pēc būtības bez šaubām, tas ir tas
pats likums, par kuru mēs jau reizi balsojām. Te nu
mums jābrīnās, ka sociāldemokrāti piešķir lielāku
svaru formai, nekā likuma būtībai, nobīdīdami šīs
formas deļ tik svarīgu politisku mērķi vairāk nekā
uz pusgadu piemalas, padarīdami to vis>^- par tv-nb lematiskih Mēs nevaram šai kļūdai pievienoties un
tacrad dažu nesvarīgu un nenozīmīgu pārgrozījumu
del atraidīt pēc būtības derīgu likumu, atlikdami līdz
ar to izņēmuma stāvokļa atcelšanu. Tāpēc vācu
frakcija balsos par pāreju uz likumprojekta lasīšanu
pa pantiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberin?s: Vārds Dukuram.
*) Runātāja atreferējums.
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R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Man,
kungi, daži vardi jāsaka par to izturēšanos, kuru
Bruno Kalniņa kungs pārmeta mūsu frakcijai sakarā
ar mušu izturēšanos pie pagājušā politiskās apsardzes likuma un it ka pie centrālās kriminālpolicijas
likuma tagad. Patiesībā stāvoklis mums vienmēr ir
bijis skaidrs, un ja var runāt par kādu neskaidrību, tad šāda neskaidrība piemīt pašiem likumprojekta autoriem. Jus tagad mēģināt šim likumam, tam
pašam vecam likumam par politisko apsardzi, uzklāt virsu plīvuri un tad padarīt šo projektu vismaz
no ārienes sev pieņemamāku. Jūs sakāt, it kā jūs
būtu kaut ko ieguvuši, ieguvuši kaut ko tādu, par ko.
jus varētu priecāties. Patiesībā^ tā tas nav. Jūs neko
neesat ieguvuši, jus esat gan zaudējuši. To aprādīja
visi runātāji, kuri izturējās kritiski pret šo projektu,
starp citu ari mans frakcijas biedrs Petrevics, ka
tāda veida, kāda šis projekts ir tagad mūsu priekšā,
viņš nav mums ieguvums, bet ir zaudējums, neraugoties uz to, ka jus sakāt, ka viņš ir jums pieņemamāks.
Viņam ir jabut jums pieņemamam, jo ja jūs to' tagad
nepieņemat, tad jus ka valdības frakcija nonākat tik
nejēdzīga stāvoklī, ka pastiprinātas apsardzības
stāvoklis, kas _ beidzas 15. maijā, jums atkal jāpagarina. Taču jāatrod kaut kāds modus, kā tikt no šī
stāvokļa vaļa. Kā pagājušo reizi mēs bijām par politiskas apsardzes likumu, ka to vajaga pieņemt, tā
esam ari par šo likumu. Kalniņa kungs nāk un saka,
ka mes toreiz beigas tomēr esot atturējušies. Tas
ir taisnība, mesbeigās atturējāmies, bet mēs, atturējāmies tikaijāpēc, ka mēs redzējām, ka, neraugoties
uz visiem pārlabojumiem, kas bij iesniegti ir no jums,
ir no mums un padarīja diezgan lielā mērā likumu par
pieņemamu pie jums valdīja zināmi politiski-dema^
goģiski nolūki
glābt savu nevainību un iesist sev
politisku kapitālu. Mēs gribējām vienkārši jums to
plīvuri noraut un piespiest jūs izteikties atklāti, vai
jus par šojlikumu balsosiet vai nebalsosiet Še ir
daudz mazāks gadījums, lai demonstrētu stāvokli, ka
jāpiespiež uz_ balsošanu partija, kura pēc būtības
stāv par zināmu likumu. Pagājušā gadā jums bij
drosme balsot pret darba ministrijas budžetu, pret
veselas ministrijas budžetu, lai tikai izsauktu valdības
krizi. Jus toreiz gribējāt piespiest labo spārnu balsot
par šo budžetu. Ja toreiz būtu bijis priekšlikums
likvidēt darbajninistriju, varbūt jūs būtu balsojuši pat
par to. Ja mes tagad izejam no tā redzes stāvokļa,
ka vienkārši jāpiespiež jūs balsot, jūs nākat un sakāt,
ka mes toreiz neesot balsojuši. Mēs esam par šo
likumu, kā toreiz tā tagad, kaUt gan jāsaka, ka toreiz šis likums bij labāks nekā tagad. Visi argumenti,
ar kuriem uzstājās Rudevica un Kalniņa kungs par to,
ka šis likums viņiem ir pieņemamāks, bij ļoti vāji
un bēdīgi. Patiesībā iespaids ir tāds. ka likuma aizstāvji dziļi sirdī sajūt, ka viņu priekšā ir diezgan bēdīgs ražojums un tāpēc tā uzstāšanās nav tik bravūra ka parasti, kad jūs nākat ar kādu likumprojektu.
Ir tiešam grūti runāt par to. ka būtu kādas priekšrocības šinī likumprojektā, salīdzinot ar to, kas bija agrāk. Rudevics teica_ savā runā, ka viņi esot kaut ko
vairāk panākuši nekā agrāk, ka vairs nenākšot tādas
lietas priekšā, kādas līdz šim bija un ka nu vairs nebūšot iespējams pielaist tādas patvarības, kādas kultivēja politiskā apsardze līdz šim. Es no vietas uzstādīju jautājumu, kā jūs panāksat to, un kādas garantijas jums ir. ka uz priekšu tādas patvarības vairs
nenotiks.
Atbildi uz savu uzstādīto jautājumu es
nedzirdēju. Tai vietā gan Radziņa kungs pateica,
ka te jau nu neesot no svara tā forma, bet šī likuma
pieņemšana esot vajadzīga tikai tāpēc. lai varētu
reiz pastiprināto apsardzību likvidēt, t i. vajagot to
kļūdu izlabot, ko pagājušā gada beigās jūs izdarījāt.
Ja tas ta ir, tad taču vajaga nākt un atklāti teikt, ka
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jūs izlabojat kļūdu. Šī izlabošana nāk daudz sliktāka
veidā nekā toreiz, nāk ar lielu novēlojumu, bet likums kā tāds tomēr nav nekāds ieguvums. Es negribu apstāties pie tām pretrunām, kādas ir šai likumā, kur jūs esat mākslīgi gribējuši savienot tik nesavienojamas lietas. Tas nav ieguvums. _ Es gribu
tikai vienu teikt, ka lai Kalniņa kungs sava naivitate
neiedomājas, ka tam nav nekāda nozīme, ja politiskas
lietas formeli tiek padotas centrālai kriminālpolicijai,
ka tai ārējai formai nav nekādas lielas nozīmes. Es
varu uz to aizrādīt, ka tam ir ārkārtēja nozīme, jo
pats to esmu izbaudījis uz savas ādas. Es zinu, ka
ari formai ir ārkārtīgi liela nozīme. Formeli tas apstāklis, ka savā laikā visas politiskās lietas tika izšķirtas pēc kriminālkodeksa noteikumiem un kad cietumos un apcietinājumos teica: jūs esat tie paši kriminālisti, pie jums varam tās pašas normas izlietot
kā pie kura katra kriminālista, tad man jāsaka, ka tas
bija ārkārtīgi liels ļaunums priekš mums. Man šķiet,
ka var jau nākt ar visādiem argumentiem un to var
teikt tikai tādi cilvēki, kas pašito nav izjutuši, cik
liels svars ir formai. Bet pēc būtības starpība ir un
tāda nozīme, ka nenāk vis par labu, bet par sliktu
centralizācijai. Es negribu teikt, ka jus pastāvīgi
būtu bijuši par to, ka tāda centrāla kriminālpolicija
ir vajadzīga. Man liekas, ka atmiņa mani nemaldina,
ka jūsu argumenti pret politisko apsardzi bija visu
laiku pavisam citādi. Jūs pavisam citu ko runājat
Jūs neprasījāt centralizēt kriminālpoliciju, bet politiskās apsardzes likvidāciju. Unja nu jūs nevariet
likvidēt, tad jūs runājiet par mazāko ļaunumu, runājiet par apvienošanu (starpsaucieni). Centralizācija
pati jums neko nedos (starpsaucieni). Es jums ieteicu.Kalniņa kungs, izlasīt savas stenogramas un tur
Jūs redzēsiet, ka ir bijuši ne viens vien apgalvojums
no Jums, ka vajaga likvidēt politisko policiju un tikai
sliktākā gadījumā to pievienot pie kriminālas policijas. Jūs likvidēt to neesiet varējuši. Jus esiet gribējuši panākt viņas likvidēšanu, bet tas jums nav izdevies un tāpēc viņa tagad ir pievienota kriminālai
policijai, bet centralizācijas princips, kā attiecība uz
kriminālpoliciju, tā uz ārējo policiju nosocialdemokratiem nekad nav ticis aizstāvēts ar tādu sirsnību,
kā to šodien mēģināja darīt kreisie _ sociāldemokrāti,
kad ar tik lielu sirsnību argumentēja pret citādiem
ieskatiem. Ja stāvoklis pašlaik ir tāds, ka darīšana
mums ir ar stāvokli, kur vēl pastāv pastiprināta apsardzība, kura reiz jālikvidē unkur gribam pāreju uz
normālu stāvokli un kur iespējamības nav_ citādas,
ka pieņemt to pašu likumprojektupasliktinata izdevumā, kā to Petrevics jau ir uzsvēris un šaubas par
viņa lietderību vairāk reiz ir izsacījis jau komisija
un ari šeit. nav nekāds brīnums, ka viņš nav varējis
pabalstīt jūs visur pie šījikumprojekta apspriešanas,
tad tomēr jāsaka, ka mūsu frakcija ir spiesta balsot
par to likumu tāpēc, ka mums ir bailes, ka atkarīgi no
tā, ja mēs nebalsotu, tad atkrīt šī likumprojekta _ varbūtējs nodrošinājums pilnā mērā. Ja tomēr iznāk ta,
ka jūs gribiet savu politisko nevainību ar to paglābt
un zināmu kapitālu iegūt no tā, tad tomēr jāsaka, ka
ilgi tā spēlēties nevar un reiz taču tai spēlei jādara
gals. Ja ari es šeit uzsveru un saku, ka neskatoties
uz to. zem kāda plīvura šis likums atrodas, tad tomēr mēs par viņu esam tagad spiesti iestaties un par
viņu esam spiesti nobalsot. Mēs_ ar Petrevica muti
izdarijām stipru kritiku, pastrīpojām šī likumprojekta
negatīvās puses, bet reizē ari konstatējām, kair svarīgi motivi. citi. kuri mūs spiež izturēties citādi pret
šo likumprojektu un tāpēc mēs ari par viņunobalsosim kaut gan vēl pastrīpojam, ja mums būtu bijusi
izvēle, starp patstāvīgu likumu par politisko policiju
un tādu par centrālo kriminālo policiju, mes izvelētos
pirmo.
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vai- f
rāk neviens nevēlas? Vardš Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsti godātie deputātu kungi! Man jāsaka vel pāris
vārdus. Šeit Bruno Kalniņš pārmeta man nekonsekventu izturēšanos komisija pret šo likumprojektu.
Man jākonstatē, ka mana izturēšanas nebūt nebij nekonsekventa, bet gan gluži otrādi, komisija es savas
frakcijas vārdā paziņoju, ka es balsošu par pāreju uz
likumprojekta lasīšanu pa pantiem un par likumprojekta pieņemšanu. Es to darīju, aiz ta iemesla, ka
likumprojekts vecā redakcija pa'r politisko apsardzi
nevarēja nākt šinī sesija uz dienas kartības tad, ja
aiz viņa nestāv *U majoritātes. Tādas majoritātes
nebij un lai būtu iespējams atcelt pastiprināto apsardzību, es teicu, ka es balsošu par šo likumprojektu.
Vēlāk debatēs noskaidrojās, ka likumam par politisko
apsardzi rastosU majoritatesun tas partijas, kuras
pirmo reizi bij pret likumu, būtu ar mieru pie zināmiem apstākļiem par to balsot un tad šis likumprojekts tiktu apspriests vel šinī sesija. Ta tadU majoritātes radās, un pec ta paziņojuma es, paliekot uz
agrākā viedokļa, ka nebūtu pareizi apvienot kriminālo un politisko policiju, ieņemu komisija to stavokli,
ka mēģināju atjaunot agrāko likumprojektu resp. panākt to, ka tagadējie 6 panti, kur iet runa par kriminālpoliciju, tiktu strīpoti un to vieta likti agrāka politiskās apsardzes likuma panti. Kadtas nebijiespejams, jo vairākums bij pretim un mes nonācām pie
likumprojekta beigām, tad atradāmies dilemas priekšā — vai šis likums tiks atraidīts un tad ari pastiprinātā apsardzība paliks, vai ari tiks pieņemts un tad
pastiprināto apsardzību varēs atcelt Kad mes nostājamies šīs dilemas priekšā, tad es paziņoju, ka mes
balsosim par šo likumu, neskatoties uz to, ka viņš jr
sliktāks par agrāko, bet aiz tā iemesla lai pastiprināto apsardzību varētu atcelt. Bruno Kalniņa kungs
teica, ka es esot uzstājies ari Satversmes Sapulce
un aizstāvējis politisko apsardzi. Es esmu to darījis,
un daru to ari šodien, un ja ietu runa par konsekvencēm, tad man jāsaka, ka nevis es esmu gājis pakal
Kalniņa kungam, bet Kalniņa kungs ir gājis pakaļ man.
Man jau toreiz bij drosme uzstāties par politisko apsardzi. Pēc diviem gadiem, šodien, man pievienojas
Bruno Kalniņa kungs un saka, ka politiskā policija
ir nepieciešama, bet grib tikai to pabāzt zem vienas
cepures ar kriminālpoliciju. Tas ir tāpēc, ka ir strādniekos viena dala elementu, kuri ir komunistiski noskaņoti un tie nesaprot, kā var vajāt komunistus.
Bruno Kalniņa partija tur šos komunistiskos elementus vienotus ap savu partiju. Protams, tas bus grūti
panākams, ja būs tāds oreols, ka Bruno Kalniņa partija atbalsta politisko apsardzi. TāpēcBruno Kalniņa
Tik
kunga partijai ir vajadzīga tā kopējā cepure
daudz mēs varam jums nākt pretim un dot_ ^šo kopējo cepuri, lai ar viņas palīdzību jus vieglāk tiktu
galā ar tiem elementiem, kuri jūsu partijai vajadzīgi,
lai vieglāk būtu jums nobalsot par politisko policiju.
Bet pēc būtības nav starpības šinī jautājuma starp
jums un mums. Jautājums iet tikai apcepuri. Bet
tā ir tik nesvarīga lieta, par kuru vairāk nav vērts
kavēt šī augstā nama uzmanību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vai- J\
rāk neviens nevēlas? Vārds referentam Nonācām.

Referents O. Nonācs: Man kā referentam nav ."
jāiejaucas politisko partiju strīdos, bet tomēr man jākoriģē zināmā mērā Petrevica viedoklis, kuru viņš
Izstrīpoja polemikā pret kreisiem sociāldemokrātiem. Viņš teica, ka ar šo likumprojektu politiskā policija tiekot pilnīgi padarīta par kriminālo policiju:
politiskos noziedzniekus nu vajāšot kriminālā policija un politiskos noziedzniekus nu vilkšot tanī pašā
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nama iekšā, kur kriminālos noziedzniekus. Tas uzskats pilna mēra runā pretim likuma būtībai. Likums gan neruna par namiem, kādos ievietot policiju,
bet likuma gars ir skaidrs, ka politiskā policija bū;>
par tevi un krimināla policija par sevi. Iekšējā konstrukcija paliek patstāvīga, un ja tas tā, tad ari nebūs
jaskumstpar to, ka politiskie noziedznieki tiks vilkti
tanī paša namā iekšā, kur mīt kriminālie. Tas no
formelās puses. Petrevics noslēdza savu runu ar
to, ka neesotbijis vērtsstāties pie šī jaunā likumprojekta izstrādāšanas; būtu pilnīgi pieticis ar to pašu
politiskas
apsardzes likumu, kuru pārrunāja augstais nams pagājušā gadā. Panākums tomēr ir, Petrevica kungs, un panākta ar šo likumu ir pirmkārt kriminālas policijas reorganizācija — reorganizācija uz
labo pusi, ne uz slikto pusi. (A. Petrevics: «Liels
jautājums!") Otrkārt, ir panākta lielākā saskaņotība
abu divu policiju starpā un bez tam treškārt ir iespējama ari līdzekļu ietaupīšana, ko ari nevar vērtēt pārak zemu. Ceturtais labums ir tas, ka nu reiz būs
iespējams pastiprināto apsardzību likvidēt.
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skai apsardzei. (Troksnis labā pusē.) Mēs taču atzīstam, ka politiskās apsardzes aparāts ir komplicētāks, piemērots sarežģītākiem noziegumu veidiem.
Ta tad mes kriminālpolicijas uzbūvi ari gribam pacelt uz augstāka līmeņa. Kā tad ar to var kriminālo
policiju padarīt sliktāku? (Troksnis.) Slēdziens var
but tikai otrāds, ka mēs viņu padarām labāku. Mēs
jau viņas abas nesajaucam kopā, tikai galveno vadību
apvienojam viena departamenta direktora personā.
Šīs abas iestādes nepaliks sliktākas savā darbībā, ja
nesatricināsim viņas savā uzbūvē. Berga kungs savas domas mēģināja ilustrēt ar piemēru, ka pie apriņķa priekšniekiem līdz šim ir darbojušās ārējā policija un kriminālā policija, bet nu radīšoties chaoss,
jo krimināla policija, kas ir pie apriņķu priekšniekiem, nu būšot padota citai priekšniecībai, bet ārējā
policija padota tam pašam apriņķa
priekšniekam.
Faktiski nekāds chaoss neiznāks, jo kriminālie policisti pie apriņķu priekšniekiem būs gan padoti citai
priekšniecībai — kriminālpolicijas pārvaldei, bet būs
pēdējai padoti caur tiem pašiem apriņķu priekšniekiem. Ta tad faktiski tomēr nekas nemainīsies.
Beidzot nāca tas_ vissvarīgākais iebildums no
Berga kunga, proti kārtības ruļļa 137. pants un ar
kuru viņš apelēja pie prezidija, ka laikam gan prezidijs pāreju uzpantu lasīšanu nevarēšot likt uz balsošanu, jo pec kartības ruļļa reiz apspriests un noraidīts
likums tanī paša sesija nevar nākt otrreiz apspriešana. Pec Berga kunga matemātikas iznāk, ka divi
un divi paliek divi, nevis četri. Te vislabākā gadījuma ir tikai viena likuma daļa tāda, ar kuru mums ir
darīšanas otrreiz; otra daļa, turpretim, proti nodaļa
par kriminālo policiju nāk priekšā kā pilnīgi jauna.
'Ta tad politiskai policijai mēs noliekam blakus vismaz jāda pat lieluma otru vienību un nu savā kopība bus taču glužj kas cits, nekā bij politiskās apsardzes likums. Ta tad Berga kunga matemātiku šinī
gadījuma nevar pielietot. Tā ir ačgārna matemātika.
Es komisijas vārdā varu tikai lūgt augsto namu pieņemt pāreju uz pantu lasīšanu.

Kas attiecas uz Goldmaņa kungu, tad viņš zemnieku savienības noliedzošo viedokli motivēja tā,
ka viņi jau esot par politiskās apsardzes likumu bijuši, bet 3. lasījumā pārlabojumi esot bijuši tāda rakstura, ka viņiem vairs neesot bijis iespējams par
likumu balsot. Pats iekšlietu resora vadītājs, uz
kura pleciem gulstas viss smagums, atzīst, ka šis likums tomēr dod pietiekošas garantijas: ka viņš ar
apsardzības lietu tiek galā. Ja nu pašam iekšlietu
ministrim ir tā pārliecība... (Saucieni pa labi: «Tas
ir jūsu ministrs, ne mūsu!"). Viņš bija ari jūsu laikā
iekšlietu ministrs un toreiz viņš ari bija tanīs pašos
ieskatos, un ne tikai iekšlietu ministrs bija tanīs ieskatos, bet ari jūs bijiet tanīs ieskatos, ka šis likums
dod tādas drošības garantijas. Tas bija skaidrs personīgās sarunās ar jūsu frakcijas priekšstāvjiem, bet
šis likums nedod jums tādas garantijas kopš tā laika,
kamēr jūs neesat valdībā. (Troksnis pa labi.)
Tagad par steidzamību. Te pārmet centram un
ari referentam, ka esot nobalsots par šī likuma steiPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai budžedzamību. Pareizi, komisijai aiz lietderības motiviem
ta komisijas referents vēlas vārdu?
toreiz bij jāizsakās pret steidzamību un tagad tāpat
Referents R. Bīlmanis: Man nav nekā ko teikt.
aiz lietderības motiviem augstajam namam bij jāizPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lieku uz
sakās par steidzamību. Toreizējie lietderības motivi
balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tagad atkrīt. Proti, toreiz, kad komisija izteicās pret
tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu
steidzamību, bija vēl pietiekoši laika, lai šo likumu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
skatītu cauri 3. lasījumā, un ja kārtības rullis to atBeidzot
lūdzu
pacelties
tos, kas atturas
no
ļautu, pat vēl kādā lasījumā. Bet tagad mēs ar šo balsošanas. Balsošanas iznākums; par pāreju
uz
likumu esam novilcinājušies līdz pat beidzamām sesipantu lasīšanu nodotas 53 balsis, pret to nodotas 27
jas dienām. Ja mēs atstājam 3. lasījumu pēc Lieldiebalsis, atturējies 1. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemnām, kas tad notiek? Tad iznāk tas. ka šis likums
ta. Ir ienācis priekšlikums ar parakstiem no Rudevica,
katrā ziņā spēkā nevar stāties pirms 15. maija. Te
Bastjāņa, Bungša, Bruno Kalniņa, Ulpes, Nikolaja
ir tā atslēga. Jūs kā opozicija gribiet katrā ziņā noKalniņa, Mendera u. c.: „Pēc nobalsošanas par pārvest pie tās situācijas, lai 15. maijā nāktu atkal uz
eju uz pantu lasīšanu lūdzam pārtraukumu uz pusdienas kārtības jautājums par pastiprinātās apsardzīstundu. " Vai ir kādi iebildumi pret pārtraukumu?
bas pagarināšanu. To jūs gribiet panākt Tā ir jūsu
(Balsis pa labi: „Uz 15 minūtēm.") Vai vēlas kāds
opozīcijas un nevis mūsu pozicijas lietderība. (A.
vārdu? Neviens vārdu nevēlas. Iebildumu nav?
Petrevics no vietās: «Vai tas ir komisijas vārdā?"
Pāt--aukuuis uz pusstundu.
Starpsaucieni un troksnis.)
Tālāk nāk iebildumi no Arveda Berga kunga.
Berga kungs pūlējās pierādīt, ka šis jaunais likump-^ -'ekts katrā ziņā padarot sliktāku tā politisko policiju, ka ari kriminālo policiju ar to, ka radot ciešākas
saites savā starpā. Berga kunga argumenti tomēr
nevar pārliecināt. Ja reiz politisko policiju Berga
kungs atzīst viņas tagadējā iekārtā par labu un ja
tad viņa paliek uz priekšu tāda pat savās kompetencēs un uzdevumos, kāda tā ir tagad, tad taču jaunā
situācija vairs sliktāka nepaliek. Tālāk. Kriminālā
policija tiek reorganizēta un reorganizēta paceļot viņas uzbūves līmeni līdz tam līmenim, kāds ir politi-

(Pārtraukums no pīkst. 8.40—9.25 vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās.
Tiks apspriests
likums par centrālo
kriminālpoliciju
pa pantiem. Lūdzu sekretāru nolasīt virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Likums par centrālo kriminālpoliciju."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:

raksta vārdu neviens
Virsraksts pieņemts.

nevēlas?
1. pants.

Pie virsIebildumu nav?

855

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Pie iekšlietu ministrijas ar departamenta tiesībām pastāv
centrāla kriminālpolicija, kuras uzdevums ir apkarat noziedzīgus nodarījumus."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pie 1.
panta velētos kāds vārdu? Vārdu neviens nevēlas.
Es likšu 1. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. 1. pants pieņemts. 2. pants.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..Centrālā

kriminālpolicija

sastāv no kriminālās un poli-

tiskas parvaldeskuras tieši pārzina un vada šo pārvalžu
priekšnieki. Ierēdņu amatu kategorijas nosakāmas centrālās
kriminālpolicijas štatos.
Piezīme: _ Ar šī likuma spēkā stāšanos centrālā
kriminālpolicija pārņem tagadējās kriminālpolicijas un likvidējamās politiskās apsardzes budžetus līdz ar. to stātiem, tekošam un izbeigtām lietām, inventāru un pārējo

mantu."'

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pie 2.
panta velētos kāds vārdu? Vārdu neviens nevēlas.
Es likšu uz balsošanu 2. pantu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. 2. pants pieņemts. 3. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Kriminālas pārvaldes uzdevums ir atklāt un vajāt krimi-

īialnoziedzību. Politiskas pārvaldes uzdevums ir atklāt un vajāt noziedzību, kas vēršas pret valsts demokrātisko iekārtu
un drošību."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 3.
panta_vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret 3. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 3. pants pieņemts. 4. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
..Kriminālas un politiskās pārvaldes tuvāku kompetenču
sadalīšanu, kā ari centrālās kriminālpolicijas un tās vietējo nodaļu ierēdņu darbības attiecībai ar pārējo policiju nosaka iekšlietu ministrs atsevišķa instrukcijā."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu pie
4. panta neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 4. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari
nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. 5. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Centralās kriminālpolicijas darbinieki saņem dzīvokli ar
apsildīšanu un apgaismošanu uz 1921. gada 6. decembra noteikumu pamata par dzīvokļu piešķiršanu valsts darbiniekiem
(Lik. kr. 250.)."

Priekšsēdētājabiedrs A. Alberings: Pie 5. panta
Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 5. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
5. pants pieņemts. 6. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

vardu neviens nevēlas?

„Centralā kriminālpolicija darbojas kā policija uz kriminālprocesa, citu likumu un noteikumu pamata ar 7.—19. pantā
paredzētiem pārgrozījumiem un papildinājumiem."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 6. panta
vārdu neviens neprasa. Kas ir pret panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. 7. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Politiskās pārvaldes amatpersonas par izziņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta paziņojumu vietējās apgabaltie-

sas prohuroram, kuram nosūtāma ari pabeigtā izziņa."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 7. panta vārdu neviens nevēlas? Kas ir pret 7. panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav. 7. pants
pieņemts. 8. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
..Politiskās pārvaldes priekšniekam, viņa palīgam un rajonu pārziņiem ir tiesība dot rakstiskus rīkojumus (orderus),
izdarīt kratīšanas un lietu izņemšanas pie personām, kuras
stāv aizdomās par noziedzīgo darbību, kas vērsta pret valsts
iekārtu un drošību, kā ari uz ievākto ziņu un pierādījumu pamata šīs personas aizturēt. Kratīšana, izņemšana un aizturēšana jāmotivē atsevišķā rakstītā lēmumā Uz minētā rīkojuma
pamata kratīšanas un izņemšanas izdara politiskās pārvaldes
ierēdņi ne zemāki par vecāko uzraugu. Protokols par kratīšanu jāsastāda uz vietas, pieaicinot pie kratīšanas 2 lieciniekus."

23. sēde
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 8. panta neviens vārdu nevēlas? Kas ir pret panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav.- 8. pants vienbalsīgi pieņemts. 9. pants.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
..Politiskās pārvaldes amatpersonām ir tiesība ^ aizturēt un
izkratīt personas un izdarīt pie viņam lietu izņemšanas bez 8.
pantā minētā rīkojuma, gadījumos: 1) kad viņas tieši pieķertas
pie noziedzīgas darbības, kas vērsta pret valsts iekārtu un
drošību, vai ari tūliņ pēc tās; 2) kad uz viņam norada aculiecinieki, ka viņas izdarījušas augšminētos (1. pkt.) noziedzīgos nodarījumus; 3) kad viņam pieder vai pie viņām atrasti
priekšmeti, kuri norāda uz minētiem noziedzīgiem nodarījumiem; 4) kad ir pierādījumi, ka viņas aizbēgs vai iznīcinās noziedzīgā nodarījuma pēdas."
%

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 9. panta vārdu neviens nevēlas? Kas ir pret 9. panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. 9. pants pieņemts. 10. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Ķemps:
„Par aizturēšanu 48 stundu laikā

jānosūta

paziņojums

vietējās apgabaltiesas prokuroram. "

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:

Vārds Dze-

nim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Augstais nams! Lai šo likumu nepadarītu pavisam neiespējamu un dzīvē nepiemērojamu, man būtu pie 10.
panta viens pārlabojums. Te ir runa par to, ka par
aizturēšanu 48 stundu laikā jānosūta paziņojums vietējās angabaltiesas prokuroram. Man šķiet, ka
praktiskā dzīvē nāk ļoti bieži priekšā tādi gadījumi,
kur nebūs iespējams tik īsā laikā paziņot prokuroram par dažu personu apcietināšanu. Tādēļ es lieku priekšā 10. pantā strīpot vārdus .48 stundu" un to
vietā likt «5 dienu". (Sauciens pa kreisi: «Par to
nemaz nebij vērts runāt!") Sīkāk motivēt savu pārlabojumu atrodu par nevajadzīgu, jo visi šie pārla-

bojumi pie pirmā likumprojekta tika izdebatēti. —
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Komisija izsacījās pret
priekšlikumu.
Referents R. Bīlmanis: Ari budžeta komisija
izsacījās pret priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referenti
izsakās pret pārlabojumu. Pārlabojums skan:
lieku priekšā 10. pantā strīpot vārdus „48 stundu" un to
vietā likt „5 dienu".

Referenti ir pret priekšlikumu. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot

! *ldzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.

Pa'sošanas iznākums: par Dzena priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret to — 53 balsis. Priekšlikums atraidīts. Es likšu uz balsošanu 10. pantu no komisijas
priekšā liktā redakcijā. Lūdzu pacelties tos. kas būtu
pret pantu. Nav. Kas atturas? Ari nav. Pants pieņemts. 11. pants.
Sekretāra,biedrs Fr. Kemps:

..

Politiskās pārvaldes priekšniekam un rajonu pārziņiem
ir tiesība, ja izziņas apstākli to prasa, turēt apcietinājumā aizturētās personas ne ilgāk par 5 dienām. Nepieciešamos gadījumos aizturēšanas laiku var pagarināt līdz 2 nedēļām ar iekš-

lietu ministra un tiesu palātas prokurora piekrišanu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Dze- sir

nirti.
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā frakcija): Pie
11. panta man būs daži pārlabojumi, kuri attiecas
ari uz terminu pagarināšanu. Viens pārlabojums,
kas nav saistīts ar termiņu pagarināšanu, kurā iet
rima par to, ka ilgāk paturēt apcietinājumā var tikai
ar tiesu palātas prokurora un iekšlietu ministra piekrišanu. Paga.iušo reizi par to loti plaši tika runāts
un bija domas, ka galu galā, lai likumam būtu lielāka
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nozīme, priekšlikumu varētu pieņemt. Komisijā šeit,
cik man zināms, domas stipri dalījās un nebija vienbalsīgs lēmums, ka vajadzētu šai pantā paturēt bez
iekšlietu ministra ari tiesu palātas prokurora piekri-.
sanu pie jautājuma izšķiršanas par apcietinājuma pagarināšanu, ts gribu aizrādīt, ka tas traucētu visu
lietas gaitu, sevišķi tāpēc, ka visi termiņi par paturēšanu apcietinājumā līdz pēdējam jau iepriekšējos
pantos ir samazināti. Ja kreisie sociāldemokrāti grib
padarīt šo likumu par dzīvē neizvedamu, tad var
balsot par fo. Bet es domāju, ka augstā nama vairākums izteiksies par to, kas paredzēts manos pārlabojumos. Tapec es lūdzu augsto namu manus pārlabojumus pieņemt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Bruno Kalniņam.

.S Biuno Kalniņš (sociāldemokrāts): Man liekas,
' *ka Dzeņa kunga uzstāšanās bija pilnīgi veltīga (Jautrība) . Loti patīkami, ka taisni labais spārns apsveic šādu konstatējumu — patiešām, stāvoklis ir
tāds, '(Troksnis pa labi) acīm redzot ar Klīves kungu
sacensties ir grūti tad, kad viņš no vietas taisa stipras piezīmes. Pilnīgi skaidrs tanī ziņā, ja kāda persona ir bijusi apcietinājumā ... (Ulmaņa starpsauciens.) — Ulmaņa kungs, kāpēc jūs no vietas runājiet, ņemiet taču vārdu no katedra — un ja te iet
runa par nepieciešamiem gadījumiem, kur aizturēšana tiek pagarināta līdz 2 nedēļām, tad ir vajadzīga
kādas augstākās iestādes piekrišana un šinī gadījumā
iet runa par iekšlietu ministra un tiesu palātas prokurora piekrišanu. Dzeņa kungam liekas, ka pietiek ar
iekšlietu ministri. (Klīves starpsauciens) Drošs paliek drošs, Klīves kungs! Ja apmierinātos ar iekšlietu ministri, kurš ir trešais priekšnieks politiskai
apsardzei un šinī gadījumā ari centrālai policijai, tad
viņš zināmos gadījumos uz sava apakšnieka ziņojuma pamata var apstiprināt ikkatru priekšlikumu bez
iedziļināšanās. (Dzeņa starpsauciens.) Dzeņa kungs,
Jūs nevar sadzirdēt, kaut ari Jūs latgaliešu izloksnē
taisiet savus starpsaucienus! Tiesu palātas prokurors nav ieinteresēts apstiprināt sava apakšnieka
priekšlikumu. Tāpēc ir dabīgi, ka vajadzīga ari viņa
piekrišana. Nesaprotu, kāpēc Dzeņa kungs nāk ar
priekšlikumu to strīpot, tad jau nav vajadzīgs ari
iekšlietu ministrs, jo, bez šaubām, iekšlietu ministrs
rīkosies saziņā ar savu apakšnieku: ja apakšnieks
uzskats, ka ir vajadzīgs zināmu personu paturēt apcietinājumā ilgāk, tad es domāju, ka iekšlietu ministrs savu piekrišanu tam dos. Tāpēc tiesu palātas
prokurors tomēr ir vajadzīgs, kā tāda kontrolējoša
persona, kas zināmos gadījumos varēs ieņemt pareizu un objektīvu stāvokli.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alb'erings: Vārdu vairāk neviens nevēlas. Es lūdzu referentus izteikties.
Referents O. Nonācs: Publisko tiesību komisijā
šim priekšlikumam bija, pēc manām domām, diezgan
pārliecinoši aizstāvji. Tomēr vairākumu tas nedabūja un man komisijas vārdā jāizsakās pret to.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lūdzu
izteikties budžeta komisijas referentu.
Referents R. Bīlmanis:
Man šķiet, ka budžeta
komisijas vārdā man jāizsakās pretim un aiz šiem

sekošiem iemesliem, ka neviens no budžeta komisijas locekļiem iebildumus vai pārlabojumus netaisīja. Acīm redzot, visi budžeta komisijas locekļi
bija par to informēti, tā tad loģiski piekrita tam.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Dzeņa iesniegtais priekšlikums skan:
„Lieku priekšā

11. pantā pirmā

„5" un tā vietā likt „10".

teikumā

strīpot skaitli

Otrā teikumā strīpot vārdus „2 ne-

dēļām" un to vietā likt vārdus „30 dienām", bez tam teikuma
beigās strīpot vārdus „un tiesu palātas prokurora" "
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Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad es lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot es
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Balsošanas iznākums: par Dzeņa pārlabojumu nodotas 27 balsis, pret to — 53. Priekšlikums
atraidīts. Lieku tagad 11. pantu komisijas redakcijā
uz balsošanu un lūdzu, pacelties tos, kas ir pret II.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? 11. pants pieņemts. 12. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Aizturētās

personas ir ieskaitāmas politiskās

pārvaldes

priekšnieka vai attiecīga rajona pārziņa rīcībā. Lēmumi par
aizturēšanu noraksta nosūtami reizē ar aizturētām personām

apcietināšanas

vietas

priekšniekam un

kuroram. "

attiecīgas

tiesas pro-

Priekšsēdētāja biedrs A .Alberings: Vārdu neviens neveļas pie 12. panta? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. 12. pants pieņemts. 13. pants.
Sekretārā biedrs Fr. Kemps:
_ „Kratīšanas, izņemšanas vai aizturēšanas izdarīšanai politiskas pārvaldes amatpersonām ir tiesība pieprasīt palīdzību
no vietējas policijas vai citam attiecīgam iestādēm un vajadzības gadījuma no karaspēka daļām un komandām caur vietējo
garnizona priekšnieku."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai kāds
veļas vardu pie 13. panta? Nevēlas, Kas ir.pret 13.
panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav.
13. pants pieņemts. 14. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Dibinātu aizdomu gadījumos politiskās pārvaldes amatpersonām ar prokurora katrreizēju rakstisku piekrišanu ir .tiesība, izdarīt pasta un telegrāfa, korespondences un sūtījumu apskatīšanu vai izņemšanu, kā ari telefona sarunu kontrolēšanu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 14.
rauta vārdu neviens neprasa. Kas ir pret 14. panta
pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav. 14. pants
pieņemts. 15. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..

Politiskās pārvaldes priekšniekam un viņa pilnvarotām
amata personām ir tiesība izsaukt uz noklaušināšanu, piemērojoties kriminālprocesa likuma (1914. g. izd.) 433. un 434. pantam. "

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neKas ir pret panta pieņemšanu?
Nav. Kas atturas? Ari nav. Pants pieņemts. 16.
viens neveļas?

pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

„Ja noziedzīgus nodarījumus,-kas vērsti pret valsts iekārtu un drošību, _ izdara vienīgi karavīri bez civilpersonu līdzdalības: _ 1) tādas vietās, kuras stāv vienīgi kara priekšniecības
pārziņa, vai 2) pie dienesta pienākumu izpildīšanas, kaut ari
vietas, kuras stāv vispārējas administrācijas pārziņā, — tad
politiskā pārvalde nosūta izziņas materiālus vietējā karaspēka
priekšniekam, ieskaitot aizturētos viņa rīcībā. Vises pārējos
noziedzīgos nodarījumu gadījumos, kas vērsti pret valsts ie-

kārtu un drošību, ja tos izdara karavīri, izziņu izdara politiskās

pārvaldes amatpersonas; par izziņas uzsākšanu, tās saturu un
karavīru apcietināšanu nekavējoties jāpaziņo viņu priekšniecībai."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 16. panta neviens vardu mevelas? Kas ir pret 16. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas no balsošanas?
Ari nav. 16. pants Zpieņemts. 17. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Jzziņas _ ārvaIstu militārās spiegošanas atklāšanas un novēršanas lietas piekrīt kara resoram."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens neveļas? Kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 17. pants pieņemts. 18.
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Kara apstākļiem iestājoties, politiskā pārvalde pāriet armijas virspavēlnieka rīcība.

859

Latvijas

Republikas

Saeimas IV. sesijas 23. sēde

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vardu neviens nevēlas? Kas ir pret 18. panta pieņemšanu?
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. 19.
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Politiskās pārvaldes amatpersonām un aģentiem ir aizliegts būt par biedriem aizliegtās organizācijas, kaut ari ar nolūku veicināt aizliegto organizāciju apkarošanu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Roskošam.
J. Roskošs (Latgales demokrātu frakcija): Aug' stais nams! Tā kā jau pie vispārējām debatēm vai*
rāki runātāji izteicās par 19. panta vispārīgo nozīmi,
še es negribu to atkārtot, bet liekas gan, ka aizlieguma vietā politiskās apsardzes amata personām vai
aģentiem būt par biedriem aizliegtas organizācijas
mums drīzāk vajadzētu ievest šinī panta taisnļ pretēju, lai nākamībā vēl sekmīgāki būtu iespējama
šāda nelegālu organizāciju apkarošana, tāpēc ievērojot šo visu es lieku priekšā šo 19. pantu strīpot.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds iekšlietu ministrim Birzniekam.
?*y*
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Loti godājamie
/V deputātu kungi! Man, saprotams, nekas nevarētu but
pretim, ja tiktu pieņemts Roskoša kunga priekšlikums, attiecībā uz 19. panta strīpošanu. Es tomēr
domāju, ka Saeima diezin' vai varēs piekrist šim
priekšlikumam, jo vairāk tāpēc, ka Saeima jau vienreiz principā šo pantu akceptēja tad, kad mums bij
uz dienas kārtības likums par politisko apsardzi.
Tāpēc mans priekšlikums iziet uz to, — šo pantu likumā paturēt bet tanī redakcijā, kādā viņu pieņēma
Saeima toreiz likumā par politisko apsardzi. Pārgrozība še ir ievesta tāda, ka pie vārdiem «politiskas
pārvaldes amata personām", kurāmbij aizliegts but
par biedriem aizliegtās organizācijas, tagad ir pievienots vēl vārds «aģentiem". Ceļas jautājums par
Ja šie aģenti ir
kādiem aģentiem te īsti iet runa.
ari politiskās apsardzes ierēdņi, tad viņiir ari amata
personas. Saprotams, tādā gadījuma būtu šeit lieki
minēt un atkārtot, ka aizliegums pastāv priekš politiskās apsardzes amatpersonām unaģentiem. Ja
turpretim šie aģenti nav politiskās pārvaldes amatpersonas un ierēdņi, ari tad par viņiem šai panta nav
vajadzīgs minēt, jo ka jau gluži pareizi ticis aizrādīts, nevienam nav tiesības būt par biedri aizliegtās orgahizacijās, un tādēļ ari būtu lieki šeit uzsvērt
to, ka ari aģentiem nav brīv būt par biedriem aizliegtās organizācijās. Bet nelaime pastāv iekš tam,
ka likums nedod definīciju tam, kas ir aģents, kas ir
saprasts zem šī vārda «aģents". Tas novērstu tad
pārpratumus šai ziņā un tāpēc būtu nepieciešami
pielikt pie šī panta piezīmi, vai ari pilnīgi jaunu pantu,
kur būtu paskaidrots, kas jāsaprot zem vārda
aģents. Ja turpretim tādi paskaidrojumi vai nu ar
piezīmi pie šī panta, vai ari ar jaunu pantu netiks
doti, tad tas var izsaukt veselu rindu sarežģījumus.
Ja par piemēru politiskā apsardzē |erodas kāda persona un paziņo, ka gluži nejaušā kārtā viņa ir iekļuvusi par biedri vai līdzdalībnieku kādā aizliegtā organizācijā, ka viņai šis stāvoklis ir neērts un tapec
dara politisko apsardzi uz to uzmanīgu, ka viņas ieiešana šai organizācijā ir bijusi nejauša. Saprotams,
ja šī persona sacīs, ka šovakar minētiem ļaudīmir
nolikta sapulce vai apspriede, katrs politiskas pārvaldes ierēdnis pateiks šai personai: «Labi, jus esat
mums par to ziņojuši, ka tāda organizācija pastāv,
kurā jūs esat iekļuvuši par biedri, bet jus nezināt
visu šīs organizācijas sastāvu, tad aizejat uz to sapulci un rīt atnākat un pasakāt kaut ko tuvāku par
šo organizāciju, t. i. to, ko jūs šovakar nevarat pateikt. Tad pēc šī 19. panta par politiskas apsardzes
aģentu saprotams, ka viņam ar to aizliegts dot tuvāku ziņojumu par neatļautu grganizaciju. Bet liku-
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ma nolūks jau nav bijis uzstāties pret tādu ziņojumu,
nav bijis nodoms nozieguma atklāšanu aizkavēt. Šī
panta nozīme ir bijusi ļoti vienkārša, novērst to, ko
mēs parasti saucam par provokāciju un par provokācijas sistēmu politskā policija. Tas ir skaidrs. Bet
šis mērķis netiek sasniegts ar tagadējo pantu šai
redakcijā. Sī mērķa sasniegšana prasa sīkāku likuma izstrādāšanu. Lai tomēr paliktos ta pārliecība, ka ar likumu gribēts uzstāties pret provokāciju,
ir pilnīgi pieņemams, atstāt pantam to redakciju,
kādā viņš reiz no Saeimas pieņemts, t. i. ka _ politiskās pārvaldes amatpersonām ir aizliegts but par
biedriem aizliegtās organizācijās, bet ievest iekša
vārdus «un aģentiem'', nedodot tuvākus apzīmējumus, ko zem šī vārda « aģents" jāsaprot, nenoskaidrojot, vai šinī ziņā par aģentiem jāuzskata politiskās
pārvaldes amatpersonas vai citas personas, būtu
lieki. Liekas, aiz šiem motiviem, aiz vienkāršiem
lietderības motiviem, paturot tomēr principu karot
pret provokāciju politiskā policijā, būtu vārdi «un
aģentiem" no šī likuma strīpojami, un tādēļ es uzturētu ari no savas puses no Kalniņa kunga iesniegto
priekšlikumu, strīpot vārdus „un aģentiem".
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
lēnam.

Vārds Cie-

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātfe
tautas vietnieki!
Šis jautājums par provokāciju ir
patiesībā sakot ļoti svarīgs jautājums. Lai gan jau
ir vēla stundu, es atļaušos tomēr pāris vārdos kavēt jūsu dārgo uzmanību. Šis pants par provokāciju
ir svarīgs ne tikai no policijas viedokļa, viņš ir svarīgs ari no morāliskā viedokļa un no tiesiskā viedokļa. Ja mēs no tiesiskā viedokļa gribam analizēt ne
tikai apzinātu valsts ierēdņa līdzdalību noziedzīgās
organizācijās, bet ari valsts dienestā esošo personu
brīvprātīgu piedalīšanos noziedzīgās organizācijās,
tad no mūsu sodu likumu viedokļa nepārprotami ir
jāatzīst, ka visas tās personas, kas nedalās pretval?stiskās noziedzīgās organizācijās, ir valsts noziedznieki. Vai viņš piedalās ar nodomu gāzt pastāvošo
valsts iekārtu, vai ari viņš piedalās kā ziņu sniedzējs, kā līdzdalībnieks, ar nolūku sniegt ziņas par
pretvalstisko organizāciju, no valsts likumu viedokļa
visi tie ir noziedznieki un pat cariskā Krievijā tamlīdzīgi kungi, kuri toreiz saucās par «sotrtidņiki", tagad par aģentiem; sabiedrībā tie tika saukti par „gorochovoje paļto". Toreiz tiesas zālē, parastās palātas, kur nāca priekšā tamlīdzīgi procesi, šādi kungi nemaz neiedrošinājās rādīties, un ja vienā otrā
gadījumā viņiem bij tā pārdrošība ierasties tiesas
zāle, tad viņi tika līdz ar cariskās valsts politiskiem
noziedzniekiem
notiesāti un no sociāldemokrātu
strādnieku partijas prakses es zinu vairākus tādus
gadījumus, kur šādi provokatori ir notiesāti ar izsūtīšanu uz Sibīriju, ir cietumā ielikti u. t. t. Ar dažādiem palīga līdzekļiem, vai nu caur bēgšanu vai citādi, tie ir atbraukuši atpakaļ. Tā skatījās uz provokāciju no tiesiskā viedokļa cara laika tiesas un katra
tiesu iestāde, ja tā grib būt tiesiska un likumu atzīt
ka likumu visiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad
divu domu šinī jautājumā nevar būt. Tāpēc, vai nu
viņš ir kā valsts ierēdnis ievests štatos un darbojas
pretvalstiskā organizācijā, aktivā sekcijā, vai ari tikai ir šīs organizācijas mazāk aktivais dalībnieks, bet
tomēr noziedzīgs nodarījums izdarīts, tomēr tiesas
un likuma priekšā viņš ir un paliek noziedznieks. Es
negribu runāt daudz par provokācijas politiskām
sekām un par provokācijas morāliskām sekām sabiedrībā. Katram vajaga tikai atcerēties tos gadījumus no cara laika lielā maštabā piekoptās provokācijas sistēmas, sākot no Azeva un Beidzot ar Bogrovu, kas nošāva provokācijas lielmeisteru Krievijas ministri Stolipina kungu. Kas daudz maz grib

/y

86t

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas 23. sēde

no šiem Krievijas piemēriem mācīties,- tas atzīst ari
no politiskā viedokļa, ka provokācija nav pielaižama.
Mēs_ zinām, ka Azevs, kurš tik grandiozos apmēros
izplēta provokāciju Krievijas žandarmērijā, pats piedalījās terorisku aktu sarīkošanā, izvešanā, lai iegūtu uzticību sociālistu revolucionāru partijā. Daudz
tādi gadījumi nākuši priekšā, kur politiskiem provokatonem smadzenes strādājušas pilnīgi tādā virzienā, ka ja viņus noliktu selekcijas kamerā un uzšķērstu, tad pat tas labākais psichologs nevarētu uzminēt, kāpēc viņš strādājis, kam viņš strādājis un ko
viņš strādājis, kurai pusei viņš atnesis vairāk Jaunu
un kurai labu. Viņš var konstatēt tikai vienu, ka
viņš abām pusēm atnesis kolosālu ļaunumu. Visspilgtākā veidā to ļaunumu priekš toreizējās cara
valdības provokācijas sistēma pierādīja ar to, ka
viens no šiem provokatoriem vai nu aiz tiem vai citiem motiviem ar pāris šāvieniem un rokas granātu
nonāvēja provokācijas lielmeisteru Stolipina kungu.
Ja mēs ari Latvijā sāktu analizēt provokācijas lietderību vai nelietderibu no politiskā viedokļa, tad beigu
beigās mēs varētu atklāt tādus tīklus un pavedienus, ka varētu ari no mūsu valsts viedokļa konsta-

tēt, ka tā atnesusi tikai ļaunumu, nerunājot nemaz
par to morālisko ļaunumu, kuru šī provokācija pastrādājusi pie mums Latvijā. Piemēram, 1920. gadā
mūsu Latvijas Tautas Padomes laikā tika konstatēts,
ka viens no šādiem kungiem, vārdā Krauklis, Valmierā, bija it kā aktivs komunists un kā aktivs sle-

penpolicists tas ievilināja komunistu šūniņā daudz

jaunekļus, kuri samaksāja ar savām dzīvībām, bet
šis provokators strādā varbūt vēl šodien kādā latviešu iestādē, varbūt tikai zem pieņemta vārda. Mums
ir vēl tagad tādi gadījumi, kur jauni bērni tiek ievilināti uz tādiem ceļiem, uz tādiem darbiem, par kuriem viņi nevar atbildēt, bet organizācijas priekšgalā
atrodas cilvēki, kuriem par to vajadzēja atbildēt, bet
kuri šo atbildību nenes. Visas šīs organizācijas ir
Salīgi demoralizējošas un valsti apkaunojošas. Var
Latvijas ienaidniekus apkarot ar visādiem līdzekļiem,
ar bargiem līdzekļiem, ar likumu un citādi, bet šī metode nedod ne tikai pozitīvus ieguvumus, bet tā rada
tikai negatīvas parādības un negatīvas parādības uz
visas linijas. Tas būtu izvedams ar modernas slepenpolicijas uzraudzības aci, ar Latvijas demokrātiskās republikas ienaidnieku dzīvokļu kā ari pašu
personu uzraudzīšanu un ar ziņu ievākšanu, nebūdami pretvalstiskas organizācijas aktivi līdzdalībnieki.
Tāpēc man liekas, ka šis jautājums ir pietiekoši
skaidrs un, es domāju, ka tie kungi, kuri grib, lai
Latvijas valsts demokrātiskā republika un viņas drošība tiktu aizstāvētas, nepiekritīs, ka tā jāaizstāv ar
tik morāliski sapuvušiem līdzekļiem, kādus gadu desmitus atpakaļ lietoja vecā krievu patvaldība. Es
domāju,ka Latvijas demokrātiskā republika ir stiprāka nekā vecā Krievijas patvaldība un ka Krievija tikai pati sev rok kapu, kurā viņa ari ir nogrimusi. Es
domāju, ka tagadējā krievu valdība, kura atrodas
pie stūres, ar savu provokatorisko rīcību rok ari sev
kapu. Man liekas, demokrātiskai republikai ar šādiem līdzekļiem, ar šādiem politiski, tiesiski un morāliski nederīgiem līdzekļiem savu drošību nav vajadzīgs uzturēt. Viņai ir pietiekoši daudz un pietiekoši stipri līdzekļi, lai visus demokrātiskās republikas
ienaidniekus attiecīgā brīdī varētu paralizēt un ja
vajadzīgs, ari likvidēt. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!")
Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Vārds Petrevicam.
A.
^'y
Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsti godātie deputātu kungi! Man kā šī pantaierosinātājam kā agrākā, tā ari tagadējā redakcijā, kura
no manis vēlāk papildināta, jāmēģina viņš ari aiz-
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stāvēt

Es agrāk jau savas domas izteicu par provokāciju — viņa ir nepielaižama politiskā policijā —
un palieku pie šī ieskata ari tagad. Man tikai jāatbild
iekšlietu ministra kungam uz vienu jautājumu, ko
viņš uzstādīja: Ko mēs saprotam zem aģentiem politiskā policijā. Viņš teica, ka šim jēdzienam vajadzētu tuvāku paskaidrojumu šinī likumā, ko tas nozīmē, un tikai tad tādu varētu pieņemt. Man liekas,
ka tas nebūs vajadzīgs. Vismaz iekšlietu ministra
kungam ar šo jautājumu nevajadzēja nākt. Jādomā,
ka iekšlietu ministrs pazīst tādu grāmatiņu, ko sauc
par instrukcijām politiskās apsardzes darbiniekiem.
Šinī grāmatiņā ir ļoti skaidri noteikts, kas ir aģents.

Taisni šīs instrukcijas izlasīšana izsauca mani uz to,
lai es iesniegtu pārlabojumu, ka ne tikai politiskās
policijas amata personas, bet ari aģenti nedrīkst būt
par locekļiem aizliegtās organizācijās. Es nenolasīšu daudz no šis instrukcijas politiskai apsardzei, kura
izdota 1924. gadā politiskās apsardzes aģentiem, bet
tikai atzīmēšu tās vietas, kuras zīmējās uz pašreiz
pārrunājamo pantu. Šinī instrukcijā sacīts, ka politiskās apsardzes galvenais faktors ir slepenā aģen-

tūra. Tālāk ir sacīts: sevišķa vērība piegriežama
tādu ziņotāju, t. i. aģentu iegūšanai, kuri sastāvēdami
nelegālās organizācijās, pastāvīgi un periodiski
sniegtu ziņas un apgaismotu šo arganizaciju darbību. Iekšlietu ministra kungs, tie ir tie aģenti, par ko
Jūs runājiet Tā tad pēc šīs instrukcijas politiskās
policijas darbiniekiem ir sevišķa vērība jāpiegriež
tādiem aģentiem, kuri sastāv nelegālās organizācijās, pastāvīgi un periodiski sniedz ziņas un apgaismo
šo organizāciju darbību. Tālāk te ir sacīts, ka šie
ziņotāji dalās divās grupās: informētājos un slepenu
organizāciju dalībniekos. Tā tad atkal šie aģenti
sadalās taisni informētājos un slepenās organizācijas
dalībniekos. Vēl tālāk sacīts par šo slepeno organizāciju dalībniekiem: «Pie otras slepeno ziņotāju grupas pieder tā saucamo slepeno organizāciju darbinieki. Minēto slepeno ziņotāju grupas ari sastāda
iekšējo slepeno_ aģentūru vārda tiešā nozīmē. Šie
ziņotāji, sastāvēdami slepenā organizācijā, apgaismo
organizācijas darbību un tā politiskās apsardzes uzdevums ir ne tik daudz atsevišķu personu, cik slepenu
organizāciju darbības apkarošana."
(Goldmaņa
starpsauciens.) Nē, Goldmaņa kungs, tas attiecas
uz šo pantu un man liekas, ka katra deputāta pienākums, apspriežot šo pantu, ir izšķirties par to, vai mēs
varam pielaist šādus līdzekļus, vai ne. Mēs zinām,
ka viņus pielaiž, zinām, ka viņus lieto un es tagad ar
oficialu dokumentu konstatēju, kā tas tā ir. Vēl man
jānolasa no šīs instrukcijas kāds teikums: «Slepenie
ziņotāji, ja viņi ir aizliegto organizāciju dalībnieki,
var ieņemt organizācijā kuru katru amatu." Tā tad

viņivar būt šinī organizācijā par ļoti atbildīgām personām. Tālāk
teikts: «Bet viņi nedrīkst gla-

bāt literatūru, savu dzīvokli atvēlēt sapulcēm un būt
aktivi vārdiem vai darbiem." Vismaz tas še ir pateikts; bet motivi, kāpēc tas viņiem jādara, ir citādi, jo: «viņu līdzdalība tiek kvalificēta kā provokācija, un ja kāds slepenais ziņotājs tiek atklāts vienā
vai otrā nodarījumā, tas mazina, vai pavisam iznicina viņu politiskās apsardzes darba nozīmi." Tagad
jūs redziet, uz ko dibinājās politiskā policija savā
darbā. Viņa dibinājās uz provokāciju. Tas ir skaidri
un gaiši redzams. Tie ir tie aģenti, kas domāti šinī
likumā. Tie ir tie, kas sastāv slepenās organizācijās par biedriem un tad sniedz zi^iumus par šo
organizāciju darbību; jā, tas tā ir. Un es domāju,
ka pēc tā, ko es citēju no instrukcijas, kura izdota
šinī. 1924. cadā, ir skaidrs, ka šie aģenti pastāv. Tie
ii tie paši, kas ir pazīstami zem provokatoru nosaukuma. Mums, veciem nelegālo organizāciju darbiniekiem, ir zināms, ka kaut kādas vērtīgas ziņas par
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nelegālās organizācijas darbību var sniegt tikai tā
persona, kura pati aktivi darbojas līdz šinī slepenā
organizācija. Nelegālas organizācijas dalībnieki ļoti
rūpīgi, novēro katru jaunu biedri, kurš iestājas organizācijā.

Ja šis jaunaisbiedrs.organizācijas sapulcēs,

kur tiek pārrunāti slepeni organizācijas jautājumi,
neņem dalību _deba-tēs, ja viņš klusē, atsakās no literatūras iznēsāšanas, atsakās no literatūras glabā-

šanas, atsakās dot savu dzīvokli priekš pulciņu sapulcēm, vardu sakot, atsakās no aktīvas līdzdalības,
viņš tek uzskatīts par šaubīgu un to steidzīgi izslēdz
no organizācijas. Ja viņš ir aktivs līdzdalībnieks,
piedalās visos nelegālas organizācijas apspriežamos
jautājumos, ir aktivs diskusijās, saņem un iznēsā
proklamācijas, vai ari pats piedalās pie proklamāciju
drukāšanas, tikai tādā gadījumā viņš var cerēt uz
uzticību organizācijā un attiecīgu samaksu par nodošanu politiskā policijā. Citādi viņš vērtīgas ziņas ne-
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ceļš, pa kuru demokrātiskā valsti nedrīkst iet.
Ja es esmu'uzsvēris, ka mūsu politiskā apsardzība
pašlaik nepieciešama, ja man nav trūcis dūšas
to pasacīt, tad es ari skaidri saku to tagad,
ka pa tādu ceļu politiskā policija iet nedrīkst, jo ejot
pa to ceļu mēs nesasniegsim tos mērķus, kuri mums
jāsasniedz. Mēs vajadzīgos mērķus varam sasniegt
ari citu, ne noziedzības, bet godīgu ceļu ejot. Un
protams, ka tāpēc iespējams politisko policiju aizstāvēt. Varbūt, ka sastāvot par aģentiem nelegālā organizācijā politiskās policijas darbiniekiem ir vieglā-

ki savu darbu veikt un varbūt tagad sacīs, ja nevarēs
strādāt nelegālās organizācijās, tad nedabūs zināt.
Protams, vieglāki ir sniegt ziņas, ja ir pašā organizācijā iekšā,_ bet gribētu sacīt, kas ir vieglāki, tas
vel nenozīmē to, ka tas ir vienīgi iespējamais. Ir
daudz citas metodes novērot politisko organizāciju
darbību. Protams, priekš tam cilvēkam vajaga būt
var dabūt un nevar cerēt ari uz vērtīgu samaksu. inteliģentam, izmanīgākam, lai novērotu to, kas noKa tas tā ir, to pierada prakse. Es varu pievest gatiek pretvalstskā politiskā organizācijā. Mums vajadījumu no Pēterpils, kur kāds ļoti pazīstams strād- ga gadat par to, lai politiskā policija dabū tādus darbinieku kustības darbinieks, varu saukt viņu vārdā, niekus, lai politiskā policija nebūtu noziedzīga tāCernomazovs, slimo kasu darbinieks un partijas kodejādi, ka pa priekšu viņas aģenti palīdz proklamācimitejas loceklis, tā. tad ļoti atbildīgs darbinieks, pēc
jas izkaisīt un pec tam atkal noved policijas darbinierevolūcijas izrādījās par provokatoru, par slepenu kus, izdarīt kratīšanas u. t. t. Ar vārdu sakot, mūsu
aģentu, kurš saņēma ne vairāk, ne mazāk kā 100 rubļu politiska policija var pastāvēt pie daudz citiem līmēnesī. Un ko viņš darīja? Viņa loma bij tāda . ka dzekļiem neka provokācija un pieņemot šo pantu
^ ka tas ir tagad, mēs sasniegtu to, ka ietu
viņš ieradās kurā katrā atbildīgu darbinieku sapulcē, tāda veida,
jopats skaitījās par atbildīgu darbinieku un aizstāvēja pa citu ceļu.
visradikālākos līdzekļus, bij lielākais ienaidnieks pret
Viens ir jāatzīst, ka šī panta juridiskā konstrukpastāvošo valsts kārtību. Tiem, kuri neatzina radicija ir slikta. Tas ir pareizi. Tāpēc nevar piekrist
kālus līdzekļus pret pastāvošo valsts iekārtu, viņš tam, ko saka Berga kungs, jo mūsu sodu likumi nobija ass pretinieks, tos viņš kritizēja kā revolucionāra
saka, ka katrs, kas piedalās nelegālā organizācijā
vārda necienīgus; viņš vispār ļoti krasi uzstājās pret par biedri, ir noziedznieks. Berga kungs saka, ka
toreizējiem maziniekiem sacīdams: «Jūs esat pilsonīšis pants nozīmētu, ka ja policijas darbinieki un aģenbas piedēkļi, jūs esatoportunisti, jūs negribat iet cīti nevar piedalīties par biedriem nelegālās politiskās
ņa, tikai revolucionārā ciņa ir tā īstā u. t. t" Šī pati organizācijas, tad citi visi vār. Bet jāsaka, ka mazā
persona velak izrādījās par dalībnieku toreizējā pojuridiska neskaidrība te nekrīt tik daudz svarā, kā
litiskā policijā. Tā sniedza ziņas par nelegālo orgapretējais, ko mes gribam sasniegt. Mēs skaidri un
nizāciju darbību. Izrādījās, ka tā persona, kas ir māgaiši pateiksim ar šo pantu,_ka negribam vairs iet
cījusi citus, kura ir gājusi uz pulciņa sapulcēm, kura
to ceļu, pa kādu līdzšim ir gājusi mūsu politiskā popati uzstājusies strādnieku sapulcēs un uzaicinājusi
licija un otrkārt, mes katram tiesnesim skaidri paizdarīt noziedzību pret toreizējo valsts iekārtu, pati teiksim, ka ta persona, kura būs sniegusi ziņas kaut
mācījusi, pati pamudinājusi, beidzot nodod pati saari ar nolūku nākt pretim organizācijas likvidēšanai,
vus audzēkņus. Tas ir visneķītrākais darbs, kāds ir
ka ta ir tiesājama tāpat ka kurš katrs noziedznieks.
pasaulē iespējams; pašam izmācīt, izmācīt tos, kas Es-lūgtu augsto namu šo pantu pieņemt taisni tādā
neapzinās, kā kolēģis Cielēns sacīja, uzaicināt bērnus redakcija, un p _adarīt _ mušu politisko policiju par tīru
un nepieaugušus, padarīt viņus par revolucionāriem
un pieņemamāku tam aprindām, kuras tagad to
un pēc tam aiziet uz politisko policiju un nodot, aukstskaita par nepieņemamu. Mūsu politiskā policija no
asinīgi pasakot «lūdzu, tagad paņemiet tos cieti, ta sava rezultāta tikai mantos, mēģinās atrast sasļodziet cietumā, liekiet pie staba un nošaujiet." Pa
vam darbam citus godīgākus līdzekļus un ari godīgātādu ceļu iet nedrīkst! Mums sacīs, priekš kam jūs kus cilvēkus, tad nebūs tur ieeja sliktiem elementiem,
mums to stāstiet, mēs to ceļu neatzīstam, mēs to nekas gatavi kalpot vienam un otram, kuram katram,
ejam, mēs atzīstam to, ka var būt par locekli nelekas tikai labāki maksa. Vienreiz tie kalpo mums,
gāla organizācijā, bet nedrīkst ņemt viņā aktivu daotrreiz — nelegālai organizācijai un galu galā mēs
lību. Ja nu tāda persona būs par nelegālās organinezinām, kuram kalpo vairāk. Divdabība no polizācijas dalībnieku, kura vēlāk grib šos dalībniekus
tiskas policijas izzudis tad, ja mēs skaidri un gaiši
nodot, tad viņai taisni tur jāņem vislielākā dalība, pateiksim, ka mes to neatzīstam. 1ad politiskā poviņai jabut vienai no aktivām personām, jo tikai palicija btfc spiesta meklēt labākus darbiniekus, kas bez
teicoties tam viņa var dabūt vajadzīgās ziņas. Tā šādiem līdzekļiem prot atrast mūsu valstij kaitīgās
nav, ka viņa neko nedara. Viņa arvien» ko dara un organizācijas un apkarot tās ar godīgākiem līdzektaisni tās personas ir tās, kuras diezgan aktivi arļiem. Es lūdzu, ievērojot šos motivus, pieņemt pantu
vien iestājušās un pateicoties savai aktivitātei ir tinegrozīta veidā un balsot pret to priekšlikumu, kuru
kušas iekšā. Nostāties uz tāda viedokļa, tik jezuitiaizstāv- iekšlietu ministra kungs.
ski, nevar un patiešām man trūkst vārdu, lai kvalifiPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 19. panta
cētu šo neģēlīgo neķītro darbību. Tādēļ ari es ieiesniegti 2 priekšlikumi. Roskošs iesniedzis priekšnesu priekšlikumu, ka tas nedrīkst notikties, nedrīkst
likumu:
mānīt cilvēkus, nedrīkst uzticēties aģentiem attīstīt
,.Lieku priekšā 19. pantu strīpot."
tādu darbību, kura iziet uz to, lai iemānītu pilsoņus
Arveds Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:
kādā organizācijā, noskaņotu viņus pretvalstiski, un
„19. panta strīpot vārdus „un aģentiem"."
kad tas izdarīts, tad par Judasa algu nodot, lai tie
Es lūdzu referentus dot atsauksmes. Vārds resaņem visbargāko sodu. Liekas, ja agrākajā redakferentam Nonācām.
cijā šis pants bija pieņemams, tad pēc tā, ko tagad
Referents O. Nonācs: Panta pieņemšanai tādā
saku, viņš vēl vairāk būtu pieņemams. Tas ir
veida, ka liek priekša Kalniņš ar savu pārlabojumu,
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bija karsti piekritēji komisijā. Man liekas, ka viņu
argumenti bija pareizi, bet vairākums tomēr komisijā
neradās. Tāpēc man jāizsakās komisijas vārdā pret
pārlabojumu. Tāpat man jāizsakās pret Roskoša

866
?

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ir priekšlikums, parakstīts no Rudevica, Cielēna, Celma,
Bastjāņa u. c: Lieku priekšā noturēt nākošo Saeimas sēdi ceturtdien, pīkst. 5 dienā." Vārds Cielenam.

priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds budžeta komisijas referentam.
Referents R. Bīlmanis: Man šķiet, ka budžeta
komisijas vairākums šo redakciju pabalsta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu tagad vispirms uz balsošanu Roskoša priekšlikumu.
Ja to pieņems, tad atkritīs Kalniņa priekšlikums.
Vispirms nāk nobalsošanā Roskoša- priekšlikums —
strīpot 19. pantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Roskoša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Roskoša priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Roskoša priekšlikumu — 31 balss,
pret to — 42, atturējušies 7. Tā tad strīpošana atraidīta. Tagad nāk nobalsošanā Kalniņa priekšlikums-— strīpot 19. pantā vārdus «un aģentiem".
Referenti izsakās pret to. Es likšu priekšlikumu uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodota 41 balss, pret to — 40 balsis, priekšlikums pieņemts. Tagad es lieku likumu visā visuma
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas,. Tadunav.
Balsošanas iznākums: par likumu visā visuma_ nodotas 59 balsis, pret to — 21 balss. Likums visa visumā pieņemts.
No ministru prezidenta ir iesniegts ziņojums,
kuru es lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Pagodinos piesūtīt Jums, augsti godāts priekšsēdētaja
kungs, norakstu no manas šīs dienas vēstules Nr. 1206. Valsts
Prezidenta kungam par Jūlija Arāja iecelšanu tieslietu ministra
ministru prezidents V. Zamuels."
amatā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Otrs raksts.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Augsti godāts Prezidenta kungs

^
Prezidenta kungs,
Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts
ka esmu nolicis tieslietu ministra
tieslietu ministri Jūliju Arāju.
Ar patiesu

amatu

un uzaicinājis

par

cienīšanu V. Zamuels

ministru prezidents."
(Slēgta pīkst.

F. Cielēns (sociāldemokrāts):
Augsti godātā
sapulce! Šīs dienas sēdi atklājot mēs dzirdējām, ka
Kllves kungs teica, ka dienas kārtībā ir daudz likumu un ka tamdēļ šinī sesijā daudzus likumus nevarēšot pieņemt. Mēs nākam pretim Klīves kunga
aizrādījumam, un liekam priekšā mūsu darba laiku
pagarināt, noliekot vienu papildu sēdi, un ceram,
ka Klīves kungs un tā partija, kuru viņš reprezentē,
balsos par mūsu priekšlikumu. Ja pieņems mūsu
priekšlikumu, tad, ja ne visus likumus, kas stāv dienas kārtībā, tad labu daļu mēs būsim caurskatljuši
un pieņēmuši.
Priekšsēdētāja
Klīvem.

biedrs

A.

Alberings:

Vārds

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Man vispirms ir jāpateicas Cielēna kungam par to lielo gādību par zemnieku savienību, bet
ar pateicību tā jānoraida. Mēs ari uz priekšu gribam paši kārtot savas lietas. Nevar pieņemt Cielēna
priekšlikumu tāpēc, ka ir vēl svarīgāka lieta — budžets, kuru mēs jaureiz atlīkām. Novilcināt budžetu
ar ' to, ka mākslīgi pavairotu Saeimas plenārsēdes,
nav pieņemami, jo budžets ir taču pirmā un svarīgākā lieta. Es saprotu, ka Cielēna kungam kā valdības priekšstāvim nav vēlami, ka budžetu tik ātri
skatītu cauri, kā tas ir vēlams mums, opozīcijai. Tāpēc Cielēna priekšlikums. Lūdzu to noraidīt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
priekšlikumu uz balsošanu:
Liekam priekšā nākošo Saeimas sēdi noturēt

Es lieku

ceturtdien

pīkst. 5 pēc pusdienas.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu
nodotas 46 balsis, pret to — 33 balsis. Priekšlikums
pieņemts. Nākošā sēde ceturtdien pīkst. 5 pec pusdienas. Turpināsies izsludinātā dienas kartība. Šīs
dienas sēde slēgta.
10.30 vakara.)
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(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

iebildumi pret redakcijas

komisijas ziņojumi:

K. Skalbe, referents
2. J. Rudža u. c. priekšlikums:
i
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība; . .
J. Rūdzis (sociāldemokrāts)
Fr. Ķemps (latgaliešu demokrātu bloks) ...
3. Likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi

867

4.

K. Skalbe, referents
Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Likums par muižnieku

6.

(pieņem steidzamības kārtībā):
J. Purgals, referents
K. Skalbe, referents
Likums par pārgrozījumiem preses likumā (pieņem
steidzamības kārtībā):
Br. Kalniņš, referents

M. Vegezaks, referents
Likums par telpu īri (vispārējas debates):
M. Rozentals, referents
- E. Knopps, referents
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts)
K. Kasparsons (bezpartejisķ. nacionālais centrs)

Nākošā sēde:
E. Morics (sociāldemokrāts)

ziņojumiem?

tar unolasīt
„Mēs apakšā parakstījušies iesniedzam sekošu priekšli-

kumu:

869

Saeima uzdod juridiskai komisijai caurskatīt un iesniegt
plenārsēdei līdz š. g. 15. maijam.
„Likutnu par Sporu zemju īpašuma tiesību nojtJEriuašaJHi^L
J. Rūdzis, Br. Kalniņš, M. Rozentals, P. Zeibolts, A. Buševics, Maizels, J. Kalējs, P.
Ulpe, P. Kalniņš, K. Būmeisters, J. Trasuns."

872
873
873

ģimenes fideikomisu atcelšanu

5.

8.

komisijas

869

870—872
870—872

A. Klīve (zemnieku savienība)

7.

868

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:.
86b

(3. lasījums):
J. Goldmanis, referents
J. Ducens, referents

10. aprilī.

Iebildumu nav. Redakcijas komisijas ziņojumi pieņemti. Ir iesniegts priekšlikums, kuru lūdzu sekre-

Saturs.
Redakcijas

1924. gada

lielo burtu. Tāpat „politiskas pārvaldes" rakstīt ar
lielo burtu kā iestādes nosaukumu. Tad .talak 3.
rindā tāpat vārdu „centralas" rakstīt ar lielo burtu.
Viscaur likumā vārdu „centrala" rakstīt ar lielo burtu.
Tāpat vārdus „politiska apsardze" un „politiska pārvalde" rakstīt ar lielu burtu ka iestāžu nosaukumus.
Tad 5. panta 2. rindā, kur stāv «noteikuma" likt «noteikumu". 8. panta 4. rinda, kur stāv «noziedzīgo"
likt «noziedzīgu". Tas būtu viss.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi

IV. sesijas 24. sēde 1924. gada 10. aprilī. .

1.

24. sēde
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877
889
894
904
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi, 3. lasījums; likums par muižnieku ģimeņu fideikomisu atcelšanu; likums par pārgrozījumiem preses likumā; likums par telpu īri; papildinājumi likumā par dažiem pārgrozījumiem aptieku atvēršanas kārtībā; likums par kreditlikuma
(Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas 1903. g.
izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšanu; likums par preses lietu tiesāšanas kārtību; soda likums par spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku,
lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu; pārgrozījumi likumā par eksportsviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm; likums par Michaila
Vasiļa dēla Ņesterova testamenta noteikumu atcelšanu; likums par Johana Gotharda un Marijas Henrietes Minus testamenta noteikumu atcelšanu; likums par mākslīgo mēslu tirdzniecību; likums par
kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli; likums
par ievedmuitas tarifa pārgrozījuma spēkā stāšanos.
Iebildumu nav pie dienas kārtības? Vārds redakcijas
komisijas referentam.
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekšā likumā par centrālo kriminālpoliciju virsrakstā „centralo kriminālpoliciju" vārdu „centralo"
rakstīt ar lielo burtu kā iestādes nosaukumu. Tālāk
1. pantā vārdu „centralā" rakstīt ar lielo burtu. 2.
pantā vārdus „centralā kriminālpolicija" rakstīt ar

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pie
priekšlikuma vēlas kāds vārdu? Vārds Bachmanim.
Kr. Bachmanis (jaunzemnieku savienība): Augstais nams! Kā iesniegtā priekšlikumā minēta likuma
referents es juridiskās komisijas prezidija uzdevumā
pagodinos sniegt augstam namam sekošu ziņojumu.
18. janvārī augstam namam labpatikās uzdot juridiskai komisijai caurskatīt minēto likumprojektu trīs
nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Taču
turpmākā darbībā izrādījās, ka šis likums ievērojamā
mērā iedziļinās Latgales dzīvē un to pilnīgi izveido
uz jauniem pamatiem. Tāpat ari šis likums prasa
vislielāko uzmanību, lai saskaņotu visus_ agrākos
Krievijas likumus ar tagad spēkā esošiemmūsu valsts
likumiem. Tādēļ juridiskā komisija un Latgales
priekšstāvji atzina, ka trīs nedēļu laikā nav iespējams šo sarežģīto likumu izstrādāt un nāca ar jaunu
priekšlikumu augstā namā. Šo priekšlikumu augstais
nams pieņēma un 8. februārī uzdeva juridiskai komisijai skatīt šo likumu cauri steidzamības kārtībā.
Juridiskā komisija šo augstā nama uzdevumu uz visnoteiktāko līdz šim izpildījusi, dodama apakškomisijai principielus aizrādījumus, kādā virzienā būtu likums izstrādājams, un apakškomisija ir šo likumu,
saskaņojot ar Latgales dzīves apstākļiem un ar Latgales tiesu praksi, tik tālu jau veikusi, ka likums bij
šodien nolikts juridiskās komisijas dienas kārtībā.
Tikai Saeimas plenārsēde šo darbību pārtrauca, bet
nākošās dienās paliek juridiskās komisijas dienas
kārtībā šis likumprojekts kā pirmais. Juridiskā komisija neparedz nekādus sevišķus šķēršļus likuma
virzīšanas ceļā, taču man jau priekšlaikus jāsaka, ka
komisijai nāksies pie šī likuma pieiet ar vislielāko
apdomību tai ziņā, ka viņš ir ne tik vien piemērojams mūsu tagadējiem dzīves apstākļiem, bet prasa
vislielāko uzmanību attiecībā uz agrākiem likumiem.
Komisijai būs jāievēro pie šī likuma caurskatīšanas
ir 1910. gada 14. jūlija likums, ir 1911. gada 29. maija
likums, tāpat ari daudzi vietējie likumi, kas vēl pastāv spēkā Latgalē, Rēzeknes, Daugavpils un Ludzas
apriņķos, kā sevišķi izņēmumi no vispārējiem krievu
zemnieku likumiem. Tā tad juridiskai komisijai pie
šī likuma ir vēl diezgan daudz ko darīt un jādomā,
ka tas prasīs vismaz 3—4 sēdes. Vēl viens solis ir
sperts no juridiskās komisijas tālāk: komisija atzīst,
ka šis likums mums jāpieskaņo mūsu tagadējām koroboracijas prasībām. Mēs nedrīkstam atstāt spēkā
tos vecos koroboracijas veidus, kādi pastāv Latgalē
uz Krievijas X. sējuma noteikumu pamata. Tā "tad
šis likums jāsaskaņo ar mūsu tagadējo koroboracijas
praksi vispārīgi un līdz ar to tas prasīs zināmu laiku.

^

869

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV.

sesijas

24. sēde

1924. gada

10. aprilī.

8V0

Man jāsaka, ka juridiskā komisija cer, ka varbūt līdz
sām pasteigties, komisija atsakās, visādi izrunājas
15. maijam, varbūt vēl ātrāki, tā varēs šo darbu
un šo likumu neceļ Saeimai priekšā. Man liekas, ka
veikt. Taču es gribētu lūgt, ka augstais nams at- . nav Latgalē tik lieli zemes īpašumu sarežģījumi, ka
stātu spēkā savu agrāko lēmumu, kas uzdod juridisvarētu celties šaubas, vai būtu iespējams norobežot
kai komisijai šo likumu izstrādāt steidzamības kārtās zemes uz vietām un konstatēt īpašniekus. Man lietībā.
kas, tas būtu iespējams. Mums ir vairāk tādu liPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds kumu, piemēram agrārās reformas likums, kur ari
viss nav stingri noteikts, bet kur cilvēkiem jārīkojas
Rudzim.
dažu reizi, tā sakot, pēc savas sirdsapziņas. Man
J. Rūdzis
(sociāldemokrāts): Augstais nams!
liekas,
ka ari šinī šņoru,zemju lietā juristiem nevajar0$ Šo priekšlikumu mēs iesniedzām tamdēļ, ka šis lidzētu
tik,
es gribētu teikt, šolastiski pieturēties pie
kums it sevišķi svarīgs ir priekš Latgales. Viņa vēlikuma mirušā burta un nedot dzīvajiem Latgales
sture sākas apmēram pusotra gadus atpakaļ, kad
zemniekiem to, ka,s viņiem nākas. Man liekas, ka
Saeima pieņēma fonda zemju koroboracijas likumu.
pie labas gribas to var izdarīt un es lūdzu pieņemt
Tad tika iesniegta no Trasuna kunga pārejas formula
šo priekšlikumu, kuru iesniedza sociāldemokrātiskā
par Latgales sādžu zemju koroborēšanu. Ari es sapartija.
Es domāju, ka visi latgalieši, kā ari citas
vas frakcijas uzdevumā pie pagājušā gada budžeta
frakcijas tam pievienosies un balsos par priekšliiesniedzu tamlīdzīgu pārejas formulu. Mēnešus četkumu.
rus atpakaļ agrarpolitikas komisijā uz sociāldemoPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vaikrātu ierosinājumu šis prjekts tika virzīts uz priekšu
rāk neviens nevēlas? Iesniegtais priekšlikums skan
un nonāca juridiskā komisijā.
Juridiskai komisijai
tā:
mēnešus trīs atpakaļ tika no Saeimas uzdots skatīt
„Saeima uzdod juridiskai komisijai caurskatīt un iesniegt
cauri viena mēneša laikā šo likumu. Tomēr tas nav
plenārai sēdei līdz š. g. 15. maijam" likumu par šņoru zemju
īpašuma tiesību nostiprināšanu"."
ticis līdz šim darīts. Juridiskās komisijas referents
Bachmaņa kungs šoreiz solīja, ka viņa šo likumu
Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu paiesniegšot, varbūt, līdz 15. maijam. Ja tas tā būtu, celties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
tad būtu ļoti labi. Bet mēs zinām juridiskās komipacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Un beidzot,
sijas darbības gaitu, un tāpēc mums paliek lielas
kas atturas no balsošanas? Par priekšlikumu nodota
šaubas, vai juridiskā komisija līdz 15. maijam šo li41 balss, pret nav neviens, atturas 8. Priekšlikums
kumprojektu plenārā sēdē ienesīs. Šis likums Latpieņemts.
gales sādžiniekiem tik pat svarīgs kā pilsētniekiem
Nākamais dienas kārtības punkts ir 1 i k u rn s
īres likums. Latgales sādžiniekiem, pateicoties šī p a r j ū ras krastu aizsardzības 1ī d z e klikuma trūkumam, nav iespējams dabūt aizdevumus
lu i ejūg i, 3. lasījums. Referenti ir Goldmanis un
valsts zemes bankā. Ja tas turpināsies ari uz priekDuccTisT*Es lūdzu sekretāru nolasīt iesniegto pāršu tādā pašā gaitā, tad Latgales sādžu zemju turēlabojumu pie 1. panta.
tāji nonāks ārkārtīgi grūtā stāvoklī. Tāpēc es lūdzu
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
augsto namu šo priekšlikumu pieņemt.
pantā pēc vārdiem „līdzekļu
„Pirmā

Vārds
Priekšsēdētāja
biedrs A. Alberings:
Kempam.
Fr. Kemps (latgaliešu demokrātu bloks): Es ne~
) gribētu nemaz pārmest juridiskai'komisijai, ka viņa
gausi strādā, bet es gribu tikai vienu aizrādīt Varbūt juristu kungi skatās tā, ka «lai pazūd visa pasaule, bet lai tikai tiek likuma burts izpildīts." Tas
ir labi, ja cilvēki tik stingri skatās uz likumu.. Bet
Latgalē ir sevišķi apstākļi, Latgale ekonomiskā ziņa
stāv tālu atpakaļ aiz Baltijas provincēm. Šeit likuma
stingrību vajadzētu mīkstināt Zemes jautājums Latgalē atrodas ļoti asā stāvoklī. Tur cilvēkiem zemes
nepietiek. Viņi pūlas to iegūt pirkšanas ceļā. Kurzemē zemi pārdod lielā skaitā. Kurzemes un Baltijas zemes cenas zemākas, nekā Latgales zernes cenas. Tāpēc latgalieši pūlas iegūt saimniecības Kurzemē vai Vidzemē, sevišķi Kurzemē, ļaužu tukšākos
apgabalos. Bet latgaliešiem pa lielākai daļai nekāda
kredita nav, jo savu sādžu zemi viņi ieķīlāt nevar
tāpēc, ka tā atrodas šņorēs. _ Latgalē lielā daļa šo
zemju ir jau izdalītas viensētās, bet ari viensetnieki
nedabū kreditu aiz tīri formeliem iemesliem, ka nav
uzzīmēti plāni, ka zeme nav ierakstīta zemes grāmatās, ka neesot koroborēta, latgaliešiem neizsniedz
kreditu. Es nedomāju, ka šis grūtības būtu tādas,
kuras nebūtu pārvaramas. Es domāju, ka varētu
pieņemt šīm zemēm kādu pagaidu apstiprināšanu,
jo tās zemes zemniekiem pieder neapšaubāmi, lai
gan viņiem uz rokām nav nekādi dokumenti. Apstrīdēt viņu īpašumus neviens neņemsies. Tapec,
man liekas, būtu pareizi lūgt juridisko komisiju, lai
viņa gādā par to, ka šis likums par šņoru zemju koroborēšanu nāktu Saeimai priekšā jo ātrāki, _ jo labāki. Šis likums ir ierosināts jau vairāk kā gadu
atpakaļ. Viņš gulēja vienā komisijā labu laiku, tagad guļ otrā komisijā un katru reizi, kad mes pra-

sarakstu" iespraust

vārdus „un no Saeimas atvēlētā budžeta".

Br. Kalniņš.

Priekšēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēlas
kāds vardu pie šī pārlabojuma? Vārdu neviens nevēlas.
Vai referenti vēlētos izteikties?
Vārds.
Goldmanim.
Referents JJ. Goldmanis: Budžeta komisija apspriezdama šo Bruno Kalniņa priekšlikumu atzina,
,V^
ka šo jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādāšanai ^
vajadzīgo līdzekļu atvēlēšana, kas paredzēta uz 4 gadiem, ir jānokārto tā, ka tie ikgadus nebūtu budžetā
apspriežami, jo piedāvājumi, kādi ir ienākuši kara
ministrijai sakarā ar šo jūras krastu aizsardzības
līdzekļu iegādi, ir tādi, ka nevienā no tiem nav priekšlikums, kurš apmierinātos ar to, ka ikgadus budžetā
varētu ielikt zināmu sumu un tad ar to pietiktu, lai
šo jūras krastu aizsardzības līdzekļu izbūvi izdarītu.
Tādēļ budžeta komisija atraidīja Bruno Kalniņa
priekšlikumu pie 1. panta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds kara
lietu komisijas referentam Ducenam.
*
Referents J. Ducens: Kara lietu komisija apsprieda šo pārlabojumu un ar balsu vairākumu izsacījās pret viņu. Šis pārlabojums nav pieņemams tāpēc, ka kara ministrijai ir no svara zināt, ar cik lielu
sumu viņai jārēķinājas, kad viņa izdara pasūtījumus.
Tas vajadzīgs zināt tūliņ pie programas uzstādīšanas. Ja līdzekļus atvēlēs budžeta kārtībā, tos katru
gadu ievedot budžetā, tad kara resors nezinās, cik
daudz līdzekļu īsti viņa rīcībā atrodas, cik plašu programu viņš var izvest resp. kādus pasūtījumus var
izdarīt; tā tad nebūs iespējams izdarīt ari pasūtījumus. Tas bija viens iemesls, kamdēļ kara lietu ko-

misija izsacījās pret šo priekšlikumu.

Bet ir vēl ari

otrs iemesls, un proti, ja līdzekļus atvēlēs bu<t/.e*a
kārtībā, tad, protams, šie līdzekļi būs ievietojami
katru gadu kara resora ārkārtējā budžetā. Ja nu tas
28*
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ir tā, tad iznāk, ka jūras krastu aizsardzības līdzekļu
iegādāšana aizkavēs citu kara resora sauszemes
aizsardzības līdzekļu iegādāšanu; tādā gadījumā šī
suma gulsies vai vienīgi uz kara resora budžetu un
atsauksies tikai uz viņu. Es jau vispārējās debatēs
uzsveru, ka ari sauszemes robežu aizsardzības līdzekļi mums ir diezgan trūcīgi. Ja kara resors prasašo sumu juraskrastu aizsardzībai, tad tas nenozīme, ka šai sumai jāgulstas vienīgi uz kara resora budžeta. Par šo sumu nedrīkst samazināties kara resora budžets — ne kārtēja i s, n e a r k a r t ē ja i s. Ja nu šo sumu noteiktu
likuma veida, tā kā kara lietu komisija to iesniegusi,
tad, protams, šī suma atsauksies vienlīdzīgi uz visu
budžetu un visiem resoriem un ne tikai atsevišķi uz
kara ministrijas budžetu. Tie bija tie motivi, kādēļ
kara komisija izsacījās pret pārlabojumu. Ja pārlabojumu pieņemtu, tad tas nozīmētu šī likuma anulēšanu. Tad šim likumam nebūtu vairs nekādas praktiskas nozīmes. Kara resoram tādā gadījumā nebūtu
iespējams, es to vēlreiz uzsveru, izdarīt'pasūtījumus
un izstradat_ juras aizsardzības līdzekļu programu.
Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Es likšu
tagad Br. Kalniņa pārlabojumu uz balsošanu, kurš

skan: 1.pantāpēcvārdiem„līdzeklusaraksta"iespraust vārdus „un no Saeimas atvēlēta budžeta"."

Abi referenti izsacījās pret pārlabojumu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu par Br. Kalniņa pārlabojumu.
Tad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Br. Kalniņa iesniegto
pārlabojumu nodotas 33 balsis, pret to — 39 balsis.
Pārlabojums atraidīts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie
2. panta.

„2. pantu strīpot un tā vietā likt sekošo:
„2. Jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādāšanas izdevumu kopsumu katru gadu nosaka Saeimas budžeta kārtībā."
Iesniedzis Br. Kalniņš."

Priekšsēdētāja_ biedrs A. Alberings: Vai kāds
velētos vardu? Vardu neviens neveļas. Varbūt referenti velētos izteikties. Vārds budžeta komisijas

referentam.
Referents J. Goldmanis: Taisni to pašu iemeslu
deļ, kuru deļ budžeta komisija atraidīja Br. Kalniņa
pārlabojumu pie 1. panta, to pašu iemeslu dēļ budžeta
komisija izsakās pret Kalniņa pārlabojumu pie 2.
panta.

Priekšsēdētāja biedrs_ A. Alberings: Vai kara
lietu komjsijas referents velētos vārdu? Vārds kara
lietu komisijas referentam.
Referents J. Ducens: Aiz tiem pašiem motiviem,
aiz kādiem es izsacījos pret pirmo Bruno Kalniņa
pārlabojumu, man jāizsakās, komisijas vārdā, ari pret
otro pārlabojuma, pie 2. panta.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu
tagad Bruno Kalniņa iesniegto pārlabojumu uz balsošanu, kurš skan:
„2. pantu strīpot un tā vietā likt .sekošo:
„Jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādāšanas izdevumu kopsumu katru gadu nosaka Saeimas budžeta kārtībā."

Referenti izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Br. Kalniņa pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu.
Beidzot.lūdzu pacelties tos, kās atturas. Balsošanas
iznākums: par Bruno Kalniņa pārlabojumu pie 2. panta nodotas 31 balss, pret to — 44balsis, atturējies nav
neviens. Pārlabojums atraidīts. Iesniegts vēl jauns
pants, kuru lūdzu nolasīt
«Pieņemt sekošu jaunu 5. pantu.
5. Šai likumā paredzēto mērķu, sasniegšanai vajadzīgie
līdzekļi ņemami no to pilsētu

un lauku imobiļu īpašniekiem,

ka ari no citam personām, kuru ienākumi no kapitāla vai īpašuma pārsniedz Ls. 2000.— gadā."
Br. Kalniņš."
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai_ velētos
kāds vārdu? Vārdu neviens nevēlas. Es lūdzu referentu izteikties.
Referents j. Goldmanis:

Attiecība uz šo jauno

pantu, ko Bruno Kalniņa kungs liek priekšā, jāsaka,/
ka budžeta komisija atzina, ka tāds ieskats nav pieņemams, kāds izteikts šai jaunāpantā, jo nevar uzlikt
tikai vienai iedzīvotāju daļai maksāt zināmus maksājumus priekš valsts aizsardzības, it kā valsts aizsardzība no jūras puses būtu tikai priekš tiem cilvēkiem,
kuriem paredzēti ienākumi no kapitāla vai īpašumiem,
kuri pārsniedz 2000 latu gadā. Ja pie šāda ieskata

turētos, tad varētu tikpat labi nākt ar priekšlikumu,
ka kādas lielgabalu baterejas iegādāšanai jāņem nodokļi no iedzīvotājiem, kuriem tādi un tādi ienākumi,
ka ķada ložmetēju komanda tiek uzturēta atkal no
tādas un tādas jedzīvotājudaļas. Varētu sadalīt tādā
gadījuma varbūt tā, ka kāda. zināma ieroču šķira tiek
uzturēta no sociāldemokrātu frakcijas vai partijas,
otra varbūt no zemnieku savienības vai centra. Tad
varētu ari pec politiskām partijām sadalīt ieroču šķiru uzturēšanu. Tādi izdevumi, kuri nāk visas zemes
iedzīvotajiem par labu, kur tiek aizsargāti visi iedzīvotāji, tur nevar but runa par tādu šķirošanu pie nodokļu uzlikšanas īpašai iedzīvotāju daļai. Pats rediģejums šim pantam ir ari tāds, ka patiesībā nevarētu
zināmas ierunas celt pret viņu un sacīt, ka tiem, kuru
ienākumi pārsniedz 2000 latu, kā tikai tiem vajaga
maksāt priekš juras krastu aizsardzības. Ir tak vienalga ja no valsts kases ņem šimnolūkam naudu, kura
ienākusi no tādiem, kuru īpašumi pārsniedz 2000 latu
vērtības. Kāda tam nozīme? Lai ņem, ja tik vēl ar
īpašu likumu tiem neuzliek kādu nodokli, bet tas ar
šo jauno pantu netiek panākts. Visumā budžeta komisija izsacījās pret jauno pantu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai kara
lietu komisijas referents veļas vārdu?

Referents J.Ducens: Kara lietu komisija šo jau-

no pantu noraidīja.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Bruno Kalniņa jauniesniegtais pants skan:
„Likumā paredzēto mērķu sasniegšanai vajadzīgie līdzekli
ņemami no to pilsētu un lauku imobiļu īpašniekiem, kā ari no
citam personām, kuru ienākumi no kapitāla vai īpašuma pārsniedz Ls. 2000.— gadā."

Referenti, kā budžeta, tā kara lietu komisijas,
izsacījās pret Kalniņa iesniegto pantu. ' Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par pantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par pantu
ir nodota 31 balss, pret to — 45 balsis, tā tad pants
noraidīts. Vai redakcijas komisija varētu sniegt savu
ziņojumu? Vārds redakcijas komisijas loceklim
Skalbēm.
Referents K. Skalbe^ Likumā par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu ļegadi redakcijas komisija liek
priekša 1. panta pedeja rindā vārdos «izdarāma 4
gados" iespraust starp vārdiem «iegāde" un «saskaņa". Tad talak 1. pantā vārdu «kara ministrs"
rakstīt ar lielu burtu. 3. pantā vārdu «aprādītā" 1.
rinda pārcelt priekš vārdiem «2. pantā", tā kā būtu
jajasa «2. panta apradīta suma". Tad 2. panta 2. rinda «kara ministrijas" jāraksta ar lielu burtu; tad 3.
rindiņa pec _ vārda «otra" liekama „—" , tāpat pēc
vārda «treša" — „—", pec vārda «ceturtā" — „—".
i ad 4. panta, «kara ministrija" jāraksta ar lielu burtu.
Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi
iebildumi pie redakcijas komisijas ziņojuma? Iebildumu nav. Redakcijas komisijas ziņojums pieņemts.
Ir iesniegts priekšlikums:
„Liekam priekšā balsošanu pie likuma par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādi izdarīt aizklāti."

(A. Klīve no Vietas: «Kas to prasa?")
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Iesnieguši Rudevics, Bastjānis, Ulpe, Rūdzis,
Bruno Kalniņš, Višņa, Morics u. 1.1. Balsošana sakara ar kārtības rulli tiks izdarīta aizklāti. Lūdzu
izdalīt zīmītes. Kas ir par likuma pieņemšanu visā
visumā 3. lasījumā, tas raksta «par"; kas ir pret, raksta «pret", un kas atturas, raksta «atturas". Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu ievākt zīmītes. Pārtraukums uz 15 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 5.45 līdz 6 vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās.
Par likuma pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret to
— 38, atturējies 1. Tā tad likums pieņemts.
Ir iesniegts priekšlikums:
„Liekam priekšā tūlīt pēc 3. dienas kārtības punkta apspriest 14., 15. un 16. dienas kārtības punktus."
Parakstījuši:-Klīve, Pauluks, Kalniņš, Kviesis, u. t. t."

Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man jāizsakās
pret priekšlikumu aiz ļoti vienkāršiem iemesliem. Tie
punkti, kurus liek priekšā šodien steidzamības kārtā
ņemt apspriešanā, atbīda īres likumu. Par ko iet runa
šinīs, punktos un vai tie steidzami? 14. punktā ir likums par mākslīgo mēslu tirdzniecību. Vai ar šī likuma atlikšanu ceļas kādi sarežģījumi? It nebūt nē.
Man ir rokā likums jeb noteikumi par mākslīgo mēslu
tirdzniecību, kuri publicēti «Valdības Vēstnesī" 1924.
gada 10. marta numurā, kuriem ir likuma spēks. Nekādi pārgrozījumi ar jaunolikumu šinī lietā ienesti netiek. Kāpēc jums vajadzīgs to apspriest šodien?
(Sauciens oa kreisi: „Vini jau paši par to smejas!")
Ja jūs pagājušā sēdē nācāt un sacījāt, ka lauciniekiem
tas vajdazīgs, tad tam varēja dažs labs ticēt. , Bet
kas tagad noskaidrojas? Izrādījās, ka tāds likums
jau pastāv un jaunais likums nekādus pārgrozījumus
neieved. Aiz kādiem motiviem tad jums šī likuma
apspriešana šodien ir vajadzīga?
Motivi vienkārši.
Jūs negribiet pielaist īres likuma apspriešanu. Tas ir
vienīgais motivs, kānēc jūs nākat ar savu priekšlikumu, īres likums ir vilkts cauri jau pa visām komisijām
un beigu beigās ieraudzījis dienas gaismu olenarā
sēdē. Tagad ir priekšlikums viņu atkal atlikt Es
ceru, ka deputātu vairākums šim priekšlikumam nepiekritīs un atraidīs viņu.
Par ko iet runa dienas kārtības 15. punktā? 15.
nunkts ir likums nar* kartunelu ievešanas un izvešanas kontroli. Ari šeit ir tāds pat stāvoklis: likums pastāv, viņš ir spēkā un tie pārgrozījumi, kuri ar jauno
likumu tiek ievesti, ir tik sīki un nenozīmīgi, ka nebūtu nekāda iemesla runāt nar viņa steidzamību. Tānēc es izsakos oret nriokšlikumu un domāju, ka ari
Saeimas vairākums izteiksies nret to.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds
»
Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Ja iepriekšējā
sēdē Bastjāņa kungs nebūtu runājis pretim un izsaucis ari manu atbildi uz to, tāpat kā viņš dara šodien, uz ko es esmu spiests atbildēt, tad, varbūt, mēs
šos trīs likumus būtu jau pieņēmuši. Man jāaizrāda,
ka tā nemaz nav, kā Bastjāņa kungs saka, ka visi tie
likumi nastāv un tāpēc tos nevajaga apsnriest. To
pašu var teikt ari nar īres likumu, jo ari īres likums
nastāv. Ņemsim kādu no šiem trim likumiem, nar
kurifim te m runa, piemēram likumu par mākslīgiem
mēsliem. Vai iūs varat teikt, ka ir viena altra, vai
mēs viņu tagad oieuemam un mākslīgos mēslus dabūjam pavasari, kad viņi tieši vaiadzīei, jeb kad mēs
nienemam likumu rudenī. Pastāvošā likumā ir teikts.
ka tik ilgi kamēr kontrole nav izdarīta, nedrīkst mākslīgus mēslus lādēt nemaz ārā no kuģa. kas viņus ārkārtīgi sadārdzina. Ar šo likumu tas būtu novērsts.
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Tāpēc man liekas, ka Bastjāņa kunga aizrādījums vislabākā gadījumā ir pārpratums. Faktiski šī likuma
caurskatīšana neaizņems daudz laika un es domāju,
ka pie labas gribas nebūtu vērts te protestēt. Ja sociāldemokrāti domā, ka ar to mēs kavējam īres likuma pieņemšanu, tad tas ir nepareizi. Tāpēc es lūdzu
mūsu priekšlikumu pieņemt, jo visi attiecīgie likumi
ir saistīti ar pavasara darbiem un pavasara vajadzībām.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
priekšlikums skan:

Iesniegtais

„Liekam priekšā pēc 3. punkta apspriest 14., 15. un 16."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to—
38. Priekšlikums atkrīt.
Nākošais dienas kārtības punkts ir likums pa r
muižnieku
ģimenes f i d e i k o m i s u a t cejjta n ii. Referents Purgals. Vārds referentam
Pu^-galanT"^
Referents J. Purgals: Augstais nams! Juridiskas komisijas uzdevumā es lieku priekšā pieņemt
/-*
steidzamības kārtībā likumu par muižnieku ģimenes ^
jnj
fideikomisu atcelšanu. Fideikomisu nodibināja muižnieku ģimeņu sabiedriskā svarīguma un cienības uzturēšanai. Bet pēc tam, kad ar agrārās reformas likuma 19. pantu ir atceltas muižnieku ģimenes fideikomisu tiesības, kuras kavētu atsavinātās zemes ieskaitīšanu zemes fondā un tās lietošanu un dalīšanu
attiecībā uz visiem atsavinātiem īpašumiem, tad fideikomisiem nav vairs nekādas nozīmes. Bet neskatoties uz to, ņemot vērā vietējo civillikumu 2575. pantu
fideikomisi paliek spēkā, kauču ari no fideikomisu
muižas pastāvētu tikai neliela daļa. Tādēļ taisni šie
fideikomisi kavē dažu nekustamu īpašumu, sevišķi
lauku māju, pārēju jaunu īpašnieku, ieguvēju rokās.
Šiefideikomisi ir jāatceļ. Likuma 1.pants atceļ visus
bez izņēmuma muižnieku ģimenes fideikomisus, to
starpā ari tos, kuri ir paredzēti Krievijas likumu kopo.
juma X. sējuma 467.—512. pantos. Likuma 2. pants
nosaka, ka fagadējais, t i. pēdējais pirms šī likuma
spēkā nākšanas fideikomisu valdītājs var rīkoties ar
fideikomisu mantu tāpat, kā ikviens mantas īpašnieks,
kuram jāņem vērā ierobežojumi attiecībā uz ģimenes
vai mantojamās mantas rīcību. Šie ierobežojumi galvenā kārtā noteic, ka mantotu mantu-nedrīkst atdāvināt, nedrīkst rīkoties ar to pēc nāves gadījumā, un
nevar ari noteikt vispārīgi citādu mantu mantošanas
kārtību, kāda iau paredzēta uz šādu mantu likumā,
t. i. nedrīkst rīkoties ārpus likuma noteiktās mantošanas kārtības. Citādi tagadējie fideikomisa lietotāji
var lietot šo mantu un rīkoties ar to brīvi. Es lūdzu
šim likumprojektam steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekšā steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas

būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Steidzamība pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.

Vārdu neviens nevēlas?

Es lieku uz

balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari naz. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt zirsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps.
„Likums par muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēlas
kāds vārdu pie virsraksta? Vai ir kādi iebildumi pret
virsrakstu? Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Virsraksts pieņemts. 1. pants.
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Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Vietējo likumu kopojuma III. daļas 2525.—2580. pantu un
Krievijas likumu kopojuma X. sējuma I. daļas (1914. g. izdev.)
467.—512., 969., 1192.—1217. un 1222. pantu atcelt."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 1. panta
neviens vārdu nevēlas? Iebildumu nav pret 1. pantu? Es lieku 1. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. 1. pants pieņemts.. 2. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uz 1. pantā minēto likumu pamata pastāvošo fideikomisu manta pāriet, agrārās reformas likumā noteiktās robežās,
pēdējā fideikomļsa valdītāja brīvā rīcībā, pie kam jāievēro
civillikumu vispārējie noteikumi par mantojuma resp. .ģimenes
mantas pāreju cita īpašumā."
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Pēdigi 15. pants. 15. pantā iet runa par neslavas
celšanas lietām un par to kārtību, kādāveidāšīs lietas
ir ziņojamas presei. Te šis pants sava pedeja teikumā nosaka, ka ziņošanu var atļaut tiesas priekšsēdētājs uz aizskartā lūguma. Bet var but _ gadījumi, kur
tiesas sēdi vada nevis tiesas priekšsēdētājs, bet kāda
cita persona un tad rastos tāds nevēlams stāvoklis,
ka šo atļauju būtu jādod personai, kura patiesība tiesas sēdi nebūtu vadījusi. Tāpēc ir veļams, lai tiktu
šis pašus izlabots, proti, tādi, ka var_ atļauju dot nevis
tiesas priekšsēdētājs, bet gan attiecīgais tiesas sēdes
priekšsēdētājs.
Tādi pārlabojumi nepieciešami preses likuma un
ar to pieņemšanu tiktu novērsti visi iespējamie pārpratumi. Komisijas vārdā lieku priekšā steidzam I b u.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekšā steidzamību. Vai vēlas kāds vārdu pie
steidzamības? Būtu kādi iebildumi pret steidzamību?
Steidzamība pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Es lieku pāreju uz
pantu lasīšanu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz paritu lasīšanu? Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Es
lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu neviens neveļas. Es lieku pantu uz balsošanu. Kas ir
pret 2. panta pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. 2. pants pieņemts. Es lieku uz balsošanu
likumu visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Vai redakcijas komisija var sniegt ziņojumu? Vārds
redakcijas komisijas referentam Skalbēm.
Referents K. Skalbe: Pie likuma par muižnieku
ģimenes fideikomisu atcelšanu redakcijas komisijai
pārlabojumu nekādu nav.
„Likums par pārgrozījumiem preses likumā."
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai būtu iePriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēlēbildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Nav.
Pieņemts.
tos kāds pie virsraksta vārdu? Vārdu neviens neNākošais dienas kārtības punkts —iiicjujn-s- . vēlas. Vai ir kādi iebildumi? Nav. Virsraksts piepar pārgrozījumiem
ņemts. Ievads.
preses
likumā.
Referents Bruno Kalniņš. Vārds referentam Bruno
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Kalniņam.

Referents Bruno Kalniņš: Godātie deputātu
a kungi! Preses likumā, kuru augstais nams pieņēma
0. \ un kurš ir ticis izsludināts 12. februārī «Valdības
nožēlošanu, viņa tekstā ir ieviesušās
nw\ ^Vēstnesī", Par
dažas kļūdas, kas dod nepareizu saturu attiecīgiem
pantiem. Tapec ari publisko tiesību komisija ir jutusies spiesta ievest dažus pārlabojumus 10., 11., 14. un
15. pantos šim Saeimas pieņemtā likumā.
Kas attiecas uz 10. un 11. pantiem, tad te no Saeimas agrāk pieņemtā redakcijā iet runa par neperiodiskiem rakstiem. Turpretim, ja mēģina iedziļināties
šī vārda «raksts" nozīmē, tad noskaidrojas, ka patiesība te nav? runa par rakstu tanī vārda nozīmē, ko parasti zem šī vārda saprot, bet te iet runa par citu jēdzienu, kas vairāk sakrīt ar vārdu «izdevums". Lai
neceltos uz šī pamata dažādi pārpratumi, tad būtu
nepieciešami, lai 10. 11. pantos, kā ari 11. panta piezīme visasvietas, kur ir lietots vārds «raksts" stāvētu
viņa vieta vārds «izdevums". Tālāk, 14.pantā iet runa par «prāvām". Turpretim šai ziņā patiesībā lieta
grozās ne ap kādu nenoteiktai «prāvas" jēdzienu, bet
lieta patiesībā grozās ap «tiesas lietām" «Prāva" ir
apzīmējums, kas tiek lietots sabiedrībā, bet tas nekādā ziņā nepiederētu likuma tekstā. Tāpēc būtu
veļams, lai vārds «prāva" tiktu koriģēts un tiktu ie-

vesta noteikta formula «tiesas lietām".
Tad_ tālāk jāgriež augstā nama vērība uz to, ka
šai panti tagad pārlabotā veidā ieviesusies kļūda, un
proti, tāda kļūda ir, ka ir sacīts, ka par Saeimas slēgtam sedem nevar ziņot bez Saeimas priekšsēdētāja
atļaujas. Patiesībā, saskaņā ar mūsu satversmi par
Saeimas slēgtām sēdēm zinot nevar bez Saeimas
prezidija atļaujas. Es tāpēc liktu priekšā šo
tekstu koriģēt tādā kārtā, kā pants skanētu visā visuma sekosi:
«Par Saeimas slēgtām sēdēm un tiesas Iietām,_ kuras iztiesā aiz slēgtām durvīm, nevar
presē ziņot bez Saeimas prezidija resp. tiesas
sēdes priekšsēdētāja atļaujas."

,,1924 . gada 12. februāra „Valdības Vēstneša" 35. numurā
izsludinātā preses likuma sekošos pantus izteikt šādi:"

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vai vēlas
kāds vārdu? Vārdu neviens neprasa. Lūdzu pacelties, kas ir pret ievada pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Ievads pieņemts. 10. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
Uz visiem neperiodiskiem izdevumiem jādrukā drukātavas
firma un adrese un, ja neperiodiskais izdevums nolemts grāmatu tirdzniecībai, tad ari izdevēja uzvārds vai izdevniecības

nosaukums.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie 10. panta vārdu neviens nevēlas? Es likšu to uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 10. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? * Ari nav.

10. pants vienbalsīgi pieņemts. 11.pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Periodiska un neperiodiska izdevuma 2. eksemplāri, reizē
ar to iznākšanu, izdevējam nekavējoties jāpiesūta pret kvīti:
Rīgā — iekšlietu ministrijai, bet citur — vietējam

policijas

priekšniekam; pa 1 eksemplāram tieši Latvijas augstskolai un
Rīgas pilsētas bibliotēkai, un 6 eksemplāri tieši valsts bibliotēkai, no kuriem 3 eksemplāri nolemti ārvalstu bibliotēkām.
Reize ar to iekšlietu ministrijai resp. vietējam policijas priekšniekam jāuzdod neperiodiskā izdevuma nodrukātais skaits.
Piezīme:
Šī panta nosacījumi attiecas ari uz
tiem periodiskiem un neperiodiskiem izdevumiem, kurus
Latvijas izdevēji likuši iespiest kādā ārzemju poligrāfiskā

iestāde."

Priekšsēdētāja _ biedrs A. Alberings: Vai pie 11.
panta vēlas kāds vardu? Neviens vārdu nevēlas. Es
likšu 11. pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
11. pants pieņemts. 14. pants. 14. pantu referents
liek priekša izteikt sekosi:
_ „Par Saeimas slēgtām sēdēm un tiesas lietām, kuras iztiesā aiz slēgtam durvīm, nevar presē ziņot bez Saeimas prezidija resp. tiesas sēdes priekšsēdētāja atļaujas."

Nobalsošanā nāk referenta izlabotais 14. pants.
Kas veletosvardu? Vardu neviens nevēlas. Es likšu
šo pantu, ka to liek priekšā referents, uz balsošanu.
Kasir pret panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas no
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balsošanas? Ari nav. Pants pieņemts no referenta
priekšā liktā redakcijā. 15. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Neslavas celšanas lietās, kurās likums apsūdzētam nedod
tiesības pievest pierādījumus par apvainojuma patiesību, var
ziņot presē tikai tiesas rezolūciju. Visu parejo ziņošanu tiesas
sēdes priekšsēdētājs var atļaut vienīgi uz aizskārta lūgumu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie_ 15. panta vēlas kāds vārdu? Vārdu neviens neveļas. Es
likšu to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav.
15. pants pieņemts. Es likšu likumu visā visumā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie- ņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav.
Likums visā visumā pieņemts. Vārds redakcijas
komisijas referentam.
Referents M. Vegezaks: Likumā par pārgrozījumiem preses likumā redakcijas komisija liek priekšā
11. pantā vārdu „valsts bibliotēkai" rakstīt ar lielo
burtu. Citu pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai ir kādi
iebildumi pret iesniegto redakcijas komisijas pārlabojumu? Nav. Pārlabojums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts —? li ^ķ_ u.jnspar telpu īri, Referents Rozentals un Knopps.
Vārds referentam Rozentalam.
M. Rozentals: Tautas priekšstāvju
kungi! Šis likums, pie kura Saeimai nācies vairākkārt pakavēties savā pagājušā darbības laikā, beidzot
J
nāk jūsu priekšā un pie tam divos variantos, tāpēc ka
apspriests divās komisijās, kuras savā starpā nav varējušas vienoties. Mans uzdevums ir iepazīstināt jūs
ar sociālās likumdošanas komisijas motiviem un likumprojekta saturu. Jau pirms kara, tas ir tanī laikmetā, kuru mēs parasti mēdzam uzskatīt par tādu,
kad dzīve toreiz ritējusi pilnīgi normāli, ari tad pastāvēja zināma dzīvokļu krize, no kuras bija jācieš iedzīvotāju nemantīgai šķirai. Izceļoties lielām pilsētām mazie nami tika nojaukti un mazie strādnieku
dzīvokļi izpostīti. To vietā pacēlās lielās 6 stāvu kazarmes, kurās izbūvēja lielos dzīvokļus. Šos lielos
dzīvokļus strādnieku cilvēkiem nebija iespējams nomāt. Radās starpnieki, kuri nomāja lielus dzīvokļus
un iznomāja tālāk pa atsevišķai istabai un pat gultas
vietai. Tādā kārtā tas saņēma vairākus procentus
virs parastās īres maksas, sadārdzināja strādniekiem
dzīvokļus, un līdz ar to dzīvokļu krize paasinājās. Ar
laiku lielo Vakareiropas pilsētu pašvaldības nāca pie
slēdziena, ka jāpalīdz strādniekiem dzīvokļu krizi novērst Dažas pilsētu pašvaldības ķērās pie namu būves, lai sagādātu strādniekiem lētākus dzīvokļus, bet
tā kā pilsētu pašvaldībās ņēma dalību ari namu īpašnieki, kuriem šāda konkurence namu būvēšanā bija
stipri nepatīkama, tad viņi centās to visādi aizkavēt
un lielu attīstību šī pilsētu pašvaldību dzīvokļu politika nevarēja iegūt līdz pasaulēs kara laikam:
Pasaules kara laikā saimnieciskā dzīve tika tā izjaukta, ka viņas kārtošanu vairs nevarēja atstāt brīvai konkurencei. Vajadzēja valdībām ķerties pie
dzīves normēšanas spaidu kārtā. Tika izdoti likumi,
kuri ierobežoja brīvo tirdzniecību, tika noteiktas cietas cenas pirmās nepieciešamības priekšmetiem un
beidzot valdības ņēma savās rokās ari tirgošanos ar
šiem nepieciešamības priekšmetiem. Beidzot pienāca kārta ari dzīvokļiem, jo ari te attīstījās nepieredzēta spekulācija, kura sevišķi asi aizķēra karā iesaukto piederīgos un līdz ar to draudēja satricināt ari
armijas kaujas spējas. Tāpēc valdības bija spiestas
ķerties pie likuma izdošanas par telpu īri. Krievijā
tāds likums tika izdots 1916. gada 27. augustā, ar kuru
lika robežas īres maksās paaugstināšanaiun tāpat īrnieku izlikšanai no dzīvokļiem. Tādu pašu normēša-
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nas ceļu bija spiesta iet ari Latvijas valdība. Ari te
tika izdoti likumi par telpu īri. 1919. gada 18.
septembrī iekšlietu ministrs uz kara stāvokļa pilnvaru
pamata izdeva rīkojumu, ka namsaimniekiem nav
brīv ņemt lielāku īri par dzīvokļiem, telpām un noliktavām Latvijas rubļos, kā īres pastāveja_ Krievijas
rubļos līdz 1914. gada 1. augustam. Kas pārkāpj šos
noteikumus un ņem augstāku īri, tiek sodīts ar naudas sodu līdz 10.000 rubļu jeb ar 6 mēnešiem cietuma.
Kur īres maksa pārsniedza normu, tur to vajadzēja
pazemināt līdz noteiktai normai. Strīdu izšķiršanai
starp namsaimniekiem un īrniekiem paredzēts nodibināt sevišķu samierināšanas kameru. Bez tam pašvaldībām bija jāizstrādā projekts par dzīvokļu krizes
novēršanu. . Tomēr Latvijas rubļa kurss shdeja uz
leju uri iedzīvotāji vairojās, jo tanī laikā sāka atgriezties lielākā skaitā bēgļi no Krievijas: viss taspavedināja namsaimniekus ņemt lielāku īri un vēl talak
spekulēt ar telpām. Tad 1920. gada 23. jūlijā no valdības tika izdots jauns rīkojums, kuru parakstījuši
bijušais ministru prezidents Ulmaņa kungs un iekšlietu ministrs Arveds Berga kungs. Šis jaunais rīkojums atļauj paaugstināt telpu īri līdz tiem apmēriem,
kādi ir vajadzīgi nama uzturēšanas izdevumu seešanai . Pie šiem izdevumiem pieskaita 3% nama pārvaldes izdevumiem un 8% no iebūvētā kaoitala, kurn
pārrēķina Latviias rubļos pēc 18. marta likuma Lai
gan tādā veidā jaunais likums nāk drusku pretim
namsaimniekiem un atvēl īri paaugstināt, tnmēr šis
rīkojums ir radikālāks kā 1918. gada 18. septembra
rīkojums. Šinī likumā ir ietvertas pirmo reizi divas
idejas: pirmkārt tā ideja, ka īrniekiem zināmos gadījumos ir tiesība pārņemt savās rokās centrālo apkurināšanu, un otra ideja ir tā. ka dažos gadījumos īrnieku
vairākums var nārnemt savās rokās pat visu nama
saimniecību. Pīkojums ieved ari tukšu dzīvokļu reģistrāciju. Tikai no paša rīkojuma nebiia skaidrs, vai
tas attiecas uz visām teloām. vai tikai uz dzīvokļiem
1. pantā ir minēts tikai nar dzīvokļiem, kamēr 7. nantā
runa iet ari par citām teloām. Šisrīkojums atstāj sodu to pašu — 10.000 rubļu vai 6 mēnešus cietuma. Bet
šis rīkojums atkal tiek atcelts ar citiem noteikumiem.
kurus izdod ministru kabinets 1920. gada 15. oktobrī
uz 1919. gada 16. jūlija likuma pamata. Tā tad šiem
noteikumiem ir jau likuma spēks. Šie noteikumi saucās ..Pagaidu noteikumi nar dzīvokļu īri un pagaidu
noteikumi par atsevišķu istabu īri." Šinī likumā ir jau
stingri noteikts likuma iespaida apjoms. Viņš attiecas
tikai uz dzīvojamām teloām, bet uz noliktavām un
veikalu telpām tikai tik tālu, cik tālu tās stāv sakara
ar centrālo apkurināšanu. Centrālo apkurināšanu šinīs noteikumos ir atļauts pārņemt īrniekiem saVa parziņā, turpretim visa nama saimniecību pārņemt vairāk nav atļauts. To var darīt tikai iekšlietu ministrija.
Šinīs noteikumos īres maksa ir paredzēta no 2 dalām.
Vispirms no īres pamatmaksas, kurā Latvijas rubļos
tiek izteikta 1914. gada 1. augusta īres maksa krievu
rubļos, un no papildu maksas, kurai jāsedz nama tiztu.
rēšanas izdevumi. Tā tad ar šīm 2 īres maksas kategorijām patiesībā būtu izteikts gandrīz tas pats, _ kas
ar 23. jūlija rīkojumu. Pamata īri varētu uzskatīt ka
procentu par iebūvēto kapitālu, kamēr sētnieku un
naktssargu algas ir ieskaitītas namu uzturēšanas izdevumos. Šie noteikumi atceļ pagaidām dažus civillikuma pantus un ierobežo namsaimniekus īrnieku izlikšanā. Nevar ņemt un izlikt ārā īrnieku bez iemesliem, kādi paredzēti šinī likumā. Visus strīdus izšķir miertiesnesis neatkarīgi no strīdus sumas lieluma. Strīdus gadījumos par īres nemaksāšanu īrniekiem ir dota tiesība 7 dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās nomaksāt īres sumu, un līdz ar to
īrnieka izlikšana nenotiek.
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Šie pagaidu noteikumi tomēr īrniekus nevarēja
apmierināt, jo nebija noteļktu robežu īres maksai,
un uz namu izdevumu rēķina namsaimnieki cēla
īres augstāku
ik % gada un pat mēnešiem.
Dzīvokļu inspektorus, kuri bija nodibināti uz šo
pāgaidu_ noteikumu pana.a
un kuriem bija jākonstatē nama uzturēšanas izdevumi, jānoteic namu
budžeti, tos apvanioja partejiskānamsaimnieku interešu aizstāvēšana. Protams, viņi darbojās uz zināmas instrukcijas pamata, kura bija izdota no valdības.
Par šo instrukciju sava laikā jau 1921. gadā tika iesniegts 2. decembri jautājums Satversmes Sapulcē.
Tad īrniekus nevarēja apmierināt vēl tie panti, kuros
namsaimniekam bija dotas tiesības un likumīgs iemeslis aiz spītības vai naida prasīt īrnieku izlikšanu.
Mazturīgie _pa laikam izvairās no tiesu iestādēm un
ka atbildētāji reti kad prot pienācīgi aizstāvēties.
Turēt advokātu, kas viņu lietas vestu, tiem iznāk par
dārgu. Tāpēc īrniekiem radās prasība par samierināšanas kameru nodibināšanu, kurā būtu priekšstāvji
no namsaimniekiem un īrniekiem un kura varētu izšķirt visus īres strīdus. Jau 1919. gada 18. septembra
rīkojums _ uzlika par pienākumu pilsētu valdēm tādu
samierināšanas kameru nodibināšanu. Tālāk īrnieki
velējas šo noteikumu attiecināšanu uz visām telpu
kategorijām, veikaliem, darbnīcām un noliktavām.
Turpretim namīpašnieku biedrības un namīpašnieku
savienība Rīga ļoti asi uzstājās pret ministru kabineta
pagaidu noteikumiem. Ministru kabinets, viņus izdodams, esot pārkāpis savas varas robežas. Tā teikts
kāda brošuriņa, kura šie namsaimnieki kritizē ministru kabineta izdotos noteikumus. Noteikumi esot komunistiski, atceļot privātīpašuma tiesības un nododot
namsaimniekus īrnieku neaprobežotai patvarībai, pieradinot īrniekus dzīvot uz namsaimnieka rēķina u. 11.
Ir ļoti daudz to punktu, kuros viņi kritizē ministru kabineta izdotosnoteikumus. Noteikumi nekavējoties
jaatceļot un jaatjaunojot visā pilnībā civillikumi ar
brīvo konkurenci, tad augšot nami kā sēnes un dzīvokļu krizes vairs nebūšot Neskatoties uz namsaimnieku aso protestu pret šiem noteikumiem, īres maksas viņi turpināja skrūvēt uz augšu un nepatīkamām
personām atteicas izīrēt dzīvokļus, kamēr no citām
personām ņēma sevišķu maksu par to laipnību, ka viņam dzīvokļus izīreja .vai ari lika samaksāt remontus.
Bij ari īrnieku starpā saradušies spekulanti ar dzīvokļiem un istabām, kuri ņēma lielas atkāpšanās naudas u. t t Valdība bij spiesta 1920. gada 15. oktobra
noteikumus 1921. gada papildināt ar 16. septembra rīkojumu, paredzot sodus par spekulāciju ar dzīvokļiem
un istabām, izvedot dzīvē agrāko rīkojumu, kas gan
bij paredzēts 23. jūlija rīkojumā bet 1920. gada 15.
oktobra noteikumos izmests,,proti, uzliekot namsaimniekiem par pienākumu katrā zinā izīrēt svabados
dzīvokļus, ja tie ir apdzīvojamā stāvoklī. Vēl pēc gada 1922. gada 23 augusta pagaidu noteikumi tika attiecināti ari uz skolu telpām.
Šie pagaidu noteikumi tika nodoti Satversmes
Sapulces apspriešanai. Tās socicalās likumdošanas
komisija iesaka īres likumu apskatīt, bet nobeigt to
nepaguva. Viņas nepabeigto darbu mantoja Saeimas
sociālas likumdošanas komisija, kura īres likuma apspriešanu atzina par steidzamu un ķērās pie viņa
vispirms. Likuma apspriešana aizņēma apmēram kādus četrus mēnešus. Apakškomisijā piedalījās īrnieku
un namsaimnieku priekšstāvji, kuri deva vērtīgus norādījumus apakškomisijai. Bez tam vēl apakškomisijā
ņēma dalību lietpratēji no Rīgas pilsētas būvvaldes.
Ari sabiedrība ņēma dzīvu dalību pie šī likuma apspriešanas. Ir iesūtīti daži vērtīgi aizrādījumi no īrnieku un namsaimnieku puses. Kamēr īrnieku aizrādījumi ir korekti, namsaimnieku iesniegtie aizrādījumi
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ir sastādīti ļoti uzbudinātā tonī un ļoti bieži viņi pat
aizmirst satiksmē ar citiem cilvēkiem parasto pieklājību.Rēķinoties ar namsaimnieku protestiem, sociālās
likumdošanaskomisijai vispirms bija jānoskaidro jautājums, vai dzīvokļu ziņā apstākļi ir jau tādi, ka var
atmest namsaimnieku un īrnieku attiecību normēšanu
ar sevišķu likumu un ļaut darboties brīvai konkurencei. Uz šo jautājumu komisija atbildēja ar nē. Vispārējā dzīves dārdzība bija visaugstāk 1921. gada vasarā, pēc tam rublis stabilizējās, dārdzība sāka kristies un līdz šim svārstās nelielos apmēros. Turpretim
ar dzīvokļu cenām bija taisni otrādi. Tikai vēl no
1921.gada viņas īsti sāka celties. Tā piemēram 1920.
gada oktobrī par dzīvokli maksāja 40 rubļu, 1921. gada janvārī — 70 rubļu, aprilī — 80 rubļu, jūlijā — 160
rubļu, oktobrī — 274 rubļu; 1922. gada janvārī — 350
rubļu aprilī — 500 rubļu, un jūlijā 600 rubļu. Tā tad
^
21 mēnešu
laikā īres maksa ir pieaugusi 15-kārtīgi,
t. i. par_ 1400%. Par kādu citu dzīvokli, kas sastāv no
3 istabām un ķēķa, man ir klāt īres kvītes. Tur cenas
celšanās notikusi tādos apmēros: 1920. gada aprilī par
dzīvokli maksāts 30 rubļu, tā paša gada maija mēnesī
35 rubļu, ta paša gada augusta mēnesī 45 rubļu, decembra mēnesī 75 rubļu, 1921. gada janvārī 120rubļu,
jūnija 240 rubļu, oktobra mēnesī 375 rubļu. 1922. gada
janvāra mēnesī 500 rubļu, 1922. gada jūlija mēnesī
600 rubļu, septembrī 750 rubļu, 1923. gada jūnija mēnesī 900 rubļu, novembrī 1000 rubļu, un no 1. janvāra
1924. gada 1350 rubļu. Tā tad 4 gadu laikā īres maksa
paaugstināta 45-kartīgi.
Komisijai nebija nekāda pamata domāt, ka ar īres
noteikumu atcelšanu namsaimnieki enerģiski ķersies
pie namu būves, līdz ar to dzīvokļu krīze mazināsies.
Kredits ir tik dārgs, ka lai atmaksātos kapitālu ieguldīt nama, būtu jāatļauj īres sadzīt, zeltā rēķinot, vēl
stipri augstāki, kāviņas bija 1914. gadā. Bet to neviens īrnieks nespētu samaksāt, tā kā no tā ir jāatsakās. No otras puses ari maz cerību, ka brīvā konkurence un privāta uzņēmība spēs gādāt pietiekoši
daudz dzīvokļu. Šim ziņa ir piedzīvojumi pirms kara
Vakareiropā, uz ko es jau sākumā norādīju, un pēc
kara tāda zeme, kā _ Holande, kura karā nav piedalījusies un nav izpostīta. Partija studentu 1922. g. apceļoja Holandi un sniedza pārskatu «Latvijas Vēstnesī", kur starp citu ir lasāms,_ka studenti Holandē
atraduši mājas uz riteņiem, ar kūpošiem skursteņiem.
Studentu pavadonis paskaidroja, ka tur dzīvojot tie
iedzīvotāji, kas nevarot dzīvokli atrast pilsētās, jo ari
Holande esot dzīvokļu trūkums. Ja var runāt par
dzīvokļu trūkumu tādā zemē kā Holande, kura no kara nekādi nav postīta, tad skaidrs, ka privātā uzņēmība un brīva konkurence nevar pietiekoši gādāt dzīvokļus, lai dzīvokļu krizi varētu novērst. Visu to vēra ņemot, sociālās likumdošanas komisija atrada par
vajadzīgu ar sevišķu likumu nokārtot attiecības starp
īrniekiem un namsaimniekiem. Likumam jābūt īrnieku
aizsardzības likumam, un viņš jāizdod uz nenoteiktu
laiku, kamēr vien pastāv tādi nenormāli apstākļi, ka
par 20, 30 un 50 procentiem mēnesī tiek paaugstinātas

Tres.

Otrs jautājums, kurš sociālās likumdošanas komisijai bija jāapspriež, bija: vai likumu attiecināt tikai
uz dzīvojamam telpām vien, vai uz visām izīrējamām
telpām. Ka jau aizrādīju, krievu valdības rīkojums no
1916. gada 27. augusta attiecas tikai uz dzīvokļiem.
Latvijas pagaidu valdība 1919. gada 18. septembrī izdeva rīkojumu par visam izīrējamām telpām, 1923.
gada 23. jūlija rīkojums ir neskaidrs. Ministru kabineta izdotie pagaidu noteikumi no 1920. gada 15
oktobra attiecas tikai uz dzīvojamām telpām. Komisija _tika aizrādīts, ka namsaimnieki no dzīvojamām
telpām, no dzīvokļiem pārtaisa veikala telpas un ka
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bieži dzīvokļus neizdod viss par dzīvokļiem, bet par
nāk 32-kārtga miera laika īre. Ar tādu normu vai
kantoriem. Reiz izīrē telpas par kantori, tad īri var
pat zemāku namu īpašnieku intereses būtu pilnīgi
ņemt ari daudz augstāku, jo uz izīrējamiem kantoriem
ievērotas. Bez tam komisija ņēma vērā to apstākli,
noteikumi neattiecas. Vēl jāaizrāda uz vienu blakus
ka ar 18. marta likumu namsaimniekiem uzdāvināti
parādību. Lai gan mums tirgotavu ir nesalīdzināmi
viņu nami, uz kuriem tiem agrāk bija vai līdz/io no
vairāk, kā pirms kara, kamēr iedzīvotāju daudz mamājas vērtības. Pēc tādas dāvanas saņemšanas namzāk, tomēr tiek atvērti vēl arvienu jauni veikali. Dzīsaimniekiem pat nebūtu vairs tiesības prasīt procenvojamās telpas izplēš un pārtaisa par tirgotavām.
tus par ieguldīto kapitālu, kamēr īrniekiem un vispār mazākiem noguldītājiem bankās ir atņemti visi
8. martā parādījās « Jaunākās Ziņās" ziņojums, kā no
70 būvplaniem, kuri apstiprināti tekošā sesonā, vairāk
viņu kapitāli ar 18. marta likumu, nerunājot nemaz
kā puse attiecas uz dzīvokļu pārbūvēšanu par veika
par procentiem. Lai īrnieku stāvokli nepadarītu
lu telpām. Ja lietas ies tāpat tālāk, un veikali tiks pagrūtāku, nekā tas jau ir. tad komisija vienojās noplašināti uz dzīvokļu rēķina, ja dzīvokļus pārvērtis
teikt šādas īres maksas normas par izīrējamām telpar veikalu telpām, tad dzīvokļu krize būs vēl stiprāpām bez centrālās apkurināšanas maksas: 55 sanka. To ņemdama vērā, sociālās likumdošanas komitimi par zelta rubli par dzīvokli namos, kur nav veisija nolēma, ka īres likums attiecināms uz visām izkalu telpas, un 50 santimu tanīs namos, kur veikalu,
īrējamām telpām. Tikai ievērt jot namsaimnieku
darbnicu, izpriecu u t t.telpas ir, no veikaliem, nopriekšstāvju iebildumus, ka ar likumu varētu kavēt
liktavām un darbnīcām 100 santīmi par katru zelta
jauno namu būvi, komisija nolēma neattiecināt to panrubli kas maksāts līdz 1914. gada 1. augustam. Motivs šim pēdējam lēmumam bija tas, ka šo pēdējo
tu, kurš runā par īres maksas normēšanu, uz tiem
telpu nomnieku ienākumi lielāki un viņi var maksāt
namiem, kuri tiks izbūvēti vai celti pēc šī likuma spēvairāk, tā palīdzēdami atvieglot dzīvokļu īrnieku
kā nākšanas.
Tad trešais jautājums, kuru nācās komisijai izstāvokli tanīs pat namos. 50 santimi par dzīvokļiem
lemt, bija: kam uzticēt īres strīdu izšķiršanu. Līdz
būtu par maz un tāpēc īrniekiem būtu jāmaksā drusku
šim, pēc pastāvošiem pagaidu noteikumiem visus
vairāk — 55 santimi. Tā kā miera laika īrē ietilpa
strīdus jautājumus jāizšķir miertiesnešiem, neatkarīgi
ari maksa par centrālo apkurināšanu,tad vajadzēia
no prasības sumas lieluma. Pašas tiesu iestādes šis noskaidrot, cik procentes no kopējās īres maksas
noteikums ļoti apgrūtina, jo pēc tiesneša Leitana
miera laikā sastādīja centrālās apkurināšanas maksa,
kunga ziņojuma sociālai likumdošanas komisijai
lai šos procentus varētu atvilkt no miera laika īres.
1921/22. gadā no visām civillietām, kādas ir ienāNoskaidrojot šo jautājumu ar lietpratējiem, ar pilkušas miertiesām Rīgā izšķiršanai, 80% attiecas uz
sētas būvvaldes inženieri, atrada to procentu ne mazāk kā 12, tādu to pieņēma un ieveda attiecīgā pantā.
īres lietām; apgabaltiesai no visām civillietām, kuras
nāca tās apspriešanā, 40% attiecas uz īres strīdiem. Pēc šo pamata principu noskaidrošanas, komisija
pārstrādāja pastāvošos «pagaidu noteikumus par
Tā tad tiesneši paši atzīst, ka tiesu iestādes tiek pādzīvokļu un atsevišķu istabu īri" sadalīdama pantus'
rāk apgrūtinātas ar šīm lietām; bez tam pati lietas
izšķiršana ari apgrūtina tiesnešus. Ir jāizdara eksdrusku citādā kārtībā. Tā radās likums, kurš stāv
jūsu priekšā un saucas par sociālās likumdošanas
pertīze, jāapskata attiecīgās telpas uz vietām, kas
stipri kavē tiesnešus viņu darbā, un galu galā viņarn komisijas variantu katrā pantā.
Pašā sākumā sociālās likumdošanas komisija
. spriedums jātaisa pēc labākās apziņas. Tāpēc paievietoja pantu, kurš nosaka, uz kādām telpām licēlās sociālās likumdošanas komisijā doma, ka vajadzētu tiesu iestādes atsvabināt no šī pārmērīgā
kums attiecas. Kā es jau aizrādīju, likums attiecas
darba un vajadzētu radīt īpašu iestādi, tādu samieriuz visām izīrējamām telpām pilsētās un miestos, tināšanas kameru, kuras projekts bij jau Satversmes
kai piezīmē noteikti izņēmumi divos variantos. LiSapulces sociālās likumdošanas komisijā apspriests
kuma 36. un 37. panta noteikumi, kuri normē īres
maksu, 1. variantā neattiecas uz fabriku telpām un
dzīvokļu valdes veidā. Sociālās likumdošanas komisija nolēma dibināt tamlīdzīgu iestādi zem nosaukutelpām namos, kurus cels pēc šī likuma spēkā nākšanas, kamēr piezīmes 2. variants neattiecina minēto
ma «īres valde", kurā būtu priekšstāvji vienlīdzīgā
īres normu ari uz tiem namiem, kurus izbūvēs
skaitā no abām pusēm un no pilsētas domes iecelts
pēc likuma spēkā nākšanas. 2. pants likumā paredz
neitrāls priekšstāvis. Tā būtu koleģiāla tiesa.
tos gadījumus, kādi varētu rasties pēc šī likuma spēkā
Tad ceturtais jautājums, par pašu īres_ maksas
nākšanas, kur īres maksa ir jau stipri pārsniegusi to
normu. Līdzšinējie noteikumi nebij paredzējuši nonormu, kas šinī likumā paredzēta. Ko tādā gadījumā
teiktas normas, izņemot 1919. gada 18. septembra
darīt īrniekiem? Te sociālās likumdošanas komisija
rīkojumu, kurš noteica, ka īres maksu Ltavijas rubparedz, ka tādā gadījumā īrniekiem ir tiesība atteikļos nevar ņemt augstāku par to, kāda ir bijusi maksa
ties no īres līguma un ir tiesība maksāt tādu īri, kura
krievu rubļos 1914. gada 1. augustā. Pagaidu nosaskan ar šī likuma noteikumiem. Katrs īres līgums,
teikumi, kuri ir tagad spēkā, nekādas normas nenosaka un protams, namsaimniekam ir iespēja, sastādot kurš noslēgts uz šim likumam pretējiem noteikumiem,
uzskatāms kā spēkā neesošs. Attiecībā pret civillino «lietpratējiem" nama uzturēšanas budžetu, pakumiem sociālās likumdošanas komisija, ievērojot
augstināt īres maksu bez gala._ Bez tam šī nenoteiktība īres normās stipri apgrūtina tiesas, un tapec to, ka viņas likums ir domāts ilgākam laikam, nosaka, ka attiecīgie civillikuma panti, cik tālu tie runā
paši tiesneši atzīst, ka šinī ziņā ir vajadzīgs noteikt
pretim šim likumam, nav spēkā. Tad ievērojot to, ka
zināmu robežu, līdz kurai īres maksu var paaugstināt. Tas ar attiecīgu normu jānosaka jau paša likuma. . pēc sociālās likumdošanas komisijas projekta īres
strīdu izšķiršana tiek nodota vairs nevis miertiesām,
Sakarā ar to sociālās likumdošanas komisijā paceļas
bet citām iestādēm, tā saucamām īres valdēm, vajautājums par pašas normas lielumu. Namsaimnieku
jadzēja paredzēt, kas notiks ar iesāktām lietām. Par
priekšstāvji aizrādīja, ka visi remonti, salīdzinot ar
^
tām sociālās likumdošanas komisijas varianta 5. pants
miera laikiem, ir sadārdzinājušies par 150 reizēm.
paredz, ka tās izšķiramas pēc līdzšinējās kārtības,
Tāpēc tik augsta būtu ari jānosaka īres maksa saparedz 7 dienu termiņu īres nomaksai pēc tielaiku,
patiešām
nama
uzturēšana
kura
līdzinot ar miera
lai
sas sprieduma, lai varētu apturēt īrnieku izlikšanu.
atmaksātos un atmaksātos tie kapitāli, kuri namos
Tad vēl bija paredzēti sodi par likuma noteikumu
ieguldīti. No otras puses aizrādīja, ka namu būpārkāpšanu. Līdz šim tie sodi tika uzlikti adminijau
tā
visi
nama
uzturēšanas
izdevumi
aprēvētos
ķināti uz t<n augstāko un tomēr visaugstākā īre izstrativā kārtā no iekšlietu ministrijas. Sociālās li-
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kumdošanas komisija atzina, ka administratīva sodīšanas kārtība nebūtu pielaižama, ka sodi būtu jāuzliek parastā tiesas kārtībā un tāpēc ari attiecīgus
noteikumus par sodu apmēriem ievietoja sava varianta 6. pantā. Otrā nodaļa sociālās likumdošanas
komisijas projektā attiecas uz īres valdēm un te ir
tuvāki noteikumi, kā īres valdes ir nodibināmas, kādas lietas izspriežamas īres valdēs un kādā kārtībā.
Bez tam ir noteikti ari īres valdēm uzdevumi. īres
valdēm piekrīt ne tik vien strīdu izšķiršana starp
īrniekiem un namsaimniekiem, starp izīrētājiem un
iemītniekiem, bet tāpat dzīvokļu reģistracijaun uzraudzība par šo telpu stāvokli. Katrā pilsētā vai
miestā var nodibināt vienu īres valdi, bet pēc vajadzības ari vairākas, lai lietu izspriešana tiktu paātrināta. Tad paredzēts, ka lietas, kuras būtu iesāktas
līdz šī likuma spēkā nākšanai, bet kuras pirmā tiesas
instancē nebūtu izšķirtas, būtu nododamas īres valdēm izšķiršanai. īres valdi pilsētas dome izvēl uz
visu viņas nilnvaras laiku, sekošā sastāvā: 1 priekšstāvis nāk no īrniekiem, 1 no namsaimniekiem, bet pilsētas dome no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju. Katram loceklim ir ievēlams ari vietnieks. Noteikumi
paredz vēl, ka parpriekšsēdētāju nevar ievēlēt nekustamu īpašumu īpašnieku vai pārvaldnieku, lai tādā
kārtā nepadarītu īres valdes sastāvu par nelabvēlīgu
īrniekiem. 11. pants paredz to kārtību , kādā īres valdes locekli ir izvēlami.
īrnieku vai namsaimnieku
organizācijām ir tiesības uzstādīt kandidātus, uz
katru vietu ne mazāk par 3 kandidātiem. Šie kandidātu saraksti ir iesniedzami pilsētas domei, kur
par viņiem jānobalso. Ja nebūtu kādā pilsētā vai
miestā īrnieku vai namsaimnieku organizācijas, tad
atsevišķām īrnieku vai namsaimnieku grupām, ik no
50 cilvēkiem, ir tiesības iesniegt ar saviem parakstiem kandidātu sarakstu. Ja nu nebūtu ne organizāciju, ne īrnieku grupas vai namsaimnieku _ grupas,
kas kandidātu sarakstus iesniegtu, tad pilsētas domei ir tiesības izraudzīt kandidātus pēc saviem ieskatiem, tomēr ievērojot to noteikumu, ka viņās nāk
kā priekšstāvji no īrniekiem un namsaimniekiem un
priekšsēdētājs lai būtu neitrāla persona. Tālāk par
izspriešanas kārtību. Sociālās likumdošanas komisija domāja šīs īres valdes kā zināmas administratīvas tiesas, kuru spriedumi ir galīgi un pēc būtības
nav pārsūdzami; bet no likumības viedokļa tos var
pārsūdzēt apgabaltiesā kā administrativā tiesā. Visas mes valdei iesniegtās lietas ir liekamas izspriešanā ne vēlāk par 2 nedēļām no iesniegšanas dienas
un izspriežamas, piemērojoties noteikumiem par tiesāšanas kārtību civilltiesās. Tad attiecībā uz sēžu
noturēšanu un par īres valdes locekļu piedalīšanos
vai nepiedalīšanos sēdē runā 14. pants. Šis pants ir
2 variantos no sociālās likumdošanas komisijas. īres
valdes sēdes noturamas iepriekš noteiktās dienas,
kuras izziņojamas iedzīvotājiem. īres valdes loceklim, kurš no viņa neatkarīgu iemeslu dēl nevar uz
sēdi ierasties, ir laikus jāziņo par to priekšsēdētājam,
lai varētu uzaicināt vietnieku. īres valdes loceklis,
kurš bez dibināta iemesla neierodas uz sēdēm, sodāms ar trīskārtējas dienas algas atvilkšanu par
katru izlaistu sēdi un par to ziņojams organizācijai,
kura viņu nar kandidātu uzstādījusi. Īres valdes loceklis, kurš bez dibināta iemesla izlaidis 2 sēdes, uzskatāms par izstājušos un viņa vietā vēlams jauns
loceklis parastā kārtībā. Tad tālāk. 15. oants nosaka,
ka īres va'des ir pilntiesīgas, ja piedalās priekšsēdētājs un īrnieku un namsaimnieku priekšstāvji, vai ari
viņu vietnieki, ja nav ieradušies pastāvīgie locekļi.
Lietu izklausa atklātā sēdē. Pēc tam īres valde iziet atsevišķā istabā apspriesties. Tur lietu vēl reiz
pārspriež pēc atsevišķiem jautājumiem, taisa lēmumu,
pie kam visi lēmumi pieņemami ar balsu vairākumu.
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īres valdes lēmumus izpilda policija uz īres valdes
izdota izpildu raksta pamata. Piespriestas _ naudas
sumas strīdus gadījuma piedzenamas saskaņa ar noteikumiem par valsts neapstrīdamu prasījumu piedzīšanu, kā tas ir noteikumos par strādnieku apdrošināšanu. Attiecībā uz īres valdes uzturēšanas izdevumiem, lai varētu tos segt, paredzēts ņemt zināmas nodevas no iesniegtām prasībām, vai pretprasībām 4% apmērā no prasāmās vai apstrīdamās sumas.
Tā ir tāda pat nodeva, kāda līdz šim pastāv miertiesās. Pašas īres valdes uztur vietējā pašvaldība,
kura ari nosaka atalgojumu īres valdes locekļiem.
Uzraudzība par īres valdes darbību piekrīt pilsētu
vai miestu domēm un attiecīgai apgabala tiesai. Disciplinārā kārtā īres valdes priekšsēdētājs un locekļi
padoti apgabaltiesai, tā kā tā var viņus sodīt par
pārkāpumiem disciplinārā kārtā. Trešā nodaļa, sociālās likumdošanas komisijas projektā, attiecas uz
pašu telpu izīrēšanu. Tajā ir ietverti kaut gan pārstrādātā veidā tie paši nosacījumi, kas pastāv «pagaidu noteikumos par dzīvokļu un atsevišķu istabu
īri." 22. pants nosaka, ka visas svabadās izīrējamās
telpas izīrētājam trīs dienu laikā pēc līguma uzteikšanas jāpieteic īres valdei un jāizkar redzamā vietā
paziņojums par svabadām telpām, istabu skaitu,
stāvu un īres maksas lielumu. Par pieteikto telpu
izīrēšanu jāpaziņo īres valdei divu dienu laikā pēc
izīrēšanas. Tas ir pagaidu noteikumu 21. un 22.
pants. Ievērojot to apstākli, ka pēc īres valdes nodibināšanas pašā sākumā varētu būt liela drūzmēšanās, lai visus svabados dzīvokļus pieteiktu, šī panta
1. piezīmē noteikts, ka svabadās telnas, kas ir svabadas īres valdes nodibināšanas laikā viņu izīrētājiem jāpieteic īres valdei ne vēlāk kā 10 dienu laikā
pēcjres valdes nodibināšanās. Ja īrnieks mēneša
laikā pēc izīrēšanas dienas telpas neieņem, tad tās
uzskatāmas atkal
par atbrīvotām, pieteicamas
parastā kārtībā īres valdei un izīrējamas. 23.
pants sociālās likumdošanas komisijas projektā,
ir tāds pats kā pagaidu noteikumu 23. pants, ka nam-'
saimnieks nevar atteikties izīrēt svabados dzīvokļus,
ja tie atrodas lietojamā stāvoklī. Tā kā šis projekts
ir attiecināts uz visām telpu kategorijām, tad ir ievests attiecīgs pārgrozījums, ka namsaimnieks nevar
atteikties izīrēt svabadās telpas ja tās atrodas lietojamā stāvoklī. 24. pants sociālās likumdošanas komisijas projektā ir tāds pats pa daļai, kāds bij «pagaidu noteikumu" 24. pants, ka īrnieks var ieņemt
vienā pilsētā vai miestā tikai vienu dzīvokli, izņemot
gadījumus, ja īrnieks dzīvokli pats izlieto kā ārstu,
advokātu, notāru un citu tamlīdzīgu personu darba
telpas. Tādā gadījumā viņš var ieņemt vēl ari otru
dzīvokli. Sociālās likumdošanas komisijas 25. pants
nosaka, ka sakarā ar telpu atstāšanu un izīrēšanu
aizliegts ņemt virs šinī līgumā paredzētās īres maksas vēl atsevišķu atlīdzību, kā komisiju vai atkānšanas naudu, vai uzliekot īrniekiem par pienākumu
atpirkt dzīvokļu, darbnīcu un veikalu iekārtu, kā ari
izdarīt dzīvokļu remontu uz sava rēķina, vai citu
tamlīdzīgu atlīdzību. Tas ir pagaidu noteikumu 20.
pants. 26. pants ir ievests no sociālās likumdošanas
komisijas jauns, viņš pagaidnoteikumos nepastāv.
Tas ir ievests ar to nolūku, lai aprobežotu zināmā
veidā namsaimnieku patvarības, kuras bieži nāk
priekšā. Tā īrniekiem bieži noliedz lietot dažus dzīvokļa ērtības un piederumus. Tāds gadījums, piemēram, ir bijis Brīvības ielā 180 vai ari citā numurā
— to es skaidri neatminu — kur īrniekiem namsaimnieks noliedzis lietot pie dzīvokļa atrodošās atejas
vietas. Lai tādi gadījumi nevarētu atkārtoties, tad
sociālās likumdošanas komisijas variants nosaka, ka
īrniekiem ir tiesība lietot mājās vai pie tām esošos
un ar dzīvokli saistītos piederumus un ērtības, kā
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ūdeni, gāzi, elektrisko strāvu, siltu ūdeni, centralapkurināšanu, pagrabus, bēniņus, pieliekamās telpas un
tamlīdzīgas labierīcības. Atsevišķu pieciešamu piederumu un ērtību lietošanu namsaimnieks var noliegt
tikai ar īres valdes piekrišanu. Lai namsiamnieks
nevarētu šos piederumus noliegt lietot īrniekam, tad
šis pants ir padots sodu pantam. Ja namsaimnieks
grib aizliegt kādu pieciešamu piederumu lietošanu,
tad viņam par katru gadījumu ir jādabū īres valdes
piekrišana. Ja viņš to izdara bez īres valdes piekrišanas, tad par to viņam draud zināms sods. Tad 27.
pants noteic, ka īres līgumu atjaunojot namsaimniekam nav tiesība bez īres valdes piekrišanas atņemt
īrniekam tos piederumus un ērtības, kādi viņam bija
piešķirti pirmo līgumu noslēdzot. 28. pants ir viens
no tiem pantiem, attiecībā uz kuru abās komisijās ir
bijusi ļoti liela vienprātība. Ar šo pantu tiek noteikts,
ka namam pārejot citā īpašumā, uz jauno īpašnieku
pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres līgumi. Tālāk,
29. pants noteic, ka aizliegts noīrētās telpās tālāk iz1) teātru, koncertu, sapulču un izīrēt, izņemot:
priecu telpas; 2) dzīvoklī atsevišķas istabas un gultas
vietas, kā ari citās telpās kādu daļu no tām, ja īrnieks pats apdzīvo vai aizņem pārējo daļu no telpām.
Mums ir daudz tādi gadījumi,kur īrnieks noīrē telpas,
pats tur nedzīvo, bet izīrē tās tālāk, ņemdams par
starpniecību nesamērīgus procentus. Šis sociālās likumdošanas komisijas variants paredz noliegt telpu
tāļākizīrēšanu, ja pats neaizņem nemaz telpas vai
dzīvo citur. Tādam izīrētājam nav tiesības šīs telpas izīrēt, viņam ir jāatbrīvo tās, un izīrēšanas tiesība pāriet uz namsaimnieku. Attiecībā uz teātru,
koncertu, sapulču un izpriecu telpām komisija atzina, ka tālāku izīrēšanu te nevarētu noliegt, jo tās
telpas ir vajadzīgas, lai mūsu sabiedriskā dzīve varētu attīstīties; tāpēc šīs telpas noliegt tālāk izīrēt
nebūtu nekāda pamata. 30. pants paredz, ka īres
līguma uzteikšanas gadījumā īrniekam nekavējoties
par to jāpaziņo saviem apakšīrniekiem, lai ari apakšIrnieki zinātu, ka viņiem ir līgums izbeidzies. 31. un
32. pants tie ir pagaidu noteikumi 15., 6. un 26. pantos
paredzētie gadījumi, kad var prasīt īrnieku izlikšanu no viņu ieņemtām telpām. 31. pantā sociālās
likumdošanas komisija paredz, ka tiklab namsaimniekam, kā īrniekam katram nama iedzīvotājam ir
tiesība prasīt kāda īrnieka izlikšanu trijos te paredzētos gadījumos. Pirmais, ja īrnieks apdraud pārējos nama iedzīvotājus, turot īrētās telpās sprāgstošas vai spridzināmas vielas, lai nelaimes gadījumā
neuzspertu gaisā namu ar visiem nama iedzīvotājiem,
otrais — ierīko īrētās telpās netiklības perēkļus, un
trešais — sistemātiski traucē pārējo iedzīvotāju
mieru vai pārkāpj citus kopdzīvei vienā namā nepieciešamus noteikumus. 32. pantā ir paredzēti tie gadījumi, kad tikai īrētajam ir tiesība prasīt īrnieka izlikšanu. Pirmais noteikums, ka īrētajam tiesība prasīt īrnieka izlikšanu, ja īrnieks, _ neraugoties uz īrētajā pieprasījumu, nav samaksājis termiņa no viņa
pienācīgo īres maksu līdz sūdzības iesniegšanai īres
valdei. Ja līdz sūdzības iesniegšanai būtu samaksājis, tad prasība par īrnieka izlikšanu atkristu. Otrais — ja īrētājs pierāda, ka īrnieks ļaunprātīgi boja
Netīši boieņemtās telpsa, tās nekārtīgi lietojot.
jājumi netiek ņemti vērā, tikai ļaunprātīgie. Trešais
punkts — ja telpas prasa neatliekamu remontu, kuru
nevar izdarīt īrniekam telpas lietojot. Tas ir pagaidu
noteikumu 5. panta 4. punkts un pieņemts sociālās
likumdošanas komisijā bez pārgrozījumiem. Nākošais punkts — ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi
nelieto telpas nepārtraukti 4 mēnešus. Tālāk, ja telpas vajadzīgas izīrētāja vai viņa ģimenes personīgai
lietošanai, pie kam ģimene saprotama vietējo civillikumu 262. panta nozīmē, t i. sastāv no vecākiem
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un bērniem, kuri pie vecākiem dzīvo un kuriem nav
atsevišķas saimniecības, vai ari gadījumā, ja izīrē-1 '
tājs ir valsts vai pašvaldības iestāde un ja telpas jr
vajadzīgas tieši šo iestāžu vajadzibām un nevis tālākai izīrēšanai. Beidzot, ja telpas ir vajadzīgas namiķa vai juridiskām personām piederošos namos pārvaldnieka dzīvoklim. Piezīme pie šī panta nosaka,
ka tais gadījumos, ja telpas pieprasa izīrētāja paša
vajadzībām, vai ari namiķa vai pārvaldnieka vajadzībām un ja pierādās, ka jau agrāk viņš tanī namā
ir dzīvojis, bet tikai citā dzīvoklī, pēc tam pārgājis
uz citurieni, un nu aiz naida vai ietiepības grib dabūt kādu īrnieku no citām telpām ārā, — tad tādā
gadījumā īrnieka izlikšana nenotiek. Paredzēts, ka
namsaimniekam, namiķim vai pārvaldniekam ir tiesība pieprasīt tikai tās pašas telpas, kur agrāk dzīvojuši, bet nevar pieprasīt citu īrnieku izlikšanu. 33.
pants sociālās likumdošanas komisijas projektā attiecas uz to gadījumu, kur tiek pieprasīts izlikt īrnieku īres naudas nesamaksāšanas dēļ. Šī prasība
tiek noraidīta, ja īrnieks pierāda, ka līdz iesūdzēšanas dienai tas ir īrētajam piedāvājis pienācīgo īres
maksu vai ari to iemaksājis īres valdes depozītā, vai
ari strīdus gadījumā par īres apmēru ir griezies pie
īres valdes ar lūgumu noteikt pienācīgās īres maksas apmērus. Tad 2. nodalījums šinī .pantā runā par
tiem gadījumiem, kad īrnieks pierāda, ka viņš nav
termiņā samaksājis īres maksu no viņa neatkarīgu,
nepārvaramu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā īres valde
var noteikt termiņu, līdz kuram īres maksa īrniekam
jānomaksā, un īrnieka izlikšanu līdz tam laikam var
atlikt. 34. pants paredz to gadījumu, kad. īrniekam
būtu jāatstāj telpas neatliekama remonta dēļ. Viņam
gan ir jāatstāj telpas, bet viņš var atgriezties atpakaļ
pēc remonta izdarīšanas, bet tikai viņam iepriekš
par šo savu vēlēšanos jāpaziņo īres
valdei. .
Tad īres valde var noliegt namsaimniekam telpas tālāk izīrēt, pirms šis īrnieks nav no viņām atteicies.
35. pants paredz, ja īrnieks jāizliek nepieciešama remonta dēļ vai tanī gadījumā, kad telpas vajadzīgas
izīrētāja paša, namiķa vai pārvaldnieka dzīvoklim,
tad īres valde uz īrnieka pieprasījumu uzrāda viņam
jaunas telpas. Ja tādas telpas nevar uzrādīt, tad īrnieka izlikšana notiek mēneša laikā pēc īres valdes
lēmuma. Ievērojot to, ka īres valdē notiek svabado
telpu reģistrācija, šo prasību ir iespējams izpildīt īres
valdei būs katrā laikā iespējams norādīt izliekamam
īrniekam piemērotas telpas. Kā es jau aizrādīju, pie
īres normas noteikšanas sociālās likumdošanas komisija izgāja no 1914. gadā līdz 1. augustam pastāvošās īres maksas un šo maksu noteica tagadējos laikos
50 santimi par dzīvojamām telpām un telpām, kuras
ieņem valsts, pašvaldības un sabiedriskas iestādes
tanīs namos, kur ir veikali, darbnīcas, noliktavas. Kur

to nav. tur 55 santimi. Par veikaliem, noliktavām,

darbnīcām un izpriecu telpām līdz 100 santimi. Attiecībā uz sīko amatnieku darbnīcām, kā ari brīvo
profesiju darba telpām, kuras ierīkotas viņu dzīvoklī,
maksā īri pēc šī panta 1. punkta noteikumiem. 37.
pants nosaka, kā aprēķināma pirmskara īre. Šīs
pirmskara īres, kādas bijušas līdz 1914. gada 1. augustam, nosaka, vai nu pēc tā laika īres kvītēm, vai
pēc pilsētu un miestu valžu dokumentiem un citiem
pārliecinošiem pierādījumiem. Ja šādu pierādījumu
nebūtu, vai japirmskara īre stipri atšķīrusies no parastas līdzīgu telpu īres, tad īri noteic īres valde uz īrnieka vai izīrētāja pieprasījumu, ievērojot tikai to, ka, ja
nams atrodas nolaistā stāvoklī, salīdzinot ar miera
laika stāvokli, tad īres maksas normu attiecīgi pazemina: turpretim ja nams ir uzlabots ar attiecīgām labierīcībām, tad īres maksu var naaugstināt, salīdzinot
šīs telpas ar līdzīgām telpām līdzīgos namos. Tālāk ir
noteikts, cik procentu jāatvelk par centrālo apkurina-
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šanu nO kopējās miera laika īres: 37. panta piezīmē ir
noteļkts, ka jāatvelk par centrālo apkurināšanu ne
mazāk kā 12%. 38. pants izšķir jautājumu par
remontiem.
Līdz šim bija tāds paradums, ka
namsaimnieks gan nama izdevumos ierēķināja
ari izdevumus par remontiem,
bet remontus
reti ? kad izdarīja, un īrniekiem daudz bija jāplēšas, lai piedabūtu namsaimniekus pie remontu
izdarīšanas. 38. pants pasaka, ka tādos gadījumos,
kur namsaimnieki atsakās nepieciešamos remontus
izdarīt, tad īres valde uz īrnieka pieprasījumu konstatē remonta nepieciešamību un atļauj īrniekam pašam izdarīt nepieciešamo remontu uz namsaimnieka
rēķina, atvelkotremonta izdevumus no turpmākās
īres maksas. Tā tad nevis tā, kā tas bija līdz šim
daudzos gadījumos, ka īrnieks remontu izdara un Iri
ari maksa pilnos apmēros. Ja īrnieks izdarījis remontu
uz sava rēķina, tad viņš var maksāt namsaimniekam
tikai pusi no īres maksas, pārējo pusi ieturot par izdarīto remontu, tiekams remonta izdevumi būtu dzēsti.
Nākošie panti, 39., 40., 41., 42., 43., attiecas tieši uz
apakšīrniekiem un normē attiecības starp dzīvokļu
īrnieku un apakšīrniekiem. Sociālās likumdošanas
komisijas proļekta 39. pants nosaka, ka tālāk izīrējot
istabubez mēbelēm dzīvokļa īrnieks var ņemt 20%
virs tas maksas, ko viņš maksā namsaimniekam par
attiecīgo istabu. Tā tad, ja dzīvokļa īrnieks maksā
zināmu noteiktu īres maksu par visu savu dzīvokli,
tad to daļu, kura krīt uz attiecīgu istabu, var paaugstināt tikai par 20% un ne vairāk. 40. pants sociālās
likumdošanas komisijas projektā paredz istabas īres
aprēķināšanu ar nepieciešamām mēbelēm, proti:
galdu, gultu, kumodi vai skapi, trīs krēsliem; mazgājamo galdu un logu aizkariem. Par šiem piederumiem
ļzīrejamas istabas iemītniekam jāmaksā 50% virs tās
. īres maksas, kādu maksā dzīvokļa īrnieks namsaimniekam parattiecīgo telpu. Tā tad ja būtu istabas īre,
kuru maksā dzīvokļa īrnieks namsaimniekam 100
rubļu .tad ar visām mēbelēm īrnieks nebūtu spiests
maksāt vairāk kā 150 rubļu. Tādā gadījumā, ja izīrētājs piedotu īrniekam vairāk kā šīs nepieciešamās
mēbeles, tad maksa par tām mēbelēm noteicama uz
brīvas vienošanas pamata, tomēr istabas īrnieks nav
spiests maksāt par tām mēbelēm, kādas viņš nevēlas
savā lietošanā pieņemt. Un ja ari varbūt viņš būtu
spiests kādā gadījumā tās pieņemt savā lietošanā, tad
2 nedēļu laikā, iepriekš pieteicot, viņš var tikt vaļā
no tās īres maksas par mēbelēm, kāda būtu jāmaksā.
Tad 42. pants attiecas uz gultas vietu izīrēšanu. Te ir
paredzēts, ka īres maksas kopsumā par šīm gultas
vietām nevar pārsniegt 30% virs tās īres, kuru dzīvokļa īrnieks, saskaņā ar šī likuma noteikumiem,
maksā namsaimniekam par attiecīgu istabu. Ja gultas vietu izīrētājs pats ieņem kādu daļu no tās istabas, kurā viņš izīrē gultas vietas, tad viņam jāpalīdz maksāt savu daļu pie kopējās īres maksas,
viņš nevar no sevis nokratīt to un izdalīt uz saviem
mitas vietu īrniekiem. Šis 42. pants ir kopīgs abām
komisijām. Tāpat 43. pants, kurš nosaka, ka izīrējot gultas vietu ar nepieciešamām mēbelēm, proti
gultu, krēslu, galdu, vietu skapī, izīrētājs var ņemt
no īrnieka līdz 30% virs iepriekšējā pantā noteiktās
gultas vietas īres maksas. Tad attiecībā uz elektriskās strāvas un gāzes lietošanu te ir paturēti tie
paši noteikumi, kādi ir jau pagaidu noteikumos par
atsevišķu istabu īri.
Maksa par apgaismošanu ir
tikai papildināta vēl ar noteikumiem par gāzes lietošanu. Par elektriskās strāvas un gāzes lietošanu
apakšīrnieks maksā dzīvokļa īrniekam samērā ar
strāvas un gāzes patēriņu, piemērojoties vietējai noteiktai taksei. Tad V. nodaļa runā par centrālo apkurināšanu. Te sociālās likumdošanas komisijas 45.
pants nosaka, ka maksa par centrālo apkurināšanu
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nedrīkst pārsniegt faktiskos apkurināšanas izdevumus un sadalāma proporcioneli īrnieka un namsaimnieka, kā ari viņa pārvaldnieka ieņemto telpu tilpumam. Tas ir tas pats noteikums, kāds ir ari līdzšinējos «pagaidu noteikumos" par centrālo apkurināšanu. Piezīme pie šī panta ir izsaukta no namsaimnieku aizrādījumiem sociālās likumdošanas komisijas
Daži dzīvokļu _ īrnieki saņemot ļoti
apakškomisijā.
daudz apakšīrnieku un tādā kārtā stipri izmantojot
namsaimnieku ar siltā ūdeņa_ piegādāšanu. Tapec
šī panta piezīmes otrā teikumā ir sacīts, ka par vannas ūdens sildīšanu, ko lieto apakšīrnieki, ja viņu
skaits pārsniedz vienu personu uzistabu, dzīvokļa
īrnieks maksā sevišķu piemaksu pēc faktiskiem izdevumiem. 46. pantā ir paturēta tā kartība, kas bij
līdzšinējos noteikumos 13. pantā par_ centrālas apkurināšanas pārņemšanu īrnieku rīcība, tikai te ir noteikts daudz kategoriskāki, ka centrāla apkurināšana jāizdara namsaimniekam, bet īrnieku vairākumam
ir tiesība ņemt centrālo apkurināšanu savas rokas
uz kooperatīviem pamatiem, paziņojot par apkurināšanas pārņemšanu namsaimniekam līdz 15. jūlijam.
Tā tad, ja īrnieki to atrod par vajadzīgu, viņi var
pārņemt centrālo apkurināšanu savas rokas. Piezīmē teikts, ka apkurināšanas maksu nevar bez atsevišķa īrnieka piekrišanas prasīt vairāk, ka par vienu
mēnesi uz priekšu. Līdz šim bij tāds paradums, ka
namsaimnieki ņēma ai**ķurināšanas maksu par vairākiem mēnešiem, pat p-* "- visu apkurināšanas sesonu
uz priekšu, kas stipri ar-n-nitināja, sevišķi mazturīgākos īrniekus, jo ne katram _ ir iespējams sagādāt tik
lielu naudas sumu, lai varētu samaksāt par apkurināšanu visai sesonai. Tā kā centrāla īrnieku savienība, kas pati daudzos namos ir izvedusi centrālo
apkurināšanu, var iztikt ar apkurināšanas maksu par
vienu mēnesi uz priekšu, tad jādomā, ka tas bus iespējams ari namsaimniekiem, un šī "iezīme sevišķas
gnltības neradīs. 47. pants nosaka to kartību, kāda
centrālā apkurināšana vadāma , ja īrnieku vairākums
nolēmis to pārņemt savās_ rokās. Te ir teikts, ka
apkurināšanas vadībai izvēlama komiteja no 3 Jīd^
5 locekļiem. Par apkurināšanas komitejas izvēlēšanu jāpaziņo īres valdei, namsaimniekam un vietēja
iecirkņa policijai. Pagaidu noteikumos bij teikts, ka
par šīs komitejas izvēlēšanu iānazmo iecirkņa policijai un dzīvokļu inspekcijai. Lai neceltos strīdi starp
namsaimnieku un apkurināšanas komiteju, piezīme
pie 47. panta paredzēts, ka namsaimniekam pienākums ir nodot apkurināšanas komitejai pilnīga^ kartīmaterala
bā visu apkurināšanas ietaisi, kurināmā
pieliekamās telpas, kā ari apkurinātajā dzīvokli. Ta
kā tomēr ir cēlušies strīdi starp apkurināšanas komiteju un namsaimniekiem, par apkurināšanas piederumu un ietaises nodošanu, tad 47. panta 2. piezīmē ir
paredzēts, ka īres valdes spriedumiem par apkurināšanas ietaises un tās piederumu nodošanu apkurināšanas komitejai, jādod iepriekšēja izpildīšana. Tas
vajadzīgs tādēļ, lai nebūtu īrniekam veltīgi jāgaida
uz to laiku, kad namsaimniekam varbūt labpatiksies
viņiem to nodot. 48. pants nosaka, ka namsaimniekam resp. apkurināšanas komitejai kārtīgi jāved
centralapkurināšanas izdevumu grāmata un uz pieprasījumu tā jāuzrāda katram īrniekam vai īres valdei. Tad nevarēs taisīt fiktīvus izdevumus namsaimnieks, un katram īrniekam būs dota iespēja pārliecināties, ieskatīties tai izdevumu grāmatā, vai patiesībā tādi izdevumi ir. īrniekam tāda iespēja ir jādod.
49. pants nosaka, ka telpu temperatūrai namos ar
centralapkurināšanu jābūt apkurināšanas periodā ne
zemākai par 14° R dienā un 12° R naktī. Piezīmē pie
šī panta ir noteikts, ka apkurināšanas perioda sākums
un beigas noliekamas pēc īrnieku vairākuma vēlēša-

nās. Te varētu būt iebildumi no namsaimnieku pu-
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IV.

ses, ka tas viņus stipri apgrūtinās, ka būs jādanco
pec īrnieku vaļrakuma pavēles. Bet kā tas līdzšinējā
prakse ir pierādījies, tad nekādi sarežģījumi caur to
nevar celties. Ja jau agrāk sāks apkurināt, vai ari
ilgāk vilksies apkurināšana, tad par to samaksās paši
īrnieki un visus izdevumus atlīdzinās. 50. pants nosaka, ka ja kāds no nama īrniekiem nepadodas īrnieku vairākuma lēmumiem par centralapkurināšanas maksu, tad uz apkurināšanas komitejas pieprasījumu, īres valde lemj par viņa izlikšanu no telpām.
1ads nu būtu viss sociālās likumdošanas komisijas
projekta saturs, un es lūgtu augsto namu pieņemt
likumu par telpu īri sociālās likumdošanas komisijas
redakcija.
,
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds juridiskas komisijas referentam Knoppam.
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īres ir jānormē tā, ka tās ienestu namam
tik daudz, lai segtu nepieciešamos remontus un vispārējos izdevumus un ienestu
ļeguldītā kapitāla procentus.
IV. īres regulē pēc namu kategorijām.
V. īres jautājumus izšķir kārtējā tiesā.
VI. Likuma noteikumi attiecināmi uz dzīvo^
kļiem, istabām, gultas vietām, valsts,.pašvaldības, izglītības audzināšanas un labdarības iestādēm un slimnīcām.
VII. īres līgumi, kuri tiek noslēgti pretēji īres
likuma noteikumiem, uzskatāmi par spēkā
neesošiem.
Juridiskā komisija pie likuma izstrādāšanas par
pamatu_ bija ņemts sociālās likumdošanas komisijas
izstrādātais likuma projekts. Juridiskā komisija bija
tanīs ieskatos, ka viņai_ likums ir jāskata cauri ne tiReferents
E.
Knopps:
Augstais
nams!
1920.
f\}\
kai noformelā juridiska redzes stāvokļa vien, bet an
u Vgada 4. novembrī Satversmes Sapulces kopsēde no) «aeva juridiskai komisijai «Pagaidu noteikumus par pec būtības, jolikums bija no plenārsēdes vispirms
nodots juridiskas komisijas caurskatīšanai. īres lidzīvokļu īri" un «Pagaidu noteikumus par atsevišķu
kuma
noteikumiem ir, bez šaubām, ne tikai sociāls—
istabu īri" kuri bija izdoti no valdības 1920. gada 15.
īrnieku aizsardzības — bet ari juridisks un saimnieoktobrī 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā.
1920.
cisks raksturs. No vienas puses noteikumi aizsargā
gada 9. novembrī Satversmes Sapulces sociālās liīrnieku, bet no otras puses ierobežo izīrētāju tiesības.
kumdošanas komisija griezās pie Satversmes SapulLikuma vienpusīga apspriešana tikai no sociālā redzes
ces prezidija ar lūgumu nodot ari viņai minētos noteistāvokļa nebūtu pareiza, jo visi pilsoņi ir vienlīdzīgi
kumus, bet Satversmes Sapulces prezidijs aiz formeliem iemesliem šo lūgumu noraidīja. 1921. gada 28. un bez tam ir jāievēro ari tas, lai sociālā aizsardzība
būtu pec iespējas saskaņota ar citu grupu interesēm.
septembrī uz juridiskās komisijas priekšlikumu noteiKatrs likums, kurš groza pastāvošos privatlikumus,
kumus nodeva ari sociālās likumdošanas komisijas
ir caurskatamsari pec būtības no juridiskā redzes
caurskatīšanai, pie kam noteikumi pēdējā komisijā
stāvokļa, jo citādi likums iznāktu pārāk vienpusīgs.
atradās līdz 1923. gada 13. aprilim, t. i. apmērām vieJuridiskā komisija nāca pie slēdziena, kā sociālās linu gadu un 6 mēnešus. 1923. gada 13. aprilī sociālās
kumdošanas komisijas projekts ir vienpusīgs un nelikumdošanas komisija nodeva juridiskai komisijai
jaunizstradato likumprojektu par telpu Iri un tas 1923. rēķinājās ar namsaimnieku un vespārējās saimniegada 16. aprilī tika nodots 2. apakškomisijai. 1923. ciskas dzīves prasībām, bet ievēro vienīgi īrnieku
intereses. Sociāla aizsardzība īres jautājumā, bez
gada 24. aprilī Saeimas kopsēde nolēma: «Likumprojektu par telpu īri nodot sociālās likumdošanas šaubām, ir pašlaik vel nepieciešama un to noteikti ir
atzinusi ari juridiska komisija, bet viņa ir tanīs doun juridiskai komisijai, uzdodot juridiskai komisijai
stāties pie ta caurskatīšanas nekavējoties un ārpus mas, ka īres likums, vai pareizāki sakot, īrnieku aizsardzības likums, ir pielaižams vienīgi kā pagaidu likārtas". Bet jau 1923. gada 27. aprilī Saeimas kopkums līdz kamēr iestājas normāli apstākļi. Katram
sēde pieņēma jaunu lēmumu: «Uzdot juridiskai koir saprotams, ka namīpašnieku tiesību aprobežošana
misijai likumprojektu par telpu īri skatīt cauri 3 neuz nenoteiktu laiku līdzinātos privātīpašuma principā
laika".
dēļu
Ta tad juridiskai komisijai bij uzdots
neievērošanai. Padomju Krievija bija šinī jautājumā
skatīt cauri 3 nedēļu laikā likumprojektu, kura caurkonsekventa un nacionalizēja visus namus, bet kāskatīšana sociālās likumdošanas komisijā bija prasīdas tam bij sekas to mes visi zinām: nami sabrukujusi 17a gada laika. Ņemot vērā, ka 3 nedēļu laikā
^
ši un dzīvokļu trūkums
nekur nesasniedz tādus apnebija iespējams sagatavot attiecīgu izsmeļošu refemērus
ka
Krievija.
Lai pastrīpotu likuma pagaidu
rātu lielā materiāla dēļ, referents atteicās. Juridiskā
apakškomisija piekrita referenta motiviem un lūdza raksturu, juridiskā komisija pieņēma T. pantu, kurā
ir noteikts, ka likums ir spēkā līdz 1927. gada 1. jūdeputātu F. Ciclēnu uzņemties referenta pienākumus.
nijam,
ta tad — tikai uz zināmu laiku, jo citādi vaPēdējais ari atteicās un pēc tam komisija lūdza uzrētu rasties aizdomas, ka likums būs spēkā desmitiem
ņemties referenta pienākumus deputātu Dzeni un degadu, caur ko, bez šaubām, tiktu aizkavēta pāreja uz
putātu Bachmani, bet tie ari atteicās. Referenta jaunormāliem
apstākļiem. īrnieku bažas, ka ar šāda
tājumu Juridiskā komisija apsprieda 1923. gada 7.
termiņa noteikšanu namsaimniekiem dotu iespēju
maija sēdē, pie kam tanī no referenta pienākumu uzj-iespiest īrniekus padoties namsaimnieku noteikuņemšanas atteicās ari deputāts Nik. Kalniņš un Bachnav dibinātas. Katram īrniekam ir taču skaidrs,
miem,
manis. Pēc tam, kad juridiskā komisija bija paziņoka šis likums nepastāvēs mūžīgi un ka agrāk, vai vējusi Saeimas plenārsēdē, ka neviens no komisijas lolāk, namsaimniekam dos iespēju brīvi rīkoties ar sacekļiem neuzņemas referenta pienākumus, sagatavot
vu īpašumu. Zināma termiņa noteikšana īrniekiem
likumu 3 nedēļu laikā, Saeima 1923. gada 8. maija
gan dod drošību, ka viņi vismaz līdz šī termiņa notekopsēde nolēma atjaunot savu š. g. 24. apriļa lēmumu — uzdot juridiskai komisijai likumprojektu par cēšanai ir aizsargāti. Triju gadu laikā, bez šaubām,
pierādīsies, kāds iespaids ir bijis īres likumam un vai
telpu īri apspriest pirmā kārtā un steidzami.
Likumprojekta caurskatīšana juridiskā komisijā apstākļi bus jau tādi, ka varēs šo likumu atcelt. Pats
par sevi saprotams, ka likumdevējai iestādei nav
aizņēma 48 sēdes. Komisija likumprojektu izstrādāņemta tiesība šo pagaidu likumu ar sevišķu likumu
ja ņemot par pamatu sekošas tēzes:
pagarināt uz talaku laiku.
I. Likums ir vajadzīgs, bet tikai kā pagaidu
Kas attiecas uz otro tēzi, tad izīrētājs var uzlikums, kurš pārietu ar laiku uz normāliem teikt ,īres līgumu vienīgi
aiz 32. pantā paredzētiem
apstākļiem.
iemesliem. Sociālas likumdošanas komisijas projekta
II. Jāregulē uzteikšanas princips tādā ziņā,
31. un 32. pantos paredzēts, ka tiesība pieprasīt īrka nevar uzteikt citādi, kā aiz iemesliem, nieka izlikšanu zināmos gadījumos pieder ari katrām
kuri tiks paredzēti pašā īres likumā.
nama līdziedzīvotājam.
Juridiskā komisija šādam
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noteikumam nevarēja piekrist, jo starp īrniekiem
nepastāv nekādas savstarpējas juridiskas attiecības
un tas runātu pretim visiem mūsu privāttiesību pamatnoteikumiem, ja kāds nama iedzīvotājs, ta tad
ari apakšīrnieks, varētu prasīt kāda_ cita īrnieka izlikšanu no nama, kurš pieder ne prasītājam, bet namsaimniekam. Iznāktu, ka istabas vai gultas vietas
īrnieks varētu tad ari prasīt sava dzīvokļa saimnieka izlikšanu. Šāds sociālās likumdošanas komisijas
pieņemtais noteikums nesaskan ne tikai ar mušu
privāttiesību pamatnoteikumiem, bet ari stipri apdraud pašu īrnieku intereses, jo pie tādu noteikumu
pastāvēšanas īrnieks ir atkarīgs ne tikai no namsaimnieka resp. izīrētāja, bet ari no kura katra nama

iedzīvotāja.

Pēc juridiskās komisijas projekta gadījumus,
kuros izīrētājam ir tiesība pieprasīt īrnieka izlikšanu,
var sadalīt 3 kategorijās: 1) ja īrnieks neizpilda svarīgus īres līguma noteikumus, t. i. nemaksā Iri vai
uz viņa krītošo daļu par apkurināšanu; 2) ja
īrnieks rīkojas pretēji namsaimniekā vai citu
nama iedzīvotāju drošības urteresēm;
3) ja
īrnieks izlieto likumā paredzētās viņam priekšrocības sabiedrībai par ļaunu; _ 4) ja īrniekam bez personīgas vainas
jāpiekāpjas pret
namsaimnieka neatliekamām vajadzībām. Pie I. kategorijas pieder 32. pantā minētā īres nesamaksāšana,
pie kam pēc juridiskās komisijas projekta, īrnieka intereses ir vairāk ievērotas nekā pēc sociālās likumdošanas komisijas projekta, jo pēc juridiskās komisijas projekta 32. panta 2. punkta īres samaksas nokavēšanās gadījumā izīrētājam ir tiesība pieprasīt īrnieka izlikšanu tikai tad, ja viņš 10 dienu laikā pēc
izīrētāja atgādinājuma nav samaksājis no viņa termiņā pienākošos īres maksu. 1. piezīmē pie 32. panta uzrādīts, kādā veidā izīrētājs var izdarīt atgādinājumu bez lielām grūtībām, piesūtot īrniekam ierakstītu pastkarti, adresētu uz īrnieka dzīvokļa vai
istabas adresi tanī namā, kurā atrodas īrnieka izīrētās telpas, pie kam nekrīt svarā, vai īrnieks faktiski
tanīs telpās atrodas vai nē. Lai novērstu grūtības pie
īres maksāšanas, juridiskā komisija 33. pantā piešķīrusi īrniekam tiesību iemaksāt 10 dienu laikā pēc izīrētāja atgādinājuma pienācīgo īres maksu tiesas depozītā bez iepriekšējās piedāvāšanas (kura līdz šim
bija vajadzīga), tanī pašā dienā paziņojot izīrētājam,
pie kam tāds paziņojums var tikt izdarīts 32. pantā
norādītā kārtībā. Pie īres līguma svarīgiem noteikumiem pieder ari maksa par apkurināšanu. Ja īr-

nieks šo maksu noteiktā laikā nav samaksājis, tad pēc
32. panta 15. punkta izīrētājs var pieprasīt viņa izlikšanu, pie kam iepriekšējs atgādinājums nav vajadzīgs.
33. pants ari aizsargā īrnieku intereses, jo ja īres
maksas paaugstināšanas gadījumā šinī likumā paredzētās robežās izceļas strīdus starp īrnieku un iz-

īrētāju, īrnieks nav izliekams, ja viņš iemaksā apstrīdamo sumu 7 dienu laikā pēc tiesas sprieduma
pasludināšanas, bet līdz .šim pēc līguma maksājamā
suma bija iemaksāta vai piedāvāta šinī likumā paredzētos termiņos un parastā kārtībā.
Pie II. kategorijas pieder gadījumi,kad īrnieks apdraud pašu namu vai nama pārējos iedzīvotājus. Sociālās likumdošanas komisija paredzēja tikai tādu gadījumu, kad īrnieks tur īrētās telpās sprāgstošas vai
spridzināmas vielas. Bet tāda kazuistika pilnīgi nepareiza, jo var būt ari citi gadījumi, kā par piem.:
īrnieks pārvērš dzīvokli par petrolejas noliktavu,
pārkāpj uģundrošlbas noteikumus u. t t. Noteikums,
ka namsaimniekam ir tiesība pieprasīt īrnieka izlikšanu, kurš traucē pārējo namu iedzīvotāju mieru
vai pārkāpj citus kopdzīvei vienā namā nepieciešamus noteikumus, ietilpst abu komisiju projektos,
pie kam juridiskā komisija garantē īrnieku pret šī
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noteikuma nepareizu izmantošanu paredzot, ka tikai
sistemātiska miera traucēšana un kopdzīvei viena
namā nepieciešamo noteikumu pārkāpšana, _ dod

izīrētājam tiesību pieprasīt īrnieka izlikšanu. Ta tad
šo noteikumu pārkāpšana, kurai piemīt tikai gadījuma raksturs, vēl nedod izīrētājam tiesību īrnieku
izlikt.
Pie līt kategorijas pieder sekosi gadījumi:
īrnieks bojā viņam izīrētas telpas, tas nekārtīgi lietojot. Sociālās likumdošanas komisija prasa, lai
tāda bojāšana būtu ļaunprātīga._ Pec juridiskas komisijas domām ļaunprātību grūti, pat neiespējami
konstatēt, jo par ļaunprātīgu uzskatāma tikai tāda
bojāšana,.kura izdarīta ar nolūku īrētas telpas sabojāt. Ņemot vērā, ka sabiedrības intereses prasa,
lai nami un dzīvokļi netiktu saboiāti, jo citādi dzīvokļu trūkums pieaugtu, nevar taču pievienoties sociālās likumdošanas komisijas uzskatam.
Ja īrnieks pielaiž izīrētās telpās netiklības piekopšanu, viņš izliekams. Saprotams, ka še krīt
svarā tas moments, vai īrnieks zinājis un pielaidis
netiklības piekopšanu. Jēdziens — piekopšana, pēc
juridiskās terminoloģijas skaidrs un pārpratumi pie
šī noteikuma piemērošanas nav paredzami.
Ja īrnieks ar slēpšanas nolūku pietur kriminalvajājamas un meklējamas personas vai pielaiž izīrētās telpās likumā noliegtus veikalus vai uzņēmumus.
Pēc juridiskās komisijas pārliecības ar īres likumu
nevar aizsargāt tādus īrniekus, kuri izlieto viņiem
dotās priekšrocības pret sabiedrības interesēm, jo

tiesības uzliek ari pienākumus. Tā tad ari dažu īres
likuma noteikumu pārkāpšana dod izīrētājam tiesību
pieprasīt īrnieka izlikšanu, kā par piemēru, ja īrnieks iznomā visu dzīvokli.
Dažos gadījumos īrnieks var tikt izlikts, ja tam
jāpiekāpjas pret namsaimnieka , neatliekamām vajadzībām, kā par piem., ja telpas vajadzīgas izīrētāja
vai viņa ģimenes personīgai lietošanai, namiķa vai
kurinātāja dzīvokļiem, vai gadījumā, ja namsaimnieks
personīgi nekādā ziņā nevar namu pārvaldīt.
Pēc juridiskās komisijas pieņemtās pamattēzes,
īres jānormē tā, ka tās ienestu namsaimniekam tik
daudz, lai varētu segt nepieciešamus remonta un
vispārējus izdevumus un ieguldītā kapitāla procentus. Lai atrastu pareizu izejpunktu īres normēšanai,
juridiskā komisija ņēma vērā: 1) īrnieka maksas
spēju, 2)_namsaimnieka nepieciešamus izdevumus.
Lai izzinātu īrnieka caurmēra maksas spēju, bija ievāktas ziņas no darba ministrijas. Pēc Darba ministrijas statistikas rūpniecības strādnieka dienas
alga 1914. gadā bij 5,33 lati dienā (kvalificēta strādnieka) — 1923. gada septembrī 3,66 lati t. i. 69% no
pirmskara algas; nekvalificēta strādnieka 1914. g. —
2,67 lati; 1923. g. septembrī — 2,62 lati, t. i. 98% no
pirmskara algas. Pec tas pašas statistikas inženieru
algas līdzinājās 48% pirmskara algai, grāmatvežu
algas — 69%, kasieru — 76%, kantoristu — 72%,
pārdevēju — 97%. Province strādnieku algas vēl
augstākas. Ta tad, bez šaubām, īrnieku maksāt
spēja tagad caurmerāiiebūtu zemāka par 50% nekā
pirmskara maksāt spēja, bet ievērojami augstāka.
Kas attiecas uz namsaimnieka nepieciešamiem izdevumiem, tad bija izklausīti profesors Laube un architekts Gailīts. Pec lietpratēju atzinuma pirms
kara caurmēra vismaz V* daļa no nama brutto ienākuma bij vajadzīga nama uzturēšanai kārtībā, tā
tad no katra pirmskara rubļa V» daļa, t. i. 42 Latv.
rubļi vai 84 santimi, skaitot 1 zelta rubli par 125 .
Latv. rubļiem. Ņemot vērā, ka nami kara laikā ir
cietuši, pec lietpratēju atzinuma, šī suma būtu vēl
par zemu. Izejot no minētiem datiem, jānāk *e
slēdziena, ka pieņemtais juridiskās komisijas reizinātājs, skaitot katru pirmskara īres maksas zelta
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rubli par 80 santīmiem, nekādā ziņā nav uzskatāms
Juridiskās komisijas projektā nav normētas īres
par augstu, bet pavisam otrādi — pie tāda reizināpar telpām tādos namos, kuri celti vai izbūvēti pēc
tajā namsaimniekam, kurš savu namu grib uzturēt
1918. gada 18. novembra, vai kuri ^ēc šī laika caur
kārtībā, nekas neatliek pāri. Tāpat ari tāda norma, kapitālremontu pārvērsti apdzīvojamā stāvoklī. Pēc
kura līdzinājās Vs daļai pirmskara īrei, nevar ap- . 1918. g. 18. novembra visi izdevumi pie namu celgrūtināt īrnieku, kurš caurmērā peln vairāk nekā
šanas nebija zemāki kā pirms kara. Ja mēs normētu
pusi no savas pirmskara algas. Pēc ekspertu doIri ari attiecībā uz jaunbūvētiem vai izbūvētiem namām nebūtu pareizi noteikt vienu reizinātāju visiem miem ar 80 santimu par katru pirmskara rubli, tad
namiem, jokatrs nams, katrs dzīvoklis, katra istaba saskaņā ar lietpratēju atsauksmi šo namu īpašnieneļaujas mēroties ar kādas teorētiskas šemas palīkiem būtu jāizdod visi ienākumi namu uzturēšanai
dzību un dod pareizu ainu tikai tad, ja to aplūko
vien un ieguldītais kapitāls nenestu nekādus propraktiski uz vietas. Juridiskā komisija, ņemot vērā centus, citiem vārdiem — faktiski būtu pazaudēts.
tas grūtības pie nepieciešamo izdevumu aprēķināJa pieņem sociālās likumdošanas komisijas projektu,
šanas, uz kurām aizrādīja pieaicinātais lietpratējs, pēc kura no normēšanas izņemti tikai nami, celti pēc
tiesnesis Kiršteina kungs, kā ari neizbēgamus strī- likuma spēkā nākšanas, tad visi vieglticlgie namu
dus starp īrnieku un izīrētāju, ja netiktu noteikta zibūvētāji būtu vīlušies un uz priekšu neviens kapināma norma, atradusi tomēr par iespējamu atkāpties tālists neieguldītu naudu namu būvēs. Bet namu
no pieņemtās tēzes un noteikt normu — 80 santimu celšana, bez šaubām, ir veicināma, jo tikai ceļot jauno katra īres pirmskara rubļa.
nus namus un pārvēršot pašlaik neapdzīvojamos
Vai pie tādas īres normēšanas namsaimnieki iznamus caur kapitālremontu par apdzīvojamiem, vadarīs nepieciešamos remontus, ir strīdīgs jautājums, rēs novērst dzīvokļu krīzi.
jo viņiem nav, ka līdz šim, tiesības pārlikt savus izPar dzīvokļiem, pēc juridiskās komisijas prodevumus nama uzturēšanai kārtībā uz īrniekiem.
jekta, uzskatāmas ari sīko amatnieku darbnīcas,
Pēc piektās pamattēzes visus īres jautājumus kuras nav padotas noteikumiem par rūpniecības ieizšķir kārtēja tiesa. Saskaņā ar juridiskās komisijas stādēm, ja tās ierīkotas viņu dzīvoklī, kā ari brīvo
* 8. pantu, visi strīdi, kuri ceļas šī likuma 1. pantā miprofesiju darba telpas, kas atrodas viņu dzīvoklī.
nēto telpu īres līguma dēļ, neatkarīgi no prasības
Kas attiecas uz valsts, pašvaldības un t t. izsumas, piekrīt miertiesnesim, starp citu ari strīdus
īrētam telpām, tad tās tiek padotas šī likuma noteidēļ apkurināšanas ietaises nodošanas u. t. t. Jurikumiem tikai tanī gadījumā, ja viņas īrētas šo iediskā komisija noteikti izsakās pret īres valžu nopar piem., loto klubs,
dibināšanu, īres valdes pēc sociālās likumdošanas stāžu tiešām vajadzībām, tā
ierīkots
Sarkanā
krusta
īrētās
telpās, nav aizsargāts
komisijas projekta domātas kā tiesas iestādes. Tas
ar šo likumu, jo karšu spēlē nepieder pie Sarkanā
runā pretim mūsu konstitūcijai, jo pēc tās tiesu var
vajadzībām.
spriest tikai tam paredzētās iestādes. Bez tam, tai krusta tiešām
Kas
attiecas
uz sodiem, tad pēc juridiskās koiestādei, kura spriež par īres strīdiem, ir jābūt pilnīgi
misijas
projekta,
sodāmi
tikai tādi īres likuma pārobjektīvai un neitrālai. īres valdēs tiesu turpretim
spriedīs divas ieinteresētas puses — namsaimnieku kāpumi, kuri apdraud īrniekus, izīrētājus, vai visu
un īrnieku pārstāvji, pie kam pēdējie būs pārsvarā, sabiedrību, kā par piem., spekulācija ar telpām,brīvo
jo priekšsēdētājs — tiesas trešā persona — nevar telpu nepieteikšana, namsaimnieka nedibināta atbūt nekustama īpašuma īpašnieks vai pārvaldnieks teikšanās izīrēt svabadās telpas un tml. Pats par
sevi saprotams, ka kārtējās tiesas katrā konkrētā
un tā tad viņš būs īrnieks. Ari no pašvaldību budžeta redzes viedokļa īres valžu nodibināšana nav gadījumā izšķirs, vai apsūdzētā vainīgums pēc visvēlama, jo tā izsauks lielus izdevumus. Tā tad pēc pārējiem krimināllikuma noteikumiem, ir pierādīts.
juridiskās komisijas ieskata īres valdes vai pareiLai neapgrūtinātu augsto sapulci, es atrodu par
zāki, īres tiesas, tādā sastāvā, kā tas ir paredzēts vajadzīgu apgaismot visas citas starpības, kādas
sociālās likumdošaanas komisijas projektā, nekādā pastāv starp abu komisiju projektiem. Katram juriziņā nav pielaižamas. Tikai kārtējā tiesa, šai gadīstam un saimnieciskās dzīves pazinējam būs skaidrs,
jumā miertiesnesis, var garantēt abām pusēm paka sociālās likumdošanas komisijas projekts nav piereizu un objektivu strīdu izšķiršanu, jo miertiesneša ņemams, jo gandrīz katrs pants runā pretim juridispriedumi pārsūdzami apgabaltiesā un senātā.
skiem, saimnieciskiem un taisnības pamatnoteikuSaskaņā ar sesto pamattēzi, pēc juridiskās komiem. Tā kā īres likumam būs ārkārtīgi liels iemisijas projekta šī likuma noteikumi attiecināmi uz spaids uz mūsu kulturelo un saimniecisko dzīvi, tad
dzīvokļiem, istabām, t. i. dzīvojamām istabām un likumdevējiem ir jābūt uzmanīgiem, lai neciestu visgultas vietām, kā ari uz tādām telpām, kuras īrē pārības intereses un lai likums par īrnieku aizsarsavām tiešām vajadzībām valsts, pašvaldības, izdzību nepārvērstos par tādu likumu, kurš iznīcina
glītības, audzināšanas un labdarības iestādes, kā ari mūsu namus un mūsu pilsētas.
slimnīcas. Juridiskā komisija nepiekrita sociālās liPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Tiek atklākumdošanas komisijai, kura īres likumu attiecina uz
tas
vispārējas
debates. Vārds Nikolajam Kalniņam.
visām telpām, kā par piem., uz istabām viesnīcās
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
un pensijās, uz veikaliem, birojiem u. t. t. Līdz šim
pēc pastāvošiem noteikumiem īres maksa par veikungi! Man vispirms jāizlabo referenta Knoppa
kalu un tamlīdzīgām telpām nebija normēta un ja mēs kunga izteicieni attiecībā uz likumprojekta vēsturisko gaitu, jo viņš tomēr to pareizi neattēloja. Pēc
tagad ievestu tādu normēšanu, tad ar to tiktu aizviņa runas iznāca, ka sociālās likumdošanas komisikavēta pāreja uz normāliem apstākļiem. Mūsu pilja būtu pie šī projekta strādājusi apmēram pusotra
sētās netrūkst veikalu, kantoru un tamlīdzīgu telpu.
Pavisam otrādi — tādu telpu skaits nupat ir lielāks gada, bet tas taču tā nav. Saeima sanāca 1922. gada
nekā pirms kara, neskatoties uz to, ka saimnieciskā novembrī; kamēr komisijas noorganizējās, novembra
dzīve vēl nav sasniegusi pirmskara intensivitati.
mēnesis bija pagājis, tā tad visagrākais, kad šo proNebūtu pareizi mākslīgi veicināt tirdzniecības un jektu varēja sākt apskatīt sociālās likumdošanas korūpniecības hipertrofiju. īres likuma mērķis var misijā, bija 1922. gada decembris un 1923. gada aprilī
vienīgi būt — nodrošināt katram īrniekam pajumtu, šis projekts jau ir iegājis juridiskā komisijā. Kur tad
ir tie pusotra gadi? Ja jūs rēķināt visu Latvijas vēbet nevis dot tirgotājiem un rūpniekiem iespēju pelsturi, tad būs varbūt ne tikai pusotrā gada, bet vēl
nīt uz namsaimnieka rēķina.
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vairāk, bet mēs taču nevaram runāt ne par Tautas
Padomi, ne Satversmes Sapulci, mums jārunā par
īres likumu, kad viņš ir Saeima, un nevar juridiska
komisija attaisnot savu gauso darbību ar to, ka kādreiz Satversmes Sapulcē šis projekts ir gausi apskatīts. Satversmes Sapulcē gan bija sociālas likumdošanas komisija, bet šī komisija, kā jums zināms,
nenodarbojās tik daudz ar sociāliem jautājumiem, ar
īres likumu, bet ar daždažādām krizēm un citiem blakus jautājumiem, kuri tik daudz uz viņas darbību
neattiecas. Par to Satversmes Sapulce jau vairākkārt nācās spriest, ka sociālās likumdošanas komisi^
strāja nestrādāja tanī virzienā, kādā tai vajadzēja
^
dāt. Tā tad tas izskaidrojams ar pavisam citādiem
apstākļiem, ar toreizējās Satversmes Sapulces sociālās likumdošanas komisijas sastāvu; bet mes prasām atbildi no tagadējām Saeimas komisijām un prasām, kāpēc juridiskā komisija paturēja šoprojektu
tik ilgi. Ja atskaita no decembra mēneša vel ziemas
svētku pārtraukumu, tad iznāk galu galā, ka sociālas
likumdošanas komisijā šis likuma projekts bija tikai

10. aprilī.
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visiem, tad lielākai daļai namsaimnieku U no šī kapitāla ir uzdāvinātas. Tā tad Rīgas namsaimnieki nevar sacīt, ka viņi ir ieguldījuši zināmu kapitālu un
tam nu ir jānes zināmi procenti, kādus nes ieguldītie
kapitāli visur citur. Rīgas namsaimnieki un tāpat
visu citu pilsētu namsaimnieki ta nevar runāt Viņu
namos ieguldītais kapitāls nepieder viss viņiem; viņiem pieder tikai tā daļa, kuru viņi paši tur ieguldījuši. Tāpēc, pārejot pie īres jautājuma, nevar izrēķināt nama" tagadējo tirgus cenu un pasacīt, ka namam jāienes tik un tik procentu. Pie īres_ normām
ir jāpieiet ar pavisam citu mērauklu. Katra ziņa Jāņem vērā tas, ka namsaimnieku paradi tika dzēsti
tādā veidā, kā es to tikko minēju. Tapec namsaimnieki it nebūt nevar uzstādīt to augsto procentu, kādu
vajadzētu atnest viņu kapitāliem. Viņiem jāiztiek ar
daudz mazāku procentu. Te būtu jāiziet no ta, ka
namu uzturēšanu vajaga samaksāt īrniekiem, bet ne
vairāk. Ja nu iziet no tāda viedokļa, tad jāsaka, ka
tagadējās īres maksas, kādas tās ir saceltas, sen
pārsniedz normu, kādu prasa namu remonti. Tapec
likumdevējam itin dabīgi bij jāiejaucas šinī lieta un

kādus trīs mēnešus. Bet kāpēc juridiskā komisija to
jānoteic kāda norma attiecībā uz īres maksām. Līdzpaturēja no apriļa pagājušā gada līdz šī gada aprīļa
šinējie noteikumi par telpu īri, kas mums pastāv, nemēnesim — veselu gadu? Lūk, uz šo jautājumu vajadzēja atbildēt referentam. Bez šaubām ir skaidrs, kādu noteiktu maksu neparedz. Tie iziet, varbūt,
kādēļ juridiskā komisija tik ilgi to turēja. _ Viņa ir savā ziņā gan no pareiza principa, ja viņi pareizi
noturējusi 48 sēdes. 50 panti fr visā likuma un bez tiktu piemēroti dzīvē, ka izejot no nama budžeta jātam vēl 2. nodaļu viņa bija izstrīpojusi ārā, tur labs aprēķina īres maksa. Bet kas tas nama budžets ir?
Ja mēs nama budžetu varētu neapstrīdami konstaskaits pantu iet nost. Tā tad iznāk, ka caurmēra
viņa katrā sēdē ir pieņēmusi pus pantu. Protams, tēt, tad jau varētu to īres normēšanu ari tādā virzienā noskaņot. Bet nama budžetu nav iespējams
īres likumu izstrādāt nav jau tik viegli. Tas ir pakonstatēt
Tas pilnīgi atkarājas no tā, ka namsaimreizi. Tas ir diezgan sarežģītsjikums. Bet juridiprot
reizināt,
cik labi viņš prot lXl. Mūsu
nieks
jārēķinājas
ka
uz
šo
ar
to,
komisijai
bija
taču
skai
_
namsaimnieki laikam nemaz tik nemākulīgi nav, ka
projektu gaida visu Latvijas pilsētu lielāka iedzīvotāju daļa un gaida ar nepacietību, ka visās pilsētas šos rēķinus neprastu izreizināt. Tāpēc ari tie namu
budžeti ir tādi, ka pārsniedz ari tagadējās īres nauīrnieki pacēluši savas protesta balsis pret to, ka tagadējais stāvoklis nevar ilgāki tā turpināties, ka nam- .das. Nama budžetu var iztaisīt tā, kā vien patīkas.
saimnieki nekaunīgā kārtā paaugstina īres bez kaut Kvītes var piestādīt visādas, ko namsaimnieks izdod par remontiem, un ja nu īrniekam jāiet ar namkāda pamata. Nu sakiet, kāds ir pamats tam īres pasaimnieku strīdēties pie miertiesas, tad īrnieks ir noaugstinājumam, kurš pašlaik notiek. Vai dzīves dārtādā stāvoklī, ka viņš nespēj nekā pretoties,
stādīts
vai
mūsu
valūta
ir
kritusi?
Jus
dzība ir pieņēmusies,
jo namsaimnieks var uzrādīt visādas kvitēs. Kā īrvisi priecājaties par mūsu stabilo valūtu; pat ārzemēs viņu uzskata par visstabilāko valūtu pasaulē. nieks var pierādīt, cik namsaimnieks samaksājis
Par ko tad pēdējā laikā veselā rindā dzīvokļos tiek par remontiem, cik viņam maksā tas un tas postenis,
sistemātiski pacelta īre, piespiesti pa 500 rubļu klāt cik viņam maksā sētnieks u. t. t. Tas viss ir nampar istabu? Par ko tas notiek? Vai patlaban ir saimnieka noslēpums. Tā tad īres maksas nevar
normēt izejot no nama budžeta, bet jāatrod cits stakāda saimnieciska krize. vai dzīves dārdzība ir pacēlusies tā, ka īres naudu vajaga paaugstināt? Tas bilāks normēšanas veids. Un to atrada sociālās linenotiek, bet gan notiek tā: kad izbeidzas ziema kumdošanas komisija. Tam principam pievienojas
un nāk vasara, namsaimnieks pieliek klāt īri tāpēc, ari juridiskā komisija, kura gan daudz sēdes veltīja
ka ārā ir siltāks laiks, un kad izbeidzas vasara un šim jautājumam, kura izaicināja daudz ekspertus,
lai varētu atrast kādu citādu aprēķināšanās veidu.
nāk ziema, tad pieliek atkal klāt (P. Kalniņš no vieBet
galu galā viņa neko citu nevarēja atrast, vienīlaiks!")
tapec,
ka
paliek
auksts.
tas: «Nāk auksts
gais, ko viņa varēja izdarīt, tas bija paaugstināt koeEs nerunāšu par 1920. gadu, kad mūsu valūta un nauficientu. Tādējādi vienīgais pieņemamais veids, kā
das kurss kritās. To es saprotu, ka tad, piemērojoaprēķināt dzīvokļu un vispār telpu īres maksas, būtu
pacelt
vajadzēja
ari
dzīdrusku
ties dzīves dārdzībai,
tas, ka ņem pamatā miera laiku īri, kura savā laikā,
vokļu īres maksu. Bet jano 1920.—1924. gadasakumam trijos gados var īres maksu paaugstināt par normālos apstākļos bija pareiza, kam tirgus vērtība
1400%, kā to ziņoja referents un pat vel vairāk, tad izveidojusies brīvā konkurencē, pareizinot to uz attiecīgu koeficientu. Par šo koeficientu mēs varētu
tā ir vienkārša nekaunība. Tāda īres maksas pastrīdēties, vai tas būs 50, kā to liek priekšā sociālās
augstināšana nav izskaidrojama ar kaut kādām
saimnieciskām un ekonomiskām vajadzībām, bet ta likumdošanas komisija, vai 40, vai ari, kā to savā
laikā Purgala kungs lika priekšā, 160. Par to, proir vienkārša iedzīvošanās uz īrnieku rēķina. Toreiz, kad izdeva 18. marta likumu, Ulmaņa kungs, tams, var būt dažādās domās. Bet to aprēķināšanas
Jūs ļoti labi atceraties, kas toreiz iedzīvojās uz īr- principu, liekas, nevarēs apstrīdēt tie, kuri nopietni
domā ar likumu īres maksu normēt. Paceļas jautānieku rēķina. Tad itin mierīgi Rīgas namsaimnieki
jums, vai vispārīgi īres maksas normēšana, un visuz šī 18. .marta likuma pamata, dzēzdami savus papārīgi telpu īres normēšana ar likumu ir vajadzīga?
rādus, nopelnīja 16 miljardi rubļu. Tos viņiem tikpat kā uzdāvināja, tagad nu viņi saka, ka viņi esot Knoppa kungs juridiskās komisijas vārdā paziņoja,
ieguldījuši šajos namos kapitālus. Kaut gan tagad ka šis likums ir tikai pagaidu likums un ka juridiskā
komisija skatās uz jautājumu tā, ka tikai līdz 1927.
par dažu labu namu dod varbūt 5—10 miljoni, namsaimnieks uzskata, ka tas ir viņa ieguldījums. Tas gadam šis likums būs vajadzīgs un pēc 1927. gada
nav viņa kapitāls, tas ir viņam uzdāvināts. Ja ne mums dzīve būs nodibinājusies tik normāli, ka vai-
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rāk par kaut kādu dzīvokļu trūkumu, par kaut kādu
telpu normēšanu nevajadzēs runāt. Vai tas tā ir?
Ja, varbūt, jums kādam pašam vajaga meklēt dzīvokli, tad jūs visi ziniet, ka jūs dzivokli atrast nevariet un ja varēsiet atrast, tad tikai tad, ja namsaimnieks jums būs labs draugs un pazīsams. (E. Birkhāns no vietas: «Būvējiet namus!") Pagaidiet,
Birkhāna kungs, runāsim par to māju būvēšanu ari
tālāk. Vai jūs domājiet, ka tad namsaimnieki būvēs
mājas, ja atļaus ņemt esošos namos īres cik grib.
Nebūvēs, tik un tā nebūvēs. Ari ļoti labi jūs ziniet,
ka jūs savu kapitālu namu būvēs neieguldīsiet, jūs to
ieguldīsiet tirdzniecībā, kura jums nesis 25% jeb vai
pat vairāk jau maksā (starpsauciens). Ir jau ari tādi
spekulanti, kuri maksā 25% mēnesī. Brīvo kapitālu
ari labāk ieguldīt* pašlaik kādā rūpniecības uzņēmumā,kur tas daudz vairāk procentus nesīs, nekā namu
būvēs ieguldīts, un tādēļ neviens kapitālists, Latvijas
kapitālists, cik viņam kapitāla ir, jaunu namu būvēšanā nekādu kapitālu neieliks un, kas attiecas uz
šo likumu, itin kā tā dēļ nebūvēs namus, tad iebildumi ir pilnīgi nepamatoti. Pie tam šis likums pēc sociālās likumdošanas komisijas varianta paredz, ja ari
pieņemtu viņas normas maksas ziņā, ka tās neattiecas uz namiem, kurus ceļ pēc šī likuma spēkā nākšanas, un ja Birkhāna kungs grib jaunu namu celt, lūdzu
celiet, šis likums jūs netraucēs pat, ja pieņemtu sociālas likumdošanas komisijas variantu. Jūs variet jaunu namu uzcelt un prasīt tādu īri, kādu jūs gribiet, ja
tikai radīsies īrnieki, kuri maksās tik daudz, cik jūs
gribēsiet. Tā tad ir daži citi apstākļi, kuri neļauj
jauniem namu būvētājiem ari prasīt tik daudz, cik
viņiem gribas, tādēļ ka Latvijas iedzīvotāji nebūs
spējīgi apmierināt namsaimnieka apetīti, un ja namsaimnieks būvēs jaunu namu, un ja noteiks pēc saviem ieskatiem maksu ko viņam atļauj šis likums,
ir tad viņš būs spiests rēķināties ar īrnieka maksāšanas spējām un nevarēs īres maksu noteikt pēc saviem ieskatiem. Bet namsaimnieki grib šīs īrnieku
maksāšanas spējas izmēģināt jau tagad uzbūvētos
namos un tiek pieliktas īres arvien vairāk un vairāk
klāt; patiesi, viņi grib ar šādu īres pacelšanu izmēģināt, cik daudz vispārīgi pilsētas iedzīvotājs spēj
maksāt īres. Vēl telpu īre nesedz visus ienākumus,
varbūt namsaimnieki gibēs iet tik tālu, ka visa īrnieka peļņa būs jāsamaksā namsaimniekam. Es nezinu, ko īrnieks tad ēdīs, ar ko ģērbsies un ar ko
apmierinās citas savas vajadzības. Sociālās likumdošanas komisija skatījās, ka mēs itin nebūt nevaram
jau tagad nosacīt, kad apstākļi mums Latvijā izveidosies tā, ka vairs nevajadzēs runāt par telpu īres normēšanu. Mēs nevaram pasacīt, vai tas būs 1927. gadā vai nē, vai tas būs 1930. gadā, vai tas nebūs 1930.
gadā un ari Vakareiropā, kur taču saimnieciskā dzīve ir drusku savādāku gaitu ņēmusi, ari tur prasa telpu īres likumu un telpu īres normēšanu un tur dzīve
ir varbūt labvēlīgāka, kā pie mms saimnieciskā ziņā,
bet tur nebūt nav atteikušies no šādas telpu īres normēšanas. Tāpēc man liekas, ka mēs nevaram būt
tādi pareģi, kā juridiskā komisija, un nevaram pareģot, ka 1927. gadā nekāda likuma šeit nevajadzēs,
ka tad šis likums var izbeigties, bet mums ir jārēķinās ar to, kas patlaban ir, un patlaban stāvoklis ir
tāds, ka pat juridiskā komisija nevarēja neatzīt, ka ir
vajadzīgs likums par telpu īri, un ja viņš ir tagad
vajadzīgs, tad lai viņš ir izdots uz nenoteiktu laiku;
kad apstākļi būs tā pārveidojušies, ka likums kļūs
lieks, tad grozīsim viņu. Bet kāpēc jau tagad pasacīt, ka 1927. gadā šāds likums nebūs vajadzīgs? Es
domāju, ka saimnieciskā dzīvē neviens tāds pareģis
nevar būt un ar likumu jūs saimniecisko dzīvi nenokārtosiet tā, ka pēc 3 gadiem mums vairs īres normēšana nebūs vajadzīga. Tāpēc ne no juridiskā vie-
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dokļa, ne no ekonomiskā viedokļa likuma izdošana
uz noteiktu laiku nav attaisnojama. Bet kamdēļ juridiskā komisija to pieņēma? Tas ir aiz citiem iemesliem. Tādi nav tie iemesli, kādus šeit pieveda
Knoppa kungs. Ja likums būs 1927. gadā izbeidzies,
tad taču psicholoģiski daudz grūtāk ir panākt, lai
viņu atkal pagarinātu. Tas ir namsaimnieku interesēs. Tā kā juridiskā komisija vispārīgi centās aizstāvēt namsaimnieku intereses, tad ari šinī punktā
juridiskā komisija savu centību pierādījusi pilnā mēra. Ja jūs kaut arusku padomājiet, kādas konsekvences būs priekš īrnieka, ja viņš zinās, ka īres likums
izbeidzas 1927. gadā, tad jums katram ir skaidrs,
ka šis likums īrniekam vairs neko nedod. Es
gribētu iedomāties tādu īrnieku, kurš pēc tam, kad
viņš zin, ka 1927. gadā šis likums izbeidzas un nav
cerības vai viņš tiks pagarināts, ka tad viņš ies pie
namsaimnieka, ar viņu strīdēsies un paradis likumu:
«Redziet, likumā paredzēts.tāds un tāds reizinātājs,
bet jūs man gribiet ņemt drusku vairāk nekā šis likums paredz. Jūsu noteikums runā šim likumam pretim." Ir tomēr īrnieki, kuri ir saistīti ar savu darbu zināmā pilsētas rajonā, kuri ļoti labi zin, ka pēc 3 gadiem
jauni dzīvokļi netiks sabūvēti tādā vairumā, ka dzīvokļi tiks piedāvāti lielākā skaitā, ka namsaimnieki
paši būs spiesti konkurences ceļā meklēt īrniekus.
Tāds īrnieks, kas visu to paredz, sacīs: «Ar namsaimnieku sanīsties nedrīkst". Priekš kam tad tas
likums ir vajadzīgs? Priekš tam, lai viņš paliktu uz
papīra, lai īrnieks neuzdrošinātos viņu realizēt, jo
tas īrnieks, kas negribēs 1927. gadā no sava dzīvokļa
izripot ārā, tas patiešām nedrīkstēs iet ar savu saimnieku cīnīties. Tāpēc vien, ka namsaimnieks būs
vienu simtu vai pāris simtus pielicis pie īres. Ja
namsaimnieks būs pielicis 2 reiz vai 3 reiz tik daudz,
cik paredz šis likums, tad, varbūt, tas īrnieks nenocietīsies, riskēs, un ies ar namsaimnieku tiesā, bet
tās vieglākās nelikumības tiks notušētas īrniekam
par sliktu, jo kurš gan gribēs to dažu simtu dēļ pēc
3 gadiem riskēt savu dzīvokli. Ar to, protams, namsaimnieks grib nopelnīt uz īrnieku rēķina.
Tā tad
šinī ziņā ir pareizs sociālās likumdošanas komisijas
viedoklis, kurš izgāja uz to, lai šis likums tiek izdots uz nenoteiktu laiku kā normāls likums.
Pie tam šinī likumā ir daudz tādu pantu, kuri ir
vajadzīgi ne tikai pārejas laikmetā, bet kuri vajadzīgi
vispārīgi katrā normālā civillikumā, jo nevar taču
sacīt, ka mūsu vietējo provinču likumu trešā sējumā
būtu tik ideāli, likumi, ka tajos attiecības starp namsaimnieku un dzīvokļa īrnieku būtu tik ideāli normētas, ka tur neko nevajadzētu grozīt. Mūsu civillikumi šinī ziņā ir ļoti nabadzīgi, un ja jūs salīdzināsiet likumu par telpu īri ar Vakareiropas likumiem,
tad jūs redzēsiet, ka tur ir daudz tādas normas normālā miera laika likumā, kā mums ir paredzēts šeit.
Un pat Anglijā, kura nav no kara nopostīta, kur
saimniecība ir samērā normāla, pat tur tiek projektēti tādi spaidu līdzekļi, ka zināmos gadījumos nemaz nevar izlikt īrnieku ārā, ja viņš pieder pie zināmas kategorijas pilsoņiem. Tāpēc tā brīvā izlikšanas kārtība, kāda ir pastāvošos civillikumos, ir atmetama un šeit ievedami zināmi noteikumi, zināmi
gadījumi, kad namsaimnieks īrnieku nevar izlikt.
Tas uzskats, ka īres ziņā ir jāatstāj brīva vienošašanās starp namsaimnieku un dzīvokļa īrnieku ari
izlikšanas gadījumā, ir nepareizs. Par to jau miera
laikos, jau pirms kara, bija nākuši pie tāda slēdziena

citās valstīs, ka šinīs attiecībās jāiejaucas ari valstij
un ka te šādai brīvai konkurencei visā pilnībā nav
vietas: dzīvokļu krize nav tikai pēckara parādība,
tā ir jau miera laika parādība. Visās pilsētās, kur
attīstījās rūpniecība, dzīvokļu krize bij sajūtama jau
miera laikā un pat pie mums Rīgā pēc statistikas
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1913. gadā neizīrētu dzīvokļu bija tikai 6% no visiem. Ja ievēro, ka viena daļa no dzīvokļiem atradās remonta stāvoklī, tad taču visi 100% dzīvokļu
nekad nevar būt izīrēti ari miera laika. Ta tad, ja
Rīgā 1913. gadā tikai 6% no dzīvokļiem palika neizīrēti, tad tas jau nozīme, ka pat toreiz jau nevarēja
sacīt, ka mums Rīgā būtu dzīvokļu pārpalikums
un dzīvokļu pilnība. Sūdzēties tikai varēja tie namsaimnieki, kuru dzīvokļi bija iekārtoti bez jebkādam
higiēniskām prasībām. Tie, kuri namus bija iekārtojušipēc jaunlaiku prasībām, par īrnieku trūkumu savos dzīvokļos nevarēja sudzetiesJa tasietu tāda
pašā gaitā uz priekšu, ja iedzīvotāju pieplūdums pilsētās pie mums Latvija tāda paša gaita virzītos uz
priekšu, ja to nepārtrauktu karš, tad pie mums dzīvokļu krize iestātos tapat. ka viņa bija miera laikos
Vācijas un Anglijas pilsētas un ari_ citas modernas
valstīs, kur bija dzīvokļu krize. Jus variet palasīties, kas interesējas par to jautājumu, kaut vai vācu
žurnālus un atradīsiet, ka visi tie irpilni ar rakstiem,
(Starpkā novērst dzīvokļu krizi, samazināt viņm
sauciens pa labi.) Jūs neziniet, kāda stāvoklī bija
tie dzīvokļi? Viņi nebija apdzīvoti, jo ne katru dzīvokli var apdzīvot, kurš ir tādas kastes, kādas sabūvētas Berlinē. Tā tad dzīvokļu krize jau bija
miera laikā un še modernai valstij bija jāiejaucas
jau toreiz, nerunājot nemaz par_ to stavokli, kāda ir
nonākušas pilsētas pēckara laikā, kad krize bez šaubām ir lielāka. Tad runāt par to, ka še var palikt
tā brīvā konkorence, ka namsaimnieks var noteikt
dzīvokļu īres maksu pēc saviem uzskatiem, ka īrniekam ir jāpaļaujas uz namsaimnieka žēlastību, vai

viņš būvēs namus vai nē, tas viss tagad nav vieta

un te ir* jāiejaucas valstij un pašvaldības iestādēm.
Tā prasība nav nekāda jauna._ Viņa jau sen ir tikusi izvirzīta citās _ valstīs. Jāsaka gan, ka mušu
pašvaldības šinī ziņā nav neko darījušas. Ari valsts
nav neko darījusi. Mums Rīgāir bijis 1917. gada
115.000 dzīvokļu, bet 1921. gada apdzīvojamos namos, tādos namos, kur daži dzīvokļi ir apdzīvoti, ir
bijuši tikai 87.000, drusku vairāk par dažiem simtiem, dzīvokļu. Pārējie nami ir bijuši neapdzīvoti.
Taču tie 115.000 dzīvokļu no zemes virsus nebija
noslaucīti, viņi tepat kaut kur bija. Nerunājot par
to, ka pilsētā daudz namu bija noplēsti, tomēr tik
strauja dzīvokļu samazināšanās absolūtos skaitļos
nenotika. Tie tepat vien kaut kur bija. Pārējie
dzīvokļi — gandrīz puse no visiem —atradās 1921.
gadā (par vēlākiem gadiem man statistisku datu
nav pie rokas), neapdzīvojamos namos, tādos namos, kuri pa kara laiku bija sabojāti vai nonākuši
tādā stāvoklī, ka viņus nevarēja apdzīvot. Bet mušu
valsts nav neko darījusi priekš tam, lai iejauktos
ar saviem līdzekļiem un spertu soļus, lai visi nami,
kas ir neapdzīvojamā stāvoklī, tiktu atjaunoti. Mums
pat nav vēl hipotēku bankas, bet ja mums ta būtu,
es esmu pārliecināts, ka laba daļa no šiem namiem
ar bankas līdzekļiem būtu atjaunota. Domāt, ka
dzīvokļu īrniekiem ir jāmaksā tik liela īre, lai namsaimnieki varētu vienā gadā namus atjaunot .ir pavisam maldīgs uzskats. Dzīvokļu īrnieki tādu īri
nevar samaksāt. Rīgas namsaimnieki nostājas uz
tāda viedokļa, ka ja viņiem ir nami un viņiem tos
namus vajaga atjaunot, tad tas, ko viņi ieliek viena
gada kapitālremontā, sekojot viņu budžetam, īrniekiem tanī pašā gadā ir jāatmaksā. Tas taču ir nepareizi. Protama lieta, ka ne visiem namsaimniekiem, kuru nami ir izpostīti, ir ari līdzekļi, ko uz ilgāku laiku ieguldīt šinīs namos. Bet es saku, ka ta
ir nepareiza politika no mušu finansu resora puses,
ka viņš nav atradis līdzekļus priekš tam, lai tos ieguldītu hipotēku bankā. Viņam vajadzētu rūpēties
par to, lai tāda hipotēku banka tiktu nodibināta, ar
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kuras līdzekļiem tad varētu atjaunot izpostītos namus. Loti var būt, ka, ja _ gribētu nodibināt tādu
hipotēku banku, kurā ieķīlātu uz ilgākiem gadiem
pilsētu namus, tad rastos kapitāli pat ārzemes ar
diezgan maziem procentiem. Varbūt atrastos līdzekļi tur, kur tos nevar atrast valsts banka, kura
savus īpašumus neieķīlā. Tas ļoti var but, jo brīvi
kapitāli citās valstīs ir. Nevar taču prasīt no īrniekiem, kā to dara tagad, lai viņi maksa tas saskrūvētās īres maksas, lai namsaimnieki ar tam varētu
segt kapitālremontus īsā laika. Bet visi tie, kuri runā, ka no tagadējām īres naudām namus nevar izremontēt, tie visi ir nostājušiesuz tāda viedokļa, ka
īrniekiem vienā gadā jāsamaksā visi kapitālremonti,
kuri taču tiek taisīti ne uz vienu gadu, bet uz 10 un
vairāk gadiem. Kapitālremontu izdevumi jāsadala
uz ilgākiem gadiem. Nevar prasīt, lai tos samaksa
vienā gadā. Ja tā, tad ir skaidrs, ka nevar normēt
īres maksas, izejot no tā, cik maksā kapitālremonts,
bet juridiskā komisija uz tāda viedokļa ir nostājusies. Tā izņem no šī īres likumā ārā visus tos
namus, kurus ne tikai būvēs, pēc šī likuma spēkā
nākšanas, kā to darīja sociālās likumdošanas komisija, bet ari tos, kuros ir izdariti kapitāli remonti
un pie tam sākot no 1918. gada. Pēc šī projekta
visos tajos namos, kur ir izdariti kapitāli remonti,
tur namsaimnieks varēs prasīt īres maksu pēc saviem ieskatiem. Cik tad nu mums tādu namu Rīgā
ir, runāsim pašreiz tikai par Rīgu, — kuros tik kapitālie remonti ir izdariti, vai kuros vēl jāizdara. Pēc
statistikas, kuru es jums pievedu, iznāk, ka 1918.
gadā Rīgā bijuši 115.000 dzīvokļu. Šos datus es
ņēmu no Rīgas pilsētas statistiskās gada grāmatas.
Bet apdzīvojamos namos ir bijuši 1921. gada 87.000
dzīvokļu, no kuriem apdzīvoti tikai 72.000. Tā tad
acīm redzot pārējie nami nav vēl bijuši izremontēti.
Ja tas tā, tad taču tas nozīmē, ka 1921. gadā vismaz
puse no visiem Rīgas namiem prasīja kapitālus remontus. Ja nu ņem vērā to, ka tomēr sākot no 1918.
gada, un, varbūt, 1920. gadā, 1921., 1922. un 1923.
gada līdz šī likuma speķa nākšanai bija taču izremontēti ari citi nami, tādi, kuri šinī 87.000 skaitā
ietilpst, (skaits ņemts no 1921. gada, tā tad 1920.,
1919. un 1918. gados varēja izremontēt ari labu tiesu
no šiemnamiem), tad iznāk, ka kapitālais remonts pēc
1918. gada ir izdarīts ne tikai pusei no visiem Rīgas
namiem, bet, varbūt, U no visiem Rīgas namiem.
Kas tad nu iznāk pēc juridiskās komisijas projekta?
3
Pēc tā iznāk, ka apm. U no visiem Rīgas namiem
ir izņemti maksāšanas ziņā ārā no šī likumā. Tā
tad ari pat tur, kur tagad pastāv šie pagaidnoteikumi par telpu īri kā nekā tomēr ierobežo paaugstināšanas kāri namsaimniekiem, tagad pēc juridiskās komisijas varianta iznāks, ka tādu ierobežojumu pavisam vairs nebūs, un varbūt tikai ceturtā daļa no visiem Rīgas namiem un jane namiem, tad no dzīvokļiem, būs tādi, kuri paies zem šī likuma; un ķas liegs
ari tai namsaimnieku ceturtai daļai, kuru nami nav
kapitāli remontēti, 1924. vai 1925. gadā aizņemties
naudu no kādas bankas vai no tās pašas hipotēku
bankas un iztaisīt namā kapitālu remontu, kurš vēl
nav taisīts līdz šim. Katrs namsaimnieks ar lielāko
prieku savā namā ieguldīs 100.000 vai pāris sirntstūkstošus priekš tam, lai izlabotu nama jumtu, kurš
pa kara gadiem ir šā vai tā pačukstējis, viņš būs izdarījis kapitālu remontu un sakaņā ar šo juridiskās
komisijas projektu Rīgā jūs vairāk neatradīsiet nevienu namu, kuram varētu šo projektu piemērot
Man liekas,_ka juristi, kuri strādāja komisijā, vai tas
juristu vairākums, kurš šādus variantus pieņēma, tie
loti labi zināja, ko viņi tur ieveda iekšā; viņi nopietni pūlējās izdot likumu par telpu īri, bet ar vienu
pašu pantu, jeb ar viena panta piezīmi pie šī likuma
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anulē visu šī likuma nozīmi. Tāpēc, bez šaubām, šis
projekts, kā to izstrādājuši juridiskā komisija, ir pilnīgi nepieņemams jau aiz tiem pāris norādījumiem,
kurus šeit pievedu, jo šis likums ir tāds, kurš it
neko nedod. Var uzrakstīt ļoti labu likumu, bet ja
beigās piezīmē, ka šis likums nav spēkā, tad tas neko nedod mums, tāpat kā tas bija ar krievu konstitūciju, kura bija ļoti laba un tikai viens mazs pantiņš
to atkal varēja atcelt. Juridiskā komisija ir 48 sēdes noturējusi pie likuma par telpu īri, kurš rezultātā ar mazu piezīmi ir pārvērsts par neko. Patiešām, 48 sēdes par velti ir juridiskā komisija sēdējusi,
un ja Knoppa kungs sacīja, ka nevarēja atrast referentu, kurš gribētu tādā garā referēt, tad patiešām
grūti bija tādu atrast (starpsauciens), un ja pat
Knoppa kungam bija jāreferē gribot negribot, tad
viņš ļoti labi apzinās, ka viņam tas ari ir uzspiests
(Knoppa starpsauciens). Ja es par referentu esmu
uzaicināts, tad tas no Knoppa kunga kā referenta
ir nepareizi aizrādīts, jo šo projektu neizstrādāja
pirmā apakškomisija, bet otrā apakškomisija, kurā
es neesmu. Bet es ari nešaubos, ka ari es būtu atteicies par šādu likumprojektu, referēt, ja man šo
referātu piedāvātu.
Tālāk, juridiskā komisija ir strīpojusi vēl veselu
nodaļu no sociālās likumdošanas komisijas varianta,
proti, nodaļu par īres valdēm. Knoppakungs vienkārši pasaka, ka tās runājot pretim mūsu konstitūcijai. Jā, kāpēc tad runā pretim konstitūcijai? Te
saka, ka tās nav tiesas? Jā, kāpēc tad nav tiesas,
vai tad tās ir tikai tiesas, kas ir nosauktas par miertiesām, apgabaltiesām, vai ari kā citādi. Sauciet, kā
gribiet. Vai tādēļ, ka te piedalās priekšstāvji no

namsaimniekiem un īrniekiem, tās nav tiesas? Ir
taču pazīstamas citās modernās valstīs dažas tiesas,
kur piedalās vēlēti priekšstāvi! no ārienes (E. Knopps
no vietas: «Neitrālas puses"). Kāpēc jūs runājiet
par neitrālām pusēm, jo rezultāts taču galu galā ir
neitrāls. Vai šeit nepazīst citu valstu likumus? Pazīst. Tur tāpat priekšstāvjus pievel klāt pie miertiesnešiem, jeb vai zvērinātus tiesnešus nepazīst?
Tur ari nav tiesneši vien, bet pievēlēti cilvēki, tā kā
pasacīt, ka tās nav tiesas, tikai tādēķ ka tur pie viena tiesneša darbojās kādas 2 pievēlētas personas,
to nevar. Tad vēl šeit Latvijā savā laikā darbojās
šķīrējkomisijas agrarlietās. Jūs viņas tā nosaucāt,
bet vai viņas nebij tiesas, vai viņas tāpat neizšķīra
konfliktus? Tā tad nav no svara nosaukums, nav
no svara, no kā viņas sastādās, bet no svara ir tās
funkcijas, kādas izpilda. Un Šīs īres valdes izpildīs
tiesas funkcijas. Tā kā īres valdēs ieraudīt kādu
pretim runāšanu konstitūcijai nevar. Tā ir tikai izruna. Bet šīs īres valdes ir vajadzīgas no vienas
puses tamdēļ, ka īres valdes būs tādas iestādes, kuras tikai ar īres lietām nodarbosies, kamēr miertiesnešiem šis lietas nāk tikai starp citām lietām un viņi
nevar tajās iedziļināties, kā to vajadzētu; šeit būs
tiesneši, kuri ievēlēti uz zināmu laiku un tāpat priekšstāvji no īrnieku un namsaimnieku puses, — ka _ tie
mainītos katrā sēdē, tas nebūt nav, jo viņi būs tāpat
ievēlēti uz noteiktu laiku un visā laikā, kamēr viņi
tur būs, viņi darbosies un ir neatceļami pa to laiku,
uz kuru tie ievēlēti. īres valde savā nozarē specializēsies un tai īres jautājumi būs daudz vieglāk izšķirami nekā tiesai, kura tikai starp citu nodarbojas
ar šo jautājumu. Otrkārt — īres valdēm varēs uzdot tādas funkcijas, kādas parastām miertiesām nevarēs uzdot. Piemērām — īres valdē tiek reģistrēti
brīvie dzīvokļi. Pēc sociālās likumdošanas komisijas projekta ir tādi izlikšanas gadījumi, kuri notiek
bez īrnieka vainas, bet aiz tīri objektīviem iemesliem. Teiksim, vajaga dzīvokli remontēt un tāpēc
dzīvokļa īrnieku tur nevar atstāt iekšā — viņam jā-
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iet ārā. Sociālās likumdošanas komisija pieņēma
to tādā veidā, ka īres valde tādu īrnieku var izlikt
ārā zināmā gadījumā tikai tad, ja īres valde viņam
uzrāda citu dzīvokli.

Tā kā īres valdē visi tukšie

dzīvokļi būs reģistrēti, tad viņa varēs tādu uzrādīt,
lai nebūtu gadījumi, ka izsviestu godīgus cilvēkus
pilnīgi uz ielas ārā un atstātu viņu mantības zem
klajas debess, kur tām līst lietus virsū un tās padotas visādām nejaušībām, būs vēl jāpieliek policists,
lai apsargā viņu mantas. Lai tas viss nebūtu, tad
īrnieks tiek izlikts zināmos gadījumos tikai tad, ja
būs rezervēts cits dzīvoklis. Šīs funkcijas mēs nevaram uzlikt miertiesai, bet īres valdei tas ir pilnīgi
iespējams.
Tad par izlikšanas iemesliem. Knoppa

kungs

aizstāvēja cītīgi visus tos izlikšanas iemeslus, kādus
te juridiskā komisija paredzējusi. Viņa ir paredzējusi veselus 16 gadījumus, kad _ īrnieku var izlikt.
Ja visus šos gadījumus salīdzina ar pastāvošo likumu, tad gadījumu skaits stipri pieaudzis. Jāsaka, ja
vien namsaimnieks nopietni gribēs izlikt īrnieku, tad
viņš starp šiem 16 punktiem, bez šaubām, atradīs
tādu, kā var izlikt kuru katru īrnieku ārā. Es norādīšu tikai uz dažiem piemēriem. „Ja īrnieks lieto
īrējamās telpas tādiem nolūkiem, kas apdraud namu
un pārējos iedzīvotājus." Par to, kas apdraud namu,
kas apdraud pārējos iedzīvotājus, ir taču savi obligatoriskie noteikumi, ir sava iestāde, kas to uzrauga
un ir tiesa, kas sauc tādus cilvēkus pie atbildības.
Man liekas, ka visi šie pretlīdzekļi ir pilnīgi pietiekoši, lai īrnieku savaldītu zināmās robežās, lai viņš
ar savu rīcību neapdraudētu pārējos iedzīvotājus;
bet te tiek pielikts klāt vēl viens jauns soģis, namsaimnieks, kurš, neraugoties uz to, ka tiesa tādam
īrniekam par piespriest zināmu sodu, ari var uzlikt
savu sodu un izlikt to ārā no dzīvokļa. « Ja īrnieks
atļauj netiklības piekopšanu." Kā to lai saprot, kas
ir netiklība. (Starpsauciens: «Matisa ielā!"). Netiklību Matisa ielā nepiekopj. Ja gadīsies tāds namsaimnieks, kurš skatās uz šīm lietām caur pirkstiem, tad
priekš tāda netiklība nepastāv, bet ja būs kāds namsaimnieks ar puritāniskiem uzskatiem, tad priekš
viņa netiklība būs jau tas, ja divi cilvēki dzīvos kopā
nelaulāti. (K. Ulmanis no vietas: «Matisa ielā!")_
Vai Matisa ielā tā dzīvo? (A. Bergs no vietas: „Ta
raksta!")
Raksta? To var rakstīt tikai «Latvis".
(P. Kalniņš no vietas:
«Zemnieku savienības
klubs!")
Ja runa būtu bijusi par zemnieku savienības klubu, tad varētu šo to, varbūt, rakstīt, bet tas
namsaimnieks, kura telpās ir zemnieku savienības
klubs, neuzskata to, kā netiklības piekopšanu, bet
ja viņam vajadzēs izsviest kādu īrnieku, tad viņš atradīs netiklību tur, kur viņas patiesībā nav. Sociālās likumdošanas komisija ari uz netiklības piekopšanu nav skatījusies tā, ka patiešām šī lieta būtu
veicināma un ka to varētu pielaist. (A. Berga starpsauciens.) Berga kungs, protams, gribēs, lai atrastos tāda komisija Saeimā, jo tad viņš varētu sacīt
atkal: «tā neiet"; bet tādas komisijas Saeimā nav.
Ari sociālās likumdošanas komisija to varbūtību ir
paredzējusi, bet viņa runā par šo jautājumu drusku
savādāki. Viņa saka, ka var prasīt īrnieka izlikšanu,
ja īrnieks ir ierīkojis īrētās telpās netiklības perēkļus.
Pilnīgi pareizi. Pie tam viņa prasa vēl rigorozāki,
ka šo īrnieku izlikšanu var pieprasīt ne tik vien namsaimnieks, bet kurš katrs īrnieks šinī namā. Mēs
ļoti labi zinām tos namsaimniekus. Ja namsaimniekam labi samaksā, tad rīko, cik patīk, tādus netiklības perēkļus iekšā. (A. Bergs no vietas: «Vai tas
tā ir Matisa ielā?"), tad rīko klubus, kuros pielaiž
netiklību un ari pilnīgi atklātas mājas. Kad tikai
labi samaksā, tad namsaimnieks nebūt nerēķinājās
ar to, ka citiem tā paša nama līdziedzīvotājiem tas
29*
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ir sodu likumi. Priekš tam jau mums ir tiesas, kuras var īrnieku sodīt, bet nekāda ziņa nevar tiesas
sodam pievienot klāt vēl papildu sodu, kuru uzliek
namsaimnieks pēc saviem ieskatiem. Ja īrnieks bus
slēpis noziedznieku un ja viņš bus patīkams namsaimniekam, tad tādu īrnieku namsaimnieks ara no
dzīvokļa neliks. Turpretim, ja īrnieks bus nepatīkams, tad šis sods tiks uzlikts. Ja namsaimnieks
stāvēs sakaros ar meklējamam personām, tad dzīvokļa īrnieku paredzētais sods neķers, bet ja_ tas ta
^ tik daudz maksāt, cik
nebūs, ja īrnieks negribēs
saimnieks prasa, tad tādam īrniekam saimnieks uzliks vēl blakus sodu. Bet mušu konstitūcija un tiesu iekārta paredz, ka visi pilsoņi likuma priekša ir
vienlīdzīgi, ka visiem draud par zināmu noziedzīgu
nodarījumu viens un tas pats sods un ka šis sods
neatkarājas no tam, vai prokuroram, vai tiesnesim
it labs prāts uz apsūdzēto vai ne. Šeit pretēji mušu
tiesas iekārtai, pretēji mušu konstitūcijai tiek ievests
tāds noteikums, ka īrnieks tiek sodīts ar izlikšanu
atkarībā no tam, vai viņš ir mantojis saimnieka žēlastību vai nē. Namsaimnieks tiek ielikts par soģi
pie tam par tādu soģi, kurš ir piekukuļojams, t. i.
un
kādreiz pēc tam aiziet uz dzimtssarakstu nodaļu, bet
ja
namsaimniekam labi samaksas, tad viņu
īrnieks
papriekšu
pasteidzies
iesūdzēt
vinamsaimnieks ir
namsaimnieks neizliks laukā, nesauks pie tiesas.
ņus tiesā, ka še notiek netiklības piekopšana. Protams, miertiesnesis bija viņus attaisnojis, bet, kungi, Tādi izlikšanas gadījunu ir paredzēti vairāki juridiskās komisijas projektā. Juridiska komisija, kura
negods tai jaunavai, bez _ šaubām, bija nodarīts. Likums, kurš tiek tā rediģēts un tā rakstīts, iziet nevis bij atradusi pretrunu konstitūcijai tur, kur iet runa
uz cilvēku tiesību aizsargāšanu, ne uz cilvēku goda par īres valdi, tā šeit to pretrunu nebija atraduši.
Viņa nebij atradusi to pretrunu, ka pilsoņi likuma
aizsargāšanu, bet gan uz to, lai piedauzīga kārta godīgam cilvēkam varētu samaitāt viņa neaptraipīto priekšā ar viņu projektu tiek padarīti par nevienlīgodu. Tā atkal, ja iet runa par izlikšanas iemesliem, dzīgiem. Es negribu ielaisties visos sīkumos par šo
jūs redziet, cik vieglprātīgi raksta likumu juridiska juridiskās komisijsa projektu, bet jau aiz apradītiem
iemesliem ir redzams, ka šis projekts ir _ pilnīgi nekomisija, raksta tamdēļ, lai dotu namsaimniekam tiepieņemams,
ja patiesi nopietni doma runāt par kaut
sības pēc iespējas vairāk pieķerties saviem īrniekādu
īrnieku
aizsardzību. Šis likums īrniekiem, ka
pēc
iespējas
gadījumu,
kur
īrkiem, lai radītu
vairāk
to projektē juridiskā komisija, itin neko nedod, bet
niekus varētu izsviest ārā. Namsaimnieks tiek pagan stiprā mērā pasliktina to stāvokli, kāda īrnieki
taisīts par tādu izlūku, kurš lauzīsies iekšā privātā
patlaban .atrodas. Tāpēc es atrodu, ka būtu pareizi,
dzīvoklī un meklēs ar lieciniekiem, vai tikai tur neja pie lasīšanas pa pantiem tiktu ņemts par pamatu
notiek netiklības piekopšana. Sociālās likumdošanas
variants, kuru uzstādījusi sociālās likumdošanas
tas
komisija runā par netiklības perēkļiem, tā lieta ir sakomisija.
jo
kas
ir
netiklības
peprotama,
mēs visi zinām,
rēklis. Tā ir objektīva pazīme, tādēļ jācenšas, lai to
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Kas- , *jh
varētu atšķirt no visiem pārējiem gadījumiem, kur parsonam.
U*V
to, varbūt, varētu izlietot ļaunprātīgā nolūka. Cits
(bezpartejiskais
nacionālais
K. Kasparsons
iemesls — īrnieku var izlikt tādā gadījumā, ja tas
deputātu
kungi!
par to
Vispirms
centrs):
Godātie
tamlīdzīgas
pietur un slēpj krimināli vajājamas un
milzīgo
peļņu,
ko
esot
namu
īpašnieki
jeguvuši
personas. Ja man par to jārunā, tad ne tāpēc, ka es
gribētu aizstāvēt tās krimināli vajājamās personas, dzēsdami savu namu parādus ar 66'tagadējam kapeikām par vienu zelta rubli. Vispirms par tiem
bet tāpēc, ka nevar taču vainot cilvēku, ja pie viņa ir
simtsmiljoniem, ko 18. marta likums esot namu īpašgriezies īrnieks un ir noīrējis no viņa istabu ka apakšniekiem
uzdāvinājis, kā dažas dienas atpak te Bīlīrnieks, ir uzrādījis savu pasi, savus dokumentus, ir
maņa
kungs
teica. Vispirms par tiem miljardiem, par
pase
ir
bijusi
tos pierakstījis, bet viņš nezin, ka šī
nupat
runāja Nikolajs Kalniņa kungs, ka tie
kuriem
viltota un ka šī persona nav tā, kas minēta pase, ka
Vispirms par to, ka 18. marta liesot
uzdāvināti.
šo personu kriminālpolicija meklē un vajā. Viņš to
īpašniekiem
kums
esot
nama
namus uzdāvinājis, ka
ja
nu namsaimnieks gribesšo īrnieku
nezin. Bet
referents Rokomisijas
nupat
sociālās
likumdošanas
viņš
to
ari
tadeļka
viņš
izliks,
dzīvokļa,
tad
izlikt no
bijuši
uz namiem
zentāla
kungs
pateica,
un
ka
esot
ir pieturējis kriminālpolicijas vajātu un meklētu perparādi
90
daļas
no
namu
vērtības.
Tas
ir
tas smaBet
ka
tad
jus
sonu. (E. Knoppa starpsauciens.)
Tie,
gais
ko
te
laiž
darbā
(starpsaucieni).
lielgabals,
konstatēsiet to faktu, ka tasir slēpšanas nolūka dakļūdu.
Es
pieņemu,
runā,
tie
taisa
lielu
es
kas
tā
rīts. Kā viens cilvēks varēs pieradīt, ka viņš šo
dara,
viņi
neapzinoties,
ka
viņi
to
ticu,
ka
to
dara
viņa
nav
zinājis,
ka
savu īrnieku nav slēpis, ka viņš
jo tie namu īpašpase ir viltota. Ja nu ņemam citu gadījumu, tadno nezinādami lietas patieso stāvokli:
bija
tie varētu
nieki,
kam
uz
namiem
prāvāki
parādi,
kāda laika un ar kādu konstitūciju tas nu saskanētu,
peļņu
gūt
tikai
tad,
kad
īres
tuvinātos
vai
sasniegtu
prokuroka blakus izmeklēšanas tiesnešiem, blakus
pirmskara
līmeni
zeltā.
Jo
tad,
kad
tas
tad
notiktu,
tiesnesis,
darbotos
kā
izmeklēšanas
policijai
ram un
pārdot
par
cenu,
peļņa
tievarētu
namus
tādu
ka
kā policists ari namsaimnieks, labāki sakot ka slešām varētu rasties. Bet, nu nāk ļoti svarīgs bet:
penpolicists, kurš raudzītos, vai tik nav kāda dzīvai namu cenas ir tādas tagad? Atbilde ir: pašlaik
kriminālpolicijas
meklēta.
kura
tiek
no
voklī persona,
namu
cenas ir 25—30% , tikai 25—30% no pirmskaJa nu viņam izdosies atrast_ personu, kura tiek mekcenām.
Tas nozīmē, ka pārdodot savu namu natiera
lēta no policijas, tad viņštūlīt īrnieku sauks pie
ma
īpašnieks
dabū tikai 25—30% no pirmskara vērdzīvokļa.
Ja
īrnieks
izspers
īrnieku
āra
no
sas un
būs slēpis kādu meklējamu personu, tad priekš tam tības. Ja nu īpašniekam bija paša līdzekļi ieguldīti

ir par piedauzību un ka citi nama iedzīvotāji pret to
protestē. Ir tādi gadījumi bijuši, kur pat avizēs raksta
par to, bet namsaimnieks to ne redz, ne dzird, bet
tikai katra mēneša pirmā diena aiziet un mierīgi iekasē paaugstināto īri, kuru šādu telpu īrniekimaksā.
Bet ja būs tāds īrnieks, kuru vajaga izmest ara, tad
gan šis namsaimnieks atcerēsies, ka šis īrnieks piekopj netiklību, tad gan nerunas par netiklības perēkļa ierīkošanu, bet par netiklības piekopšanu.
Iedomāsimies vienu godīgu vecpuisļ (jautrība), kurš
nav laulājies, un namsaimnieks novēro, ka pie viņa
biežāk piestaigā kāda dāma. Esdomaju, ka namsaimnieks, ja šis īrnieks viņam bus nepatīkams, pietādīs, ka šis godīgais vecpuisis piekopj netiklību.
Patiešām šīs lietas ir bijušas tik nepatīkamas, jo no
namsaimnieku puses ir bijušas tādas nepiedodamas
iejaukšanās privātā cilvēku dzīvē bez kāda pamata.
Pilnīgi godīgus cilvēkus namsaimnieks ir vazājis pie
miertiesneša tādēļ, ka gribējis pierādīt, ka tur notiek netiklības piekopšana. Jūs visi, varbūt, atceresaties to gadījumu avizēs, kur bijis kāds līgavainis
un līgava, kuri viens pie otra nākuši un gribējuši
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namā 25—30% no nama vērtības, tad, kas tad notiek? Notiek tas, ka namu pārdodot tagad viņš dabū tikai savu naudu atpakaļ, nekādu lieku peļņu neiegūdams. Tas, kam pavisam bez parādiem bija
nams_ — un tādi ari bija — tas tagad, pārdodot namu,
3
zaudētu *U, /4. Bet-parādu uz namiem pirms kara
bija caurmērā — es saku caurmērā — puse no namu
vērtības, ne vis, kā te Rozentāla kungs teica, esot
bijuši uz namiem parādi "'i,, daļas no namu vērtības.
Tāpēc ir jākonstatē, ka caurmērā ņemot, es atkal
saku caurmērā ņemot, parādu likvidācijas atvieglinājumu tagad nevien atsver namu vērtības samazinājums, bet pat pārsver vērtības zudumus. Tā tas
ir patiesībā.
To atspēkot jūs nevarat. Bet ja pārdodot namu, t. i. tagad pārdodot namu, to milzīgo
peļņu nevar gūt, vai tad varbūt varētu to iegūtjio
īrēm? No īrēm, no pašreizējām īrēm, protams, kādu
lieku peļņu iegūt, tas ir pavisam neiespējami. Atliek
tikai konstatēt, ka ir pavisam nepareizi runāt, ka
namu īpašnieki būtu ieguvuši kādu lieku peļņu. Patiesībā tikai tad, kad īres tuvinātos pirmskara līmenim, tikai tad varētu sākt tā runāt un varētu tad
sākt domāt, ko darīt, un visādas iespējamības tad,
protams, būs pilnā mērā. Bet tad, kad tas nākotne
notiktu, būtu ari, protams, pretprasības jāievēro:
nevien zaudējumi vispārim pa kara laiku, bet ari vēl
lielākie zaudējumi, ko pa kara gadiem un pēckara
gadiem cietusi namu substance, cietusi tāpēc, ka apstājušies ir namu remonti, normēto zemo īru dēļ. Tas
bija vispirms jāuzsver par to milzīgo peļņu, ko_ namu īpašnieki esot jau it kā ieguvuši. Es nebrīnētos,
ja pat daudziem no deputātu kungiem šis aizrādījums uz patieso lietas stāvokli būtu pavisam kas
jauns. Bet tālāk nu varētu spriest uti tiešām ari
tā spriež, ka tāpēc nevarētu īri rēķināt pec tirgus
cenām, ka tāpēc īre jānormē, kā nupat Nikolajs Kalniņa kungs teica, ka tāpēc nākotnē varētu rasties
tāda peļņa, esot īres jānotur zemes likuma ceļā. Tas ,
nu nekādā ziņā nav darāms. Kāpēc tas nav darāms,
pie tā jautājuma es tagad gribu pieiet.
Deputātu kungi! Namiem nevien jāsedz attiecīgie citi izdevumi, bet ari namiem jāuztur pašiem
sevi. Tā ir, varētu teikt, aksioma, pret kuru ierunas nekādas nevar būt. Namiem ari jāuztur pašiem
sevi. Tāpēc īrēm jābūt tādām, lai nezustu iespēja
izdarīt kapitālos remontus. Bet kāds nu ir šai ziņa
faktiskais stāvoklis? Jelgavas pilsētas valde nesen
gribēja sabojātos namus pārņemt savās rokās un pati
tos izlabot, bet izrādījās, ka kapitālais remonts iznāktu tik dārgs, ka pārsniegtu namu vērtību; un
Jelgavas pilsētas valde atmeta savu nodomu (starpsauciens pa kreisi). Šai Jelgavas pilsētas valde vai
domē taisni jūsu ļaudis spēlē lielu lomu. Viņi ir pārliecinājušies šinī ziņā, kā lieta patiesībā stāv. Ka namu īpašnieki nevar izdarīt kapitālos remontus, par to
nav jābrīnās. Par to nav jābrīnās tad, kad valsts,
diktēdama īres, notur tās zemas. Jo faktiski īres ir
zemas, absolūti ņemot zemas un relatīvi ņemot zemas. Absolūti ņemot, zeltā rēķinot, tagad maksā
tikai mazliet vairāk par 7» no pirmskara īres; un relatīvā īre — tā interesē īrniekus visvairāk — kāda
ir relatīvā īre? Pirms kara, kā zināms, ierēdnis un
strādnieks izdeva par dzīvokli 7* , 7» no savas algas,
tagad tikai 7™, 7a. Ja viņš ir smēķētājs, tad viņš
vienā mēnesī izdod tikpat par papirosiem. Samēra
ar citiem dzīves vajadzības reizinātājiem ir pašreizējais īru indekss faktiski zems. Un tad medaļas
otrā pusē: nodokļi. Nekustamā īpašuma nodoklis ir
16% no brutto ieņēmuma, 40% no tā netto, ko finansu ministrija par netto ieņēmumu uzskata. Bez tam
vēl no atlikuma 4—8% progresivā ienākuma nodokļa
-u. t. t. Un uzliekot tādus nodokļus reizē ari normē
īres, neļauj tām pacelties. Tāpēc nav nekāds brī-
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nums, ka namu īpašnieki nevar vairs izdarīt kapitālus
remontus, lai gan katrs cenšas savu īpašumu uzturēt kārtībā, cik vien spēdams; tāpēc nav nekāds brīnums, ka namu kvalitāte strauji krīt, ka namu techniskais stāvoklis top arvien ļaunāks; nav nekāds
brīnums, ka mums jau ir bīstamu namu kategorija.
Jāuzsver, ka visi šie gadi ir negatīvi būves gadi, t i.
dzīvojamu telpu zūd vairāk, nekā nāk klāt. Tas,
protama lieta, ari nevar citādi būt, jo tautsaimnieciskās bilances nozīmē normālā īrē jāietilpst ari kapitālo remontu un jaunbūvju sadārdzinājumam; bet
pašreiz īrēs šis sadārdzinājums it nepavisam neietilpst Tāpēc jau gadiem nebūvē un nevar būvēt
Būvēt varēs tikai tad, kad īres būs šādā ziņā tautsaimnieciski nobalansētas. Pat, ja pieņemtu tādu
pantu šinī likumā, ka šis likums uz jaunbūvētiem namiem neattiecas, tad tomēr jaunus dzīvojamus namus neiedrošināsies būvēt, kā to pašlaik piedzīvo,
pieredz, konstatē Rēvelē. Igaunijā ir spēkā tāds īres
likums, kurš neattiecas uz jaunbūvētiem namiem,
un tomēr, neskatoties uz to, tur namus neiedrošinās
būvēt, jo izdevumi ir tik lieli, ka savus līdzekļus neriskē tur ieguldīt. Bez tam klāt vēl nāk tas, ka stipri
ierobežota paliek un paliktu rīcības tiesība namu
īpašniekiem. Un kas tagad attiecas uz vecajiem namiem, to pēc kāda laika vārētu attiecināt ari uz jaunbūvētiem, jo viss likumprojekta gars jau tāds ir. Šis
gars atbaida pašlaik Rēvelē no jaunu namu būvēšanas. Šis gars jāgroza. Ja negrozīs šo garu, tad sabrukšana turpināsies. Deputātu kungi! Neļaut pašreiz vēl apdzīvojamiem namiem bojā iet un neparalizēt iespēju, ka var rasties jaunas dzīvojamās telpas, tas ir pašreizējais problems._ Šis pašreizējais
problems ir jāatrisina pienācīgā kārtā, paturot prātā, ka pilsēta, kas nebūvē, mirst. Priekš 4 gadiem,
pēckara apstākļos, bija zināma loma ekonomiskam
viedoklim, bez šaubām, prāva loma bija ekonomiskam viedoklim, bet tagad šis ekonomiskais viedoklis jau reducējies stipri, reducējies uz nulli. īres
politiku tagad diktē tīri politiskais viedoklis. _ Bet
šāds tīri politiskais viedoklis šo problēmu pienācīga
kārtā atrisināt nevar. No politikas te cieš paši nami, no politikas te brūk nami, tā kā to mēs esam pieredzējuši Maskavā, Pēterpilī. Šis likumprojekts,
abos savos variantos, negrib atdot namu īpašniekiem
atpakaļ rīcības tiesību.
Tādas dzīvokļu politikas
sekas jau tagad ir tās, ka namu īpašnieki vairs nevar
piedāvāt dzīvokļus, jo dzīvokļi vairs neatbrīvojas
normālā kārtā un tikai retos gadījumos namsaimnieki
dabū dzīvokli atpakaļ. Nikolajs Kalniņa kungs teica,
ka dzīvokļus nevarot atrast, dzīvokļi dabūjot tikai
tas, kam namīpašnieks labs draugs. Tā tā lieta nav.
Patlaban ari draugam namsaimnieks nevar pagādāt
dzīvokli. Tas viņam nav iespējams. Viņš vairs nevar piedāvāt dzīvokļus, tādēļ, ka tie vairs neatbrīvojas normālā kārtā. Dzīvokļus piedāvā tagad, kā
tas visiem mums zināms, dzīvokļu īrnieki, varētu
teikt, dzīvokļu dzimtsīpašnieki, jo dzīvokļu mantojamību nupat ir proklamējusi mūsu policija. Tikai
tas dabū dzīvokli, dabū istabu, kas spēj maksāt tik,
cik prasa, jo dzīvokļu īrniekiem faktiski ir monopols
uz dzīvokļiem. Tāpēc nav nekāds brīnums, — un tas
jo sevišķi jāuzsver — nav nekāds brīnums, ka īres
par istabām tagad ir sasniegušas pirmskara īres līmeni, vietām to pat jau pārsniedz. Ja tagad kāds
iedzīvojas, tad iedzīvojas šie tā saucamie kara laika
īrnieki, kas pilsētas centrā aizņēmuši dzīvokļus un
izīrē telpas tālāk 4—5 reizes dārgāki, nekā paši maksā. Šinī tagadējā sistēmā namsaimnieki ir gandrīz
tikai vairs namu pārvaldnieki, bieži vien pat bez algas. Šī tagadējā sistēma ir, varētu teikt, kooperatīvs, kurā namīpašnieki ir vienīgie dalībnieki, kas ir
iemaksājuši savu paju un bez tam nes visu risku.
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dēt līdz pīkst 11 vai pat līdz pīkst 7,12. Nav zināmi
iemesli, kāpēc prezidijs li_ ek priekša sēdi slēgt /JO
šodien, jo mēs par šīm pēdējam stundām vel varam
daudz ko pastrādāt. Es domāju, ka rnes varētu tagad itin labi vispārējās debates turpināt, lai tas drībrūk, jaunus namus nebūvē, pilsēta mirst. Bet vai ' zumā nobeigdami varētu ātrāk stāties pie pantu lasīnu to, ka nami brūk, ka pilsēta mirst, prasa valsts šanas. Ja Saeimas vairākums būtu pretpapildu sēžu
griba? Vai to prasa sabiedrības intereses? Vai tā- noturēšanu, tad 2. lasījumu līdz sesijas pārtraukumam
da publiska tiesība ir noderīga, kad iznākums ir tāds. nevarētu nobeigt. Bet pec svētkiem dienas kartīJāuzsver, ka Rīgā ir tikai šķietams dzīvokļu trūkums, bā nāks budžets un līdz ar toīres likums tiktu atnevis faktisks. Te Nikolajs Kalniņa kungs teica, ka likts uz ilgāku laiku, jo tikai pec budžeta pieņemšaari Vakareiropā normē telpu īri, tāpat ari te tas itka nas laikam Saeima stātos pie šī likuma apspriešaesot jādara. Bet tur, Vakareiropā, ir faktisks dzī- nas 2. lasījumā, un pa to laiku namsaimnieki cenas uz
dzīvokļiem atkal saskrūvēs. Tāpēc man liekas, ka
vokļu trūkums, pie mums tikai šķietams. Jo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 44%, bet dzīvokļu
ir jāpieturas pie kārtības, sedet cik ilgi vien var, jāskaits samazinājies tikai par 15%. Tūkstošiem dzī- notur dažas papildu sēdes, lai 2._ lasījuma vel šinī
vokļu stāv ārpus pilsētas centra tukši. Stāv tukši sesijā likumu varētu pieņemt. Kādi iemesli ir sēdi
tāpēc, ka nespēj tos remontēt. Tāpēc pie mums būtu pārtraukt? Tilts izrauts? Izrādās, ka tikai _ daži
viegli novēršams šis šķietamais dzīvokļu trūkums. sociāldemokrāti — deputāti dzīvo Pārdaugava, bet
Bet būvdarbība nevar iesākties, ja nelikvidē normēvisi pilsoņi šai pusē. Bet sociāldemokrāti nesūdzas,
šanu. No krizes tiks ārā tikai tad, kad īre atkal varēs kaut tiem vai visu nakti vajadzētu sēdēt.
segt remontu un jaunbūvju sadārdzinājumu. Atceļot
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es lieku
normēšanu pārvietosies kara laika īrnieki mazākos
prezidija priekšlikumu, par sēdes slēgšanu uz balsodzīvokļos un tāda pārgrupēšanās no centra uz perisēdes slēgšanu.
fēriju ir nepieciešami vajadzīga. Atceļot normēšanu šanu un lūdzu pacelties, kuri ir pret
par slēgšanu. Kas
tos,
Tagad
pacelties
kas
ir
lūdzu
rastos atkal kredits vispirms kapitāliem remontiem,
atturas no balsošanas. Nodotas pavisam 33 balsis,
nāktu klāt jauni dzīvokli, rastos atkal normāla dzīnav
kvoruma. Tāpēc likšu priekšlikumu vēlreiz uz
vokļu piedāvāšana, rastos atkal konkurence, rastos
balsošanu.
Tiek likts uz balsošanu jautājums par
atkal dzīvokļu izvēle un izbeigtos krize. Neatliek
šīs
dienas
sēdes
slēgšanu (starpsaucieni: «Lūdzam
nekas cits, ka jāļauj atkal līgumam un konkurencei
kvorumu!").
Lūdzu pacelties tos, kas ir
konstatēt
normēt cenas. Ka normēšanas likums nevar šo probpret sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
lēmu pienācīgi, lietderīgi atrisināt, to pierāda pagājušie 4 gadi. Līdzšinējā sistēma ir bankrotējusi. ir par sēdes slēgšanu. Kas atturas no balsošanas?
(Starpsaucieni: «Neceļas, konstatēt kvorumu!") Ir
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vēlā laika
deļ prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt ienācis priekšlikums konstatēt kvorumu. Kvorums ir
(Starpsaucieni! «Turpināt!") Vārds pie dienas kārar to konstatēts, kad uzaicinājām nodot balsis par,
pret un atturas. Tā kā divreiz kvorums nav izrādītības Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Mums bij jauka jies, šīs dienas sēde slēgta. Nākamā sēde rīt, pīkst
paraša visas pēdējās sēdes, ka mums labpatika sē5 pēc pusdienas.
Deputātu kungi! Atskan balsis, ka esot pienācis
jauns laiks ar jaunām civiltiesībām. Privāttiesību
vietā stājoties publiskās tiesības, privatlīguma vie.ta
stājoties valsts griba, sabiedrības intereses. Vārdos
tas skan loti labi, bet praksē iznākums ir tas, ka nami

(Sēdi slēdz pīkst. 9.50 vakarā.)

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs)
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
3. Nākošā sēde.

IV. sesijas 25. sēde 1924. gada 11. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
1. Likumprojektu nodošana komisijām
2. Likums par telpu īri (vispārējas debates):
M. Rozentals, referents
E. Knopps, referents
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks) . . .
M. Vegezaks (vācu baltiešu partija)
....
A. Bočagovs (krievu nacionālists)
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība)
. .
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) . .
E. Morics (sociāldemokrāts)
M. Lazersons (Ceire Cion)
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs)
M. Dubins (Agudas Izrael)
A. Briedis (zemnieku savienība)
N. Maizels (Latgales „Bunds")
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, tad talak
turpināsies 10. aprilī izsludinātā un nepabeigta dienas kārtība, papildināta ar 3 Saeimas deputātu ievēlēšanu triju zvaigžņu ordeņa domē. Iebildumu nav
pie dienas kārtības? Dienas kārtība pieņemta.
Ministru prezidents iesūtījis papildinājuma projektu rūpniecības likumā. Nododams tirdzniecībasrūpniecības un juridiskai komisijai. Iebildumu nav?
Nodots minētām komisijām. Tālāk ministru prezidents iesūtījis valsts budžeta projekta papildinājumu
1924./25 gadam.. Prezidijs liek priekšā nodot to budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots budžeta komisijai.
Turpināsies debates pie 1i k u ma par t eļjin
I r i. Referenti Rozentals un TCTroppsr 'Vārdspie
"Trspāfejām debatēm Dukuram.
_. \J^
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā Ļft
k
sapulcej Seimas plenārsēdei pēc ilgākiem laikiem, 1
pec ilgākas gaidīšanas ir izdevies stāties pie īres likuma apspriešanas. Jautājums ir ticis jau labi sen
atpakaļ ierosināts. Pie šī jautājuma apstrādāšanas
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kārtā telpu īres krize, kāda tagad pastāv", vel_ vairāk
pastiprināšoties. Namsaimnieki veļas, lai būtu brīvas tirdzniecības princips, lai pastāvētu brīva vienošanās starp īrnieku un namsaimnieka Tikai pie šī
brīvas vienošanās principa turoties, ka to vel vakar
Kasparsona kungs aizrādīja, mums esot kaut kādas
viņš kļūtu par likumu. Bet jūs atceresaties, ka izredzes panākt to, lai telpu īres krizes jautājums
taisni tai laikā, kad Saeimas sociālās likumdošanas tiktu diezgan ātri izbeigts. Mes domājam, ka šis
komisija bij beigusi izstrādāt šo likumprojektu, radās viedoklis ir varbūt pareizs, bet pareizs tikai priekš
zināmas šauras namsaimnieku grupas; bet objektīvas
šinī augstā namā priekšlikums nodot likumprojektu
juridiskai komisijai. Toreiz mēs sapratām jau, ka patiesības šinī viedoklī nav. Ja mēsari pieņemtu to
lieta grozās ap to, lai šo likumu par telpu īri, ja ne tēzi, ka brīvā konkurence ir tas labākais regulators
vispār nepielaistu viņa parādīšanos dienas gaisma, attiecību nokārtošanai starp īrnieku un namsaimtad vismaz, lai novilcinātu viņa pieņemšanu. Jau nieku, tad mēs tūlīt tiem kungiem, kuri veļas šo
toreiz mēs sapratām, ka šī likumprojekta nodošana brīvtirdzniecības principu attiecībā uz telpu īri izlietot, varētu uzstādīt jautājumu, vai patiešām mums
juridiskai komisijai ir viens no namsaimnieku mēģitelpu īres jautājumā pastāv tāda brīvtirdzniecība?
nājumiem panākt nopietnus šķēršļus pie šī likuma izdošanas. Tā tas ari izrādījās. Juridiskā komisija, Tādas nav, nav nedz brīvtirdzniecības, nedz brīvas
konkurences. Vispār jāsaka, ka patlaban stāvoklis
kuras pienākums un uzdevums bij skatīt likumpriekš1 namsaimniekiem ir tāds, ka viņi nostādīti
projektu cauri un pārbaudīt to tikai no juridiskā vieārpus kuras katras konkureces. Tas ir visus _ šos
domāsapratusi
un,
bij
savu
uzdevumu
citādi
dokļa,
gadus un domājams, ka ari turpmākos gados stāvojams, sapratusi ne bez zināma nolūka. Ne tā kā
grozīties nevar. Ja nu stāvoklis ir tāds, ja brīvklis
parasts viņa to dara, t. i. skata likumprojektu cauri,
tirdzniecības
nav, bet objektivi ir monopola stāvoviņa
atsevišķas
daļas
pārbaudīt
mēģina saskaņot un
klis priekš namsaimniekiem, privileģēts stāvokljs,
no juridiskā viedokļa, bet viņa biļ ķērusies pie šī likur pastāv dzīvokļu un telpu trūkums, — kaut ari iekuma pārstrādāšanas viskardinālākā nozīme un šodzīvotāju skaits Rīgā ir mazāks, — kur dzīvokli atar
ka
mums
ir
darīšana
nevis
dien tās sekas ir tās,
rast ir ārkārtīgi grūti, kur nekādas konkurences starp
vienu likumprojektu, kurš izstrādāts no sociālas linamsaimniekiem nepastāv, tur jāsaka, ka šis prinkumdošanas komisijas, bet ir darīšana ar 2 likumprojekta variantiem. Viens variants ir izstrādāts no cips, kurš acumirklī no namsaimniekiem tiek deklasociālās likumdošanas komisijas un otrs no juridiskas rēts kā vienīgi vadošais, pie mūsu apstākļiem absokomisijas. Tie vairs nav pārlabojumi pie atsevišķiem lūti nekādu lomu nespēlē. Viņa darbība nevar izpantiem, bet no pirmā līdz pēdējam pantam pilnīgi pausties, viņa nav: acumirklī cenas tiek diktētas. Uz
noteikts jauns likumprojekts, kurš neviena punkta mata tas pats kā kaut kādā uzņēmumu trestā vai
^
kur
sindikātā, kur valda zināms monopola stāvoklis,
nav vairs saskaņojams ar to likumprojektu, kuru izstrādāja sociālās likumdošanas komisija. Tas ir kaut konkurence ir izslēgta; gluži tāpat ir radīta iespēja
kas jauns. Tā ir jaunavadpša doma,kura šinī gadījuma diktēt tās cenas pilnīgi pēc namsaimnieku iegribas.
tiek nostādīta pretim tai domai, kuru attiecība uz Nav vairs brīvas tirdzniecības, nav konkurences,
telpu īri izteica sociālās likumdošanas komisija. Mes nav sacensības. Un ja tas tā, tad jākonstatē, ka šinī
ziņā īrnieki attiecībā pret namsaimniekiem ir nostāsaprotam šo mēģinājumu kā mēģinājumu no namsaimnieku puses panākt likumdošanas iestāde, jane dīti ārkārtīgi grūtā un ārkārtīgi neizdevīgā stāvoklī.
šī likuma galīgu noraidīšanu, tad panākt viņa tādu Pieņemsim, ka šo patiesību atzītu ari tie, kuri izturas
noliedzoši pret kuru katru īres likumu, kuri, lai atizstrādāšanu un novilcināšanu, lai pec iespējas nambijis.
ka
līdz
šim
taisnotu savu viedokli par to, ka nekāds likums nav
tādu,
atstātu
saimnieku stāvokli
vajadzīgs šinī ziņā, uzstājas ar tādas dabas argumenTagad nu mēs esam nonākuši tik tālu, ka šis likums
ir jau mūsu apspriešanā. Taču, neraugoties uz to, ka tiem, kuri pastāv iekš tam, ka likums turpmāk, ja ari
mēs esam iesākuši likumprojekta apspriešanu, līdz esot tagad tas privileģētais stāvoklis, ka likuma izpašam pēdējām brīdim tiek darits viss, lai pec iespē- došana ari turpmāk, uz ilgāku laiku šo izņēmumu
stāvokli attiecībā uz telpu īri tikai nostiprināšot, nejas likuma pieņemšanu traucētu. Tiek celti visdažādākie iebildumi pret šo likumu. Juridiskā komisija radīšot it nekādu stimulu priekš jauna namu būves,
šos iebildumus iztaisījusi par tadietm kuri likumu pec priekš veco namu remontiem un tādā kārtā vēl vairāk pastiprināšot to stāvokli, kāds jau tagad ir.
būtības neiznīcina, bet padara stiora mēra pieņemamu namsaimniekiem un maz pieņemamu īrniekiem. Taisni tādi bija vakar Kasparsona kunga argumenti,
kuru loģiskā konsekvence bija tā, ka jau tas, ka acuPaši namsaimnieki nav apmierināti ari ar to likumprojektu, kurš celts priekšā no juridiskas_ komisijas.
mirklī pastāv tā saucamie pagaidu noteikumi, esot
Viņu vadošie principi izteikti tanī rezolūcija, kuru piebijis par iemeslu tam, ka Rīgā nami brūkot. Brūkot!
ņēma 16. martā šinī gadā namsaimnieku sapulce, Beigu beigās iespaids radās tāds, ka patiešām mēris
un kaut kāda sērga attiecībā uz namiem valda Latvikur viņi beigti slēdzienā pieveda veselu rindu dajā un Rīgā vispirmā kārtā. (P. Kalniņš no vietas:
žādu argumentu par to, ka tāds likums neesot vaja«Laimīgs tas, kam namu nav!") Patiešām būtu jādzīgs. Beidzot viņi saka: Telpu īrei jādibinās vienīgi uz brīvas tirdzniecības, brīvas iniciatives _ un saka, laimīgs ir tāds, kam nav namu, jo tad šī traģibrīva līguma neaizskaramības pamatiem." Ta jr skā situācija, ka nami iebrūk, viņam nebūtu jāpārdzīdeklarācija, kuru izteica namsaimnieki, kura vispār vo. Tikai brīnums, kāpēc mēs par šiem sagruvuprincipā noliedz kuru katru mēģinājumu likumdošašiem namiem, par tiem namiem, kuri grūst katru dienas ceļā normēt īrnieku un namsaimnieku attiecības. nu, neko nedzirdam. Tādas katastrofas, kur šiei
Namsaimnieki nevēlas šo likumu par telpu īri, tāpat nami sabruktu, vai nu nemaz jeb ļoti reti nāk priekšā.
kā visus pārējos sociālās dabas likumus un skatās uz
Ja ari būtu bijuši tādi gadījumi un es ari pielaižu, ka
šiem nepieciešamiem principiem kā uz tādiem, kuri
tas tā ir, ka nomalēs, kur ilgāku laiku jau ir tukši namūsu tagadējā sabiedrībā esot tikai par traucējumu mi, kur dažkārt namsaimnieki ir pazuduši, kur nami
normālās saimnieciskās dzīves attīstībai, bet nekāda
ir neapdzīvoti un netiek remontēti, ka tur pēc vairāzinā nevarot šo attīstību veicināt. Tāpat ari tagad kiem gadiem izpūst griezti, tad tas nebūtu brīnums
viņi pastrīpo, ka likums tikai traucēšot jaunu namu
un vismazākā mērā tas var noderēt kā pierādījums
būvēšanu un traucēšot veco namu remontus. Tādā
savā laikā bij ķērusies ar Saeimas ziņu sociālās likumdošanas komisija. Šo darbu viņa paveica, kā
tas jau tika debatēs aizrādīts, samērā neilgā laikā,
laikam apmēram, 3 mēnešos. Pēc attiecīgas likumprojekta izstrādāšanas un pie parastās kārtības likumprojektam bij jānāk Saeimas plenārsēde, lai
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tiek izdoti mūsu saimnieciskas dzīves nokārtošanai,
ka tie ir tikai šķēršļi šai uzplaukšanai. Tad mes zinām, ka te vienmēr notiek strīdus pret tādiem likumiem, ar visādiem līdzekļiem. Ja mes tiešam gribam būt objektivi, tad atkal, neraugoties _uz_ grūto
stāvokli, es teikšu, uz kritisko stavokli, kāda esam
dzīvojuši visus šos gadus un dzīvosim arīdzan varbūt vēl dažus gadus, neraugoties uz to, būtu gribējuši palikt tādā stāvoklī, ka nekādi sociāli likumi
nav vajadzīgi, tad tas padarītu visu mušu dzīvi nedrošu, tad tas novestu vispārīgi pie nedrošas sociālpolitiskas konjunktūras, kāda pa daļai acumirklī vel
ari pastāv. Taisni pie mums Latvijā, kura ģeogrāfiskā un ekonomiskā ziņa atrodas tāda vieta, kur
; grāk vienmēr ir krustoti šķēpi unkurari vel turpmāk var krustoties šķēpi, mums būtu jaruna par to,
.'ai iznīcinātu, pēc iespējas radikalļ, kuru _katru pamatu sociāliem konfliktiem. Ja mes_ vairāk gribētu
domāt pie sava iznostītā saimnieciska stāvokļa, mes
i at būtu spiesti iet pretī vairāk sociālo reformu izvešanai, nekā tas ir vecās valstīs, kuru stāvoklis ir
daudz mazāk pieejams dažādiem sociāliem satricinājumiem, ja mēs gribētu tālredzīgāku politiku izvest, tad liekas, ka šinī ziņā_ mums vajadzētu but
daudz tālāk ejošiem, nekā mēs līdz šim to esam darījuši. Par nožēlošanu tas tā nav. Par_ nožēlošanu
tendence ir gluži pretēja. Tendence ir tāda, ka mes
negribam ievērot tos piedzīvojumus, mes negribam
ievērot to, kas Vakareiropas valstīs ir ievests. Mes
nas izdevumi ir mazāki. Tad mūsu rūpnieku kungi uz gribam, par nožēlošanu, stabilizēt savu stavokli sociālās likumdošanas ziņā un nospraust tās pašas lišo argumentu neatrada nekoko iebilsts. Berga kungs
nijas. kas bija Krievijā, vai tanīs Vakareiropas valno vietas man taisa piezīmi, ka kapitālu tomēr neieguldot, rūpniecība tomēr neattīstās. Tas ir pareizi, stīs, kuras sociālo likumdošanu ir maz pazinušas.
Un par cik tas ir tā, mēs nepalīdzam unpat no pilbet atļaujat man aizrādīt, ka iemesli, kāpēc tas nenotiek, nestāv sakarā ar sociāliem likumiem. To jūs sonības lēģera un namsaimnieki, kuri vārdos it ka
stāv par to, lai mūsu saimnieciskā dzīve atjaunotos,
nevarat pierādīt. Te ir citi svarīgāki, plašāki, obdarbos viņi tomēr dara visu, lai saimniecisko dzīvi
kāpēc
jaunu
jektīvāki motivi,
mūsu rūpniecībā
vērtību ražošanā netiek ieguldīti kapitāli, kuri, kaut ari padarītu grūtāku, lai konjunktūru nevis nostiprinātu,
bet lai padarītu viņu kritiskāku, lai šos degošos konaprobežotā mērā, tomēr Latvijā atrodas. Ne sofliktus, kādi pastāv un kuri rodas pa daļai mušu
ciālie. likumi tam par šķērsli. To jūs pierādīt nevasabiedriskā dzīvē, lai tos uzturētu un_ dažkārt paasirat. Te ir citi svarīgāki apstākļi. Es domāju, ka
nātu,
lai tādā kārtā to galveno apstākli, kas ir par
šie svarīgākie apstākli, pirmām un galvenam kārtām,
cēloni, ka mēs vēl neesam normālos apstākļos, lai
pastāv iekš tam, ka-kaut gan mēs uz katra soļa atkārtojam, ka mūsu saimnieciskā dzīve stabilizējas, to vēl vairāk uzturētu un stiprinātu. Ja tas ir tā, tad
šķiet, ka mūsu uzdevums, kungi, ir nevis, lai to paka mūsu naudas kurss pilnīgi stabils, mūsu saimnieciskā dzīve, jāteic, ir vēl ļoti un ļoti nevesela, ne-% nāktu, ka tanīs rūpniecības un saimnieciskās dzīves
vesela pateicoties tam, ka vispār mēs vēl atrodamies nozarēs, kur uzņēmības procents nav tik liels, kā tas
ir tanīs laukos, kur šis procents ir spekulatīvs, — lai
krizes periodā, ka ne tik vien mūsu Latvijas, bet visas Eiropas saimnieciskā un politiskā konjuktūra nav nolīdzināšanu uz augšu panāktu. Kreditdepartamenta
vēl sasniegusi to normālo līmeni, kāds tai bij pirms direktors Kārkliņa kungs atrod, ka pie tagadējiem
kara un visa dzīves drošība nav vēl tāda, kāda ir mūsu apstākļiem šiskapitāls procentes tomēr nes un
vajadzīga priekš tam, lai kapitālus ieguldītu rūpnie- nes no 6—1%. Tas ir izteikts kādā rakstā «Brīvā
Zemē", kur viņš izsakās vispāri pret īres likuma iecības pasākumos, vai ari būvēs, lai lielākus kapitāvešanu. Oficiālo aizdevumu procents ir 15%, bet nalus ieguldītu tādos pasākumos, kur kapitāls tiek saistīts uz ilgāku laiku, kur procentes ir mazākas. Ja mos ieguldītais kapitāls nes 7—10%. Tā tad šis kapaskatāmies uz mūsu saimnieciskās dzīves attīstības pitāls tomēr atmaksājas un zaudējumu nav. Bet šis
gaitu pagājušos gados, tad jāatzīst, ka kapitāls neiet
procents ir tikai mazāks, nekā tas spekulativais propasākumos, kur notiek vērtību radīšana, bet kapicents, kas nāk no tirdzniecības un ari banku operācijām. Vai mēs gribam panākt to stāvokli, ka mēs
tāls tiek ieguldīts tādos pasākumos, kur viņš ātrāki
apgrozās. Tādi pasākumi ir tirdzniecība, tādi pašo zemāko, normējošo procentu gribam pacelt līdz
spekulatīvām procentu normām,
tām
kādas
sākumi ir mūsu banku operācijas. Kapitāls katrreiz
tanīs laukos, kur kapitāls ātrāk apgrozās, un kur viņš
pūlas panākt lielāku peļņu un kapitālus nēc iespējas
ir ieguldīts portatīvāka veidā? Vai mēs gribam otru
niecina izlietot portatīvā veidā. t. i. tādā veidā, lai
tendenci stiprināt, vai mēs gribam panākt nolīdzipēc iespējas ātrāk kapitālus varētu izņemt un pārnāšanu, pamazinot spekulatīvos procentus līdz norvietot. Man liekas, ka šo patiesību man neviens nevarēs noliegt. Tā stāv sakarā ar vispārēji nenoskaimāliem procentiem, kurš tagad ir augstāks, nekā bija
normālos laikos. Nevar divas domas būt, ja mēs
drotiem sadzīves apstākļiem. Tas tā ir ne tikai
pie mums vien, bet ari Vakareiropā. Tas ir tas apgribam nopietni pie šī jautājuma atrisināšanas stāneraugoties ties un ja ir patiesība tas, ko raksta Kārkliņa kungs
stāklis, kādēļ
saimnieciskā dzīve,
attiecība uz ieguldīto kapitālu namos — mēs domāuz samērā normāliem apstākļiem, neuzplaukst. Tagad nāk un saka. ne tik vien kādā vienā jautājumā, jam, ka tas ir taisnība — tad viņi, ari pie remonta
bet vispār visos jautājumos, ar kuriem saistīta mūsu iztaisīšanas, ieņem 7—8%. Nostāties uz tāda viedokļa, lai šis namos ieguldītais kapitāls nestu tādus
saimnieciskā dzīve, nāk un saka, ka tie likumi, kuri

tam, ka mūsu likumi, kuri acumirkli pastāv attiecībā
uz telpu īri, šie pagaidu noteikumi, būtu par iemeslu
tam, ka Pārdaugavā neapdzīvotiem namiem būtu
iebrukuši griesti. Objektivi izteicoties mums jāatzīst, ka nedz pastāvošie pagaidu noteikumi, kādi
acumirkli ir, nedz ari kas cits nav bijis līdz šim un
ari turpmāk nevar būt par iemeslu, ka namam, pie
kura laikā netiek izdarīti attiecīgie remonti, var izput un iebrukt griesti. Bet būtu ārkārtīgi pavirši,
ja mēs iedomātos ka taisni pagaidu noteikumi un tas
likums, kuru mēs taisāmies izdot, būs par iemeslu
tam, kādēļ namu sabrukšana sāksies, un kādēļ jaunus
namus necels, ka tas ir tas iemesls, kamdēļ mums uz
ilgāku laiku ir radies nepārvarams kavēklis, lai dabīgā ceļā kaut kā veiktu telpu īres jautājumu. Šie
argumenti, kungi, mums ir ļoti pazīstami. Viņi pazīstami mums jau no visiem tiem gadījumiem, kur ir
bijusi darīšana ar sociālo likumdošanu. Vienmēr
trafareti uzstājas ar aizrādījumiem, ka visi sociālie
likumi ir posts priekš mūsu saimnieciskās dzīves, ka
viņi nav vajadzīgi. Nekādus pierādījumus tam pievest nevar. Piemēra dēļ atsaukšos uz Anglijas
parlamenta delegāciju, kas bija pie mums pagājušā
gadā un kas pārbaudīja mūsu saimnieciskās dzīves
apstākļus. Projām braucot šī delegācija konstatēja
mūsu rūpniekiem, ka Latvijas apstākļi patlaban ir
izdevīgāki kapitāla ieguldīšanai rūpniecībā nekā
Vakareiropas apstākļi, ja gribiet pat Anglijas apstākļi, ka darba spēks Latvijā ir lētāks, ka visi ražoša-
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pat procentus kā bankās un tirdzniecībā, tas nav
mūsu uzdevums. Ja mēs to tā saprastu, tad mēs
paši stiprā mērā nāktu pretim kapitāla atplūšanai
no normāliem pasākumiem uz spekulatīviem, un visa
mūsu saimnieciskā dzīve pieņemtu spekulatīvu raksturu. To mēs negribam. Tāpēc nostāties uz tāda
viedokļa, uz kāda nostājas namsaimnieki un visi tie,
kuri domā, ka telpu īres normēšana radīs tikai nevēlamas sekas, mēs nevaram. Nami jau tagad nes
peļņu ari pie tagadējām īrēm. Neraugoties uz to
aizrādījumu, kādu es pievedu no laikraksta, kur Kārkliņa kungs kā kreditu operāciju labs pārzi'nis aizrāda
uz to procentu, kas tiek ieguldīts namos, mēs itin
labi zinām, ka katrs kaut cik kārtībā atrodošais nams
savu procentu nes, ka kuram katram namsaimniekam
ari pie tagadējiem apstākļiem ir iespējams izdarīt
kārtīgu remontu un iespējams ari savu zināmu procentu nopelnīt.
Ja tas ir tā, tad liekas gan, ka tai
tendencei, kura pēdējā laikā ir pastiprinājusies pie
namsaimniekiem, nākt pretim un mēģināt viņu vēl
vairāk pastiprināt, tas nav likumdošanas uzdevums.
Kā par brīnumu taisni pēdējos mēnešos, kur vairāk
ir tuvinājies šis jautājums par telpu īri Saeimas galīgai izšķiršanai, taisni pēdējā laikā namsaimnieki ir
darījuši visu ,lai izvestu īrniekus galīgi no pacietības.
Kuram katram, kas pēdējā laikā bijis īrnieku sapulcēs, kuras tikušas sasauktas pēdējā mēnesī,ir bijis
jākonstatē, ka namsaimnieki rūpējas par to,' lai šis
likums patiešām Saeimā tiktu pieņemts, viņi rūpējas par to, lai visplašākās sabiedrības doma tiktu
vērsta pret viņiem. Viņi mobilizē šo sabiedrības domu par labu īres likumam un tādā kārtā panāk pretējo tam, ko vēlas. īres paaugstināšana, kāda notikusi pēdējā laikā, ir izaicinājums īrniekiem un ir tāpēc saprotams, kāpēc tāds sašutums visplašākos sabiedrības slāņos pēdējā laikā pie mums valda. Es
runāšu par 18. marta likumu. Man šķiet, ka šis jautājums ir pietiekoši plaši šai augstā namā noskaidrots; man tikai jāaizrāda, ka tas tulkojums, kādu šim
likumam nesen atpakaļ piedeva Purgala kungs un
tas, ko vakardienas sēdē teica Kasparsona kungs,
tas nav atbilde uz to, ko par šo likumu ir teikuši
runātāji no kreisās puses. No kreisās puses par šo
likumu ir ticis konstatēts sekošais: proti, ka šis likums ir atdevis namsaimniekiem, vismaz lielai daļai
no viņiem namus uz pusi par brīvu. Purgala kungs
te nāca vienā sēdē un pūlējās it kā atspēkot šo izteicienu. Ko viņš teica kā atbildi uz šo apgalvojumu? Viņš teica, ka tas jau neesot pareizi: 18.
marta likums ir ticis izdots nevis tamdēļ, laiatdotu
namsaimniekiem viņu namus, bet lai stabilizētu valūtu. Es negribētu strīdēties par to, kādi likumdevējiem ir bijuši motivi pie šī likuma izdošanas. Es
pieņemšu, ka vislabākā gadījumā ir bijis tā, kā teica
Purgala kungs, bet gribu aprādīt, ka tas nav izšķirošs. Ja ari likumdevēja motivi pie šī likuma izdošanas nav bijuši tie, lai pusi par brīvu atdotu namsaimniekiem namus, bet lai valūtu stabilizētu, tad
tā nav atbilde uz mūsu jautājumu; jo tas ir fakts, ka
liela daļa namu namsaimniekiem tika atdota par velti.
To taču jūs nevariet noliegt. Gluži tas pats, ko vakar
teica Kasparsona kungs. Viņš teica, ka ja ari tādi
atvieglinājumi namsaimniekiem ir dotiar 18. marta
likumu, tad tomēr tagadējā namu vērtība ir tikai
25—30% no priekškara vērtības. Tad viņš saka, ka
ir labi, ja pārdodot saņem atpakaļ vienu ceturto daļu
no tā, ko viņi namos ieguldījuši, nerunājot par to,
ko viņi saņēmuši aizņēmumos. Ja ari ir ta, ka teica
Kasparsona kungs, tad tā nav atbilde uz mūsu jautājumu. Ja ir fakts tas, ka namsaimnieki saņēmuši
savus namus pusi par velti, ja nu viņiem prasītu tos
aizdevumus tanī vērtībā, kādā viņi toreiz saņēmuši,
tad tie būtu ārkārtīgi grūtā stāvoklī. Un ja tiem na-
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miem ari tagad ir 25—30% vērtības, tad tagad
neviens namsaimnieks nav spiests savus namus likvidēt, — tā vērtība viņam ir roka un pec dažiem
gadiem, kad tā vērtība pielīdzināsies normālam,
viņš ari būs nama pilnīgs saimnieks. Bet tie ieguldītāji, Purgala un Kasparsona kungi, kuri saņēma
tikai 66 Latvijas papira rubļus, sakiet, vai tie pec 3,
4 gadiem varēs dabūt un prasīt starpību atpakaļ.
Taču nē! Tiem uz visiem laikiem tai lietai ir vilkta
strīpa pāri. Tiem uz visiem laikiem viņu noguldījumi, kādi tiem bija, ir likvidēti. Tie papira rubļus
ir saņēmuši un ar to lieta ir cauri. Bet ta vērtība,
kura tagad namsaimniekiem ir, kura ari faktiski tagad ir par 75%, pieņemsim, zemāka neka pirms
^
kara, tā taču paliek viņu rokās. Mes esam pārliecināti, ka kādreiz tā pacelsies līdz normālai un
tad faktiski tas dāvinājums, kas radies sakara ar
18. marta likumu, būs noticis un to jus noliegt nevariet. Visi tie argumenti, kādus jus pievediet pret
to, kas te ir teikts sakarā_ ar šo 18. marta likumu, ir
Viņi iet garām un nedod tiešu atbildi
nedibināti.
uz tiem pārmetumiem, kas te tiek izteikti. Luk, kādēļ paliek pilnā mērā spēkā tas, kas no _ šī_ katedra
ir teikts par 18. marta likumu, paliek speķa tas, ka
namsaimnieki pateicoties šim likumam namus ir dabūjuši pus par velti. Ja ari tagad namu vērtība ir
pamazinājusies uz 7* no pirmskara vērtības, tad tomēr tā vērtība ir namsaimnieku rokas, un pie normāliem apstākļiem tā pacelsieslldztai pakāpei, kāda
bija pirms kara. Tā tad šo dāvinājumu ir dabūjuši
namsaimnieki, bet noguldītāji šo dāvinājumu nav dabūjuši. Liekas, ka šo patiesību apstrīdēt nevar. Bet
ne mazāk nedibināta ir tā tēze, kuru vakar uzstādīja
Viņš teica, ka jau
Kasparsona kungs savā runā.
tagad, neraugoties uz to, ka vel nav īres likuma,
bet pastāv tikai pagaidu noteikumi, stāvoklis esot
tāds, ka ar katru dienu vairāk un vairāk samazinoties dzīvokļu skaits. Dzīvokļi, viņš saka, zud vairāk,
nekā nāk klāt. Liekas gan, ka apgalvot kaut ko
tamlīdzīgu nav iespējams. Tas runa pretim patiesībai, Klīves kungs _(A. _ Klīve no vietas: «Pārvērš
par noliktavām!"). Jā, pārtaisa par noliktavām vienu
daļu, bet dzīvokļi nāk tomērklāt Ja tā nebūtu, tad
kā va$ izskaidrot to, ka Rīga ar katru mēnesi iedzīvotāju skaits pieaug, dzīvo un var dzīvot. Es pateikšu vēl vairāk, ne tikai aritmētiski šis dzīvokļu
skaits pieaug, bet katru dienu vairāk tiek remontēti
un atjaunoti, ne tikai iekšpus Matisa ielas rajona, bet
par tik, cik pēdējos gados uti pusgadā sak attīstīties
normāla satiksme ar nomalēm, par cik tiek izvesta
kārtīga apgaismošana, par tik šī dzīvokļu atjaunošanās pakāpeniski no centra pāriet ari uz nomalēm.
Patiesībā notiek taisni tas process, par kuru vakar
runāja Kasparsona kungs. Notiek īrnieku pārvietošanās no centra uz perifēriju. Kur līdz šim mums
bij sablīvēšanās centrā, tur tagad, kaut ari lenaka
gaitā, nepārprotami notiek pārgrupēšanas process
un tas nestāv sakarā ar to,ka mums ir vai nav īres
likums, bet stāv sakarā ar vispārējiemapstakļiem.
Stiprā mērā atkarībā no tās komunālas politikas,
kādu izved mūsu Rīgas pašvaldība, atkarība no_ta,
ka tiek atjaunota tramvaja satiksme ar nomalēm,
ka tiek atjaunota apgaismošana, atkarība no ta, ka
saimnieciskā dzīve sāk palikt arvien rosīgāka, no
centra, kur vienīgi līdz šim pastāvēja nelielas darbnīcas un uzņēmumi, šie uzņēmumisāk pāriet ari uz
nomalēm. Par cik šis process ir tāds, par tik notiek
tas, ko vēlējās Kasparsona kungs. Dzīvokli nāk arvien
vairāk klāt nevis zūd: viņi tiek remontētu kaut ari
lēnākā gaitā. Ieguldītais kapitāls nes zināmus procentus jau pie tagadējām īres maksām un tāpēc mums
ir tā dziļākā pārliecība, ka neraugoties uz šo likumu,
šis process attiecībā uz dzīvokļu atjaunošanos ies

915

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

tālāk. Viņš neizbēgami ies tālāk un tas neatkarājas
no šī likuma, kuru mēs taisāmies pieņemt, bet atkarājas no tiem objektīviem apstākļiem, par kuriem es
jau runāju. Ne tikai par tik vien, par cik nostabilizējas mūsu valūta un rodas normāli saimnieciskie
apstākļi, bet par tik, par cik mēs pāriesim no tās
spekulatīvās uzņēmības uz kapitāla ieguldīšanu jaunu
vērtību ražošanā, kas savukārt stāv sakarā ar dzīves drošību, kas atkarājas no visas Eiropas konjunktūras, neraugoties uz visiem likumiem un specieli šo likumu — mēs iesim un ejam pretim, kaut
ari lēnākā gaitā izveseļošanās procesam. Šisprocess
ir iesācies ari attiecībā uz namu atjaunošanos un ies
tālāk. Bet kā es jau teicu, mēs nedrīkstam uzskatīt
par savu nolūku panākt to, lai namos ieguldītais kapitāls nestu tādus pat spekulatīvus procentus, kā tas
ir tirdzniecībā un banku operācijās, panākt to, ka šis
augstais procents tiek samazināts līdz tai normai,
kāda ir attiecībā uz kapitālu, kas ir namos ieguldīts
un ja varētu, tad pat vēl zemāku. Tā būtu vienīgā
pareizā politika, pareizā tendence mūsu dzīves attīstībai, kura patiešām varētu ātrāki vest pretim
dzīves atjaunošanai, nekā līdz šim tas ir noticis. Šeit
nāk ar iebildumiem ne tik vien no mūsu dzīves, bet
ari no citu valstu dzīves un saka. ka tajās valstīs,
kurās šis likums izvests, kurās šis īres likums ir vēl
stingrāki ticis izvests, ka tur rezultāti esot tādi, ka
dzīvokļu skaits, dzīvokļu ierīkošanai derīgo namu
skaits taisni esot samazinājies. Kasparsona kungs
aizrādīja tieši uz Igauniju un teica, ka pēdējā laikā,
kamēr Igaunijā pastāvot īres likums, tur namu skaits
nav pavairojies, bet gluži pretēji, namu skaits ir samazinājies. Nevajaga apstākļus zīmēt ļaunākus, nekā tie ir. Tie, kas Igaunijā ir bijuši, tie zin teikt,
ka tas nav pareizi, ko šeit Kasparsona kungs teica.
Par nožēlošanu jāsaka, ka Kasparsona kungs ir runājis nepatiesību. Atļaujat man aizrādīt, ka 1923.
gadā Rēvelē jauno namu skaits ir sasniedzis 76. Tās
ir ziņas, kādas ir ņemtas no igauņu laikrakstiem. Ja
mēs ņemam un salīdzinām pēdējos gadus, tad mēs
redzam, ka neraugoties uz to, ka Igaunijā pastāv īres
likums, jaunceļamo namu skaits ir paaugstinājies,
palielinājies. Tā tad patiesība ir pretēja tai, kuru
šeit izteica Kasparsona kungs. Igaunijā, neraugoties uz šo likumu, jaunceļamo namu skaits ir audzis.
Anstākļi nav atkarīgi no likuma, bet atkarīgi no vispārējās saimnieciskās dzīves atjaunošanās.
Mēs
domājam, ka katrs piemērs ne tik vien no mūsu
pašu dzīves un no Igaunijas un pa Vācijas dzīves
—par Vāciju es varu teikt tik daudz, ka neraugoties
uz grūto stāvokli, kādā pašreiz atrodas Vācija, Berlinē i*- tikuši daudz vairāk jauni nami celti, nekā vēl

citur kur pasaulē.

Mēs taču domājam, ka mūsu uz-

devums ir panākt to, lai kaut cik iespējamos apmēros nodrošinātu ^ai gadījumā īrnieku intereses. Ja
viss tas. kas pašlaik notiek ar telpu īres normām,
vēl tāpat ari uz priekšu pastāvēs, ja telpu īres norma
tāpat uz priekšu tiks nesamērīgi paaugstināta, tad
mēs patiešām nonāksim pavisam neiespējamā stāvoklī. Šis likums par telpu īri. man jāsaka, nāk patiešām pēdējā brīdī. Ja augstais nams neatradīs par
iespējamu viņu pieņemt tad. kungi, nebrīnāties par
to, ka daudzi tīri pilsoniski elementi, kuri labprāt pie
citiem jautājumiem būtu gājuši ar jums kopā un būtu
solidāri, tie no jums novērsīsies. Tas netiksies neizbēgami. (Sauciens pa labi: ..Ies atpakaļ!") Neies
atpakaļ, bet ja nāks atpakaļ tad priekš šī perioda tas
būs iums liels zaudējums un vienkārši politiski ņemot
tas būs tas nevēlamais apstāklis, ko mums kopīgi ar
iums vajadzētu kopējiem spēkiem novērst. Šo likumu mums vajaga pieņemt un visā drīzumā, tai redakcijā, kā tas no sociālās likumdošanas komisijas
izstrādāts. Pretējā gadījumā, ja mēs stāsimies pie
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likuma pieņemšanas tāda veida, ka tas pieņemts no
juridiskās komisijas, tad patiešam īrnieki nonāks vel
grūtākā stāvoklī, nekā viņi atrodas tagad. Visuma
negribu apstāties pie starpības starp juridiskas un
sociālās likumdošanas komisijas projektiem. Par to
runāja samērā plaši referents, par to runāja pietiekoši plaši jau viens no kreisā spārna runātajiem, Kalniņš. Atkārtot visu to, salīdzināt šo likumu pec pantiem, nav vairs vajadzīgs (starpsaucieni). Gribētu
tikai dažus svarīgākus vispārējus momentus pastrīpot (Pauļuka starpsauciens). Pauļuka kungs no vietas taisa piezīmi, ka tādā gadījumā, ja pieņemšot
sociālās likumdošanas komisijas projektu, tad galīgi
apstāšoties jaunu namu būve. Jūs, Pauļuka kungs,
gan ziniet, ka viņa nav iesākusies pie mums. Jūs
ziniet, ka derīgo dzīvokļu skaits ir pavairojies un
vai Jūs ari nedomājiet tā, ka dzīvokļu skaits ar dzīvokļu remontēšanu pavairosies? (Starpsauciens).
Beigu beigās izrādās, ka pagaidu noteikumi ir pilnīgi nepietiekoši, tāpēc tai vietā jāieved stingrākas
normas, lai panāktu to, ka uzlabotu stāvokli (Pauļuka starpsauciens). Pauļuka kungs, ja Jūs sakiet,
ka paliks stāvoklis vēl sliktāks, Jūs ignorējiet tās
normas, kādas ir paredzētas likumā. Ja tiktu pieņemts tagad juridiskās komisijas projekts, tad gan
stāvoklis paliktu sliktāks. (A. Klīve no vietas: «Nami
augs kā sēnes!") Es gan nedomāju, ka viņi augs kā
sēnes, bet domāju, ja jūs likumu pieņemsiet tādā
veidā, kā jūs liekiet priekšā, tad būs vēl mazāk.
(Pauļuka starpsauciens.) Mums ir pietiekoši piedzīvojumi šinī ziņā un ja Jūs, Pauļuka kungs, būtu
gribējuši noklausīties tos aizrādījumus, kādus es pievedu attiecībā uz mūsu saimnieciskās dzīves attīstību
un būtu mēģinājuši uz tiem reaģēt nopietnāki, tad
Jūs ar tik vieglām piezīmēm no vietas nebūtu nākuši. Nu ņemiet piemēram, tādas normas, kādas ir
juridiskās komisijas variantā, attiecībā uz šī likuma
terminu un kādas ir sociālās likumdošanas komisijas
projektā. Juridiskā komisija pasaka, ka šis likums
ir izdots uz 3 gadiem. Ko jūs ar to gribiet teikt? Vai
jus ar to gribiet teikt namsaimniekiem un visiem
tiem, kuri namus grib būvēt, lai viņi pagaida 3 gadus, lai paciešas, lai viņi nedomā ķerties pie namu
būves un tad tikai pēc šiem 3 gadiem varbūt viņi
varēs sākt tos namus būvēt? Ja jūs likumā neesat
termiņu paredzējuši, bet pateikuši, ka likums tiek
izdots uz nenoteiktu laiku, bez kādiem ierobežojumiem, tad jūs šīs ilūzijas tiem. kas pie namu būves
grib ķerties, neesat veltīgi radījuši. Sociālās likumdošanas komisijas projekts ir pateicis, ka ierobežojumi neattiecas uz tiem namiem, kuri tiks celti pēc
šī likuma spēkā nākšanas. Kas ar to teikts? Ar to
ir teikts, ka katrs uzņēmējs, kurš grib celt jaunu
namu un kurš gribētu atsaukties uz likumu, ka tas
viņu tormazē. tam ir pateikts, ka likums uz viņu neattiecas. Juridiskās komisijas redakcijā tādas skaidrības
nav šinī zinā. Tāpēc, ja var būt runa par stimuliem,
kādi piemīt pašam likumam, tad es gribu teikt,ka socia'ns likumdošanas komisijas projektam ir tie stimuli kādi var būt pie tagadējiem apstākļiem, lai tie
"ami tiktu celti. Kā jau es teicu, es nedomāju, ka
šī likuma izdošana būtu nar šķērsli jaunu namu celšanai. Tāpat es nedomāju, ka ja šis likums netiks
izdots, ka tādā gadīiumā tiks veicināta namu celšana. Izšķirošā nozīme šim likumam ir nevļs ar
namu celšanu, hfc'f šim likumam ir nozīme attiecībā
uz īrniekiem. Šo nozīmi izvest un realizēt ir mūsu
uzdevums, to mēs varēsim panākt tad. i'a likums tiks
oieņemts sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Ka es jau teicu, es nepakavēšos pie šī likuma projekta sīkākas apskatīšanas, tas jau ir darīts. Lai
neaizņemtu laiku, es ierobežojos ar vispārējiem aizrādījumiem un gribu teikt, ka mazinieku frakcija bal-
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sos par sociālās likumdošanas komisijas projektu, lai
projektu pilnā mērā jāuzliek sociālas likumdošanas
komisijai, tāpēc ka juridiska komisija jautājuma notādā kārtā panāktu to attiecību nokārtošanu un normēšanu, kāda tagad mūsu pilsētās, sevišķi Rīgā ir
stādīšanas ziņā neko jaunu nav ienesusi. Mums vitik sāpīgas un kuras normālai dzīvei, normālām atsiem ir zināms, ka dzīvokļu krize ir viens nota patiecībām tādas, kādas viņas tagad ir, tālāk vairs nav sīva posteņiem, kuru mes mantojam no liela kara.
atstājamas.
Izšķirot šo jautājumu, viņu nevar izņemt lauka no
visiem
tiem nosacījumiem, kuri izsauc ta saucamo
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Vārds
ekonomisko krizi. Nevar nerēķināties ar tam parVegezakam.
maiņām, ko ienesis karš atsevišķu iedzīvotāju grupu
M. Vegezaks (vācu baltiešu partija: runa va"\ *m
sociālās attiecībās un psicholoģiskos uzskatos. Dzīvo-UAciski) :*) Deputātu kungi! Vairāk kā vienu gadu
kļu trūkuma jautājumu nevar izšķirt atsevišķi, nereķiy ilgā telpu īres likuma apspriešana komisijās izsaunājoties ar norādītām parādībām. Liekot priekšā apkusi stipru aģitāciju kā par, tā pret šo lkumu. Tāpēc
sociālas likumdošanas komijāapsveic tas, ka šī jautājuma apspriešana plenārsēdē skatāmo likumprojektu,
pierādījusi,
ka
viņa
sev nav noskaidrojusi uzsija ir
beidzot ņems pamatu katrai aģitācijai un ka ar šī
jautājumu, jo šis likumprojekts fr tikai paliastādīto
likuma pieņemšanu mazināsies mākslīgā īrnieku un
pavājināt krizi tikai uz kādu laiku, bet
namsaimnieku savstarpējo attiecību paasināšanās. tivs, kas var
ne to novērst. Šo līdzekli var nosaukt par baldriāna
Starp šī divos variantos iesniegtā likumprojekta
pilieniem,
kas parakstīti grūti slimam, lai to apmiepretiniekiem mums jāizšķir divi grupas: jebkura īres
bet nevis lai izārstētu pašu slimību. Taču ir
rinātu,
attiecību normējoša likuma principieli pretinieki, kuri
skaidrs, kādu no šiem variantiem ari nepieņemtu,
domā, ka tagadējie apstākļi ir tikpat normāli kā pirms
dzīvokļu krizi viņš nenovērsīs.
pasaules kara izcelšanās un ka tāpēc ari tagad īres
Ar dzīvokļu krizi cīnāmies ne mes vien. Viņu
attiecībās atkal pielaižama brīva konkurence un
pārdzīvo
visas Vakareiropas valstis, kas piedalījušas
brīvi līgumi. Šam ekstrēmam redzes punktam mēs
; tās izstrādā līdzekļus, kā to novērst. Literakarā
nevaram piekrist, bet tikpat maz mēs piekrītam to
tūru par šo jautājumu nav jāmeklē vēsture. Piemēuzskatam, kas domā, ka komisiju izstrādātie likumpašreizējā angļu parlamenta dzīve rada mums
ram,
projekti ir sliktāki nekā pašlaik spēkā esošais īres
tamlīdzīgus līdzekļus. Tur, šinīs dienas ne tikai palikums. Vecā īres likuma galvenā kļūda ir tas, ka
garināja likumu, kas aizliedz namīpašniekiem ņemt
tas nav paredzējis ciešu īres cenu normēšanu un
noteikta maksimuma (viņu norma ir
caur neskaidrībām, kuras tas tā radījis, izsaucis īres īres maksu virs
priekškara cena plus 25%) un garantē īrniekus no
strīdu un procesu pieaugumu līdz bezgalībai. Abi
izlikšanas, bet izstrādāja pat veselu plānu, lai radītu
projekti, kuri šodien ir mūsu apspriešanā, novērlētus dzīvokļu piedāvājumus, uzliekot sabiedriskam
sušies no līdzšinējās likumdošanas redzes stāvokļa
iestādēm par pienākumu būvēt namus ar dzīvokun rada cietu normu īres cenu normēšanai, un izļiem priekš nabagākiem.
ejot no miera laika īres cenām, caur cieša koeficienta
Liekot priekšā apspriežamo likumprojektu, sonolikšanu, aprēķina pašreizējo īres cenu. Šim veiciālās likumdošanas komisija nav noskaidrojusi sev
dam ir lielas priekšrocības, un tas droši vien _stipra
visu šī dzīvokļu trūkuma jautājuma apjomu un svamē *ā atvieglos mūsu tiesu iestāžu darbību. Tomēr mēs
rīgumu. Mēs varējām sagaidīt no viņas bez noneurīkstam aizmirst, ka šī jaunāprincipa pārāk vēla
sauktā likumprojekta vēl izstrādātu plānu par sociāievešana viegli var novest pie saimniecisko attiecību
līdzekļiem cīņā ar dzīvokļu krizi, ka, piemēram,
liem
satricināšanas, jo pašreizējo īres cenu attiecības _pret
veicināt sabiedrisko un privāto māju būves ar Ietiem
pirmskara īres cenām ir kļuvušas ļoti nevienādas.
dzīvokļiem, atsvabinot būvētājus no nodokļiem un
Abu komisiju priekšā liktie reizinātāji izsauks kā
dodot tiem lētus valsts kreditus, radot neapdzīvopastāvošo īres cenu pazemināšanu, tā ari to_ paaugjamo namu piespiedu remontu, uzlabojot satiksmes
stināšanu. Mēs domājam, ka te jāienes zināms kolīdzekļus starp centru un nomalēm u. t t._ Bez aprektivs un ka pilsētu pašvaldībām noteiktās robežas
rādītiem līdzekļiem dzīvokļu trūkuma jautājums nav
būtu atļaujama normālā reizinātāja grozīšana īres
izšķirts un mums nenākas likt sevišķas cerības uz
valžu jautājumā mēs piekrītam sociālās likumdošanas
priekšā celto likumprojektu.
komisijas priekšlikumam, ar to pārgrozījumu, ka īres
Apskatot šo likumprojektu ka paliativu, es ap
valdes priekšsēdētājam vienmēr jābūt vietējam miersveicu
viņa pārejošo raksturu, jo taču neilga laikā
tiesnesim, lai šīs jaunā pārvaldes organa _tiesas spriesociālās likumdošanas kimisijai bus jāiesniedz nošanas funkcijas tiktu saskaņotas ar kartējām _ tiesām.
rādītais līdzekļu plans.ja viņa sevi skaita par tādu,
Ieinteresēto personu piedalīšanos mēs domājam kā
kurai uzlikts par pienākumu novērst dzīvokļu trūgoda amatu, līdzīgi zvērinātiem kriminālprocesa.
kumu. Ar to viņa izpildīs viņai uzlikto uzdevumu.
Es nedomāju, ka pietiktu ar šī likuma attiecināšanu
Vārds
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
tikai uz dzīvokļiem, jo citādi arvien lielāka bus cenPurgalim.
šanās pārvērst dzīvokļus par veikalu telpām. Bet
J. Purstals (kristīga nacionāla savienība): Augprāts,
teltomēr visi laikam būs vienis
ka vejkalu
stais
nams! Visi tie runātāji, kuri tik sirdīgi iestājas
pām nav noteicams tāds pat koeficients ka dzīvokpar šī jaunā telpu īres likuma pieņemšanu sociālas
ļiem. Sociālās likumdošanas komisija liek jums
likumdošanas komisijas redakcijā, pastrīpoja to, ka
priekšā noteikt to otrreiz tik lielu.
esot ne tik vien dzīvokļu krize, bet vispārēja telpu
Aiz šiem no manis pievestiem iemesliem vācu — domāts izīrējamo telpu — krize Latvija. Ta tad
frakcija balsos par pāreju uz pantu lasīšanu.
man, pirms es ķēros pie viena vai otra likumprojekta
Vārds apspriešanas, ir jāteic daži vārdi par šo izīrējamo
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
telpu krizi Latvijā. Mums jāņem vērā bez tām staBočagovam.
tistiskām zinām, ar kurām mūs tik laipni iepazīsti% Mļ A. Bočagovs (krievu nacionālists, runā krienāja
Nikolajs Kalniņa kungs, ari citas_ statistiskas
v iVviski):*) Deputātu kungi! Pēc diezgan ilgas gaīdiziņas. Pēc Rīgas pilsētas statistiskās pārvaldes davēl
no
Satversmes
Sapulces
vakar
laikiem,
h
šanas,
riem 1913. gada beigās Rīgas policijas robežas bija
Saeima stājās pie dzīvokļu trūkuma jautājuma ap12.114 apbūvēti gruntsgabali, bet 1922gada bija tispriešanas sociālās likumdošanas komisijas izstrākai
10.874 apbūvēti gruntsgabali Rīga, ta tad par
par
šo
Iiktimdātā likumprojekta veidā. Atbildību
1220 apbūvētiem gruntsgabaliemjnazak. r!
_ku skaits
*) Runātāja atreferējums.
samazinājies galvenā kārtā tādēļ, ka Rīga, ka tas
I
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ieņēmuši, tik ātri tos neatbrīvo, un tie* kas ir paliir koka ēkas. Tieši vai netieši no kara nopostītas kuši ārpusē, nu nevar tos dabūt Tapec pilnīgi pareizi, ka jūs nevarat dzīvokļus dabūt (Balsis pa
ēkas ir pēc Rīgas pilsētas statistiskās pārvaldes zikreisi: «Dzīvokļu trūkums".) Jus sakāt dzīvokļu
ņām 1367. Bez tam noplēstas vairāk vai mazāk vecākas ēkas. Mums ir pieejamas oficiālas ziņas, kā trūkums. Bet kā tad nu ir ar to dzīvokļu trūkumu?
bija ar ēku bojājumiem pa kara laiku. Pēc Rīgas pilsē- (Balsis pa kreisi: «Un ka ir ar to ērtību?") Caurmērā ņemot — es rēķinu visus dzīvokļus, kas mums
taskara zaudējumu komisijas ziņām,pa komisijas darbības laiku pavisam pieteiktas 2697 ēkas, kas bojātas ir — iznāk, ka tie, kas noīrējuši dzīvokļus centra, tos
caur aktīvu kara darbību un dažādāmpatvarībam un vaļā nelaiž, bet priekšpilsētās mums ir tūkstošiem
bojājumu jeb zaudējumu novērtētā kopsumā ir brīvu dzīvokļu, kurus negrib apdzīvot. Tas ir saprotams. Ko tad nu jūs darīsat, kā jus dabūsiet no
80.692.000 rubļu. Bez tam vēl pieteikti ārkateji zaukopsucentra dzīvokļiem laukā tos, kas tur ir iesēdušies?
rubļu
dējumi un nesaņemtas īres — 9.318.000
mā (starpsauciens pa kreisi). Šīs ziņas ir pieejamas Nekā! Nekā jūs nedabūsiet viņus ārā. (Balsis pa
kreisi: «Lai viņi dzīvo, kam tad viņus vajaga lauka
Rīgas pilsētas kara zaudējumu komisijā, ja Jūs, Kaldabūt!") Bet jūs, kas esat palikuši ārpuse taču
niņa kungs, par tām interesējaties. Jādomā, ka tur
^ Ko
kā valsts iestādē tās ziņas būs tik drošas, _ ka Jus esiet nemierā ar to, ka nevariet dzīvokļus dabūt
varat
darīt,_ir mēnu jums darīt? Vienīgais, ko jūs
tās varēsat atzīt. Tad man ir ari Rīgas pilsētas staģināt veicināt to, lai centrā tos stāvus buvetu vel
tistiskās pārvaldes droši dati, kā ir ar ēku noplēaugstākus. To jums vajaga veicināt, _ ja jūs gribiet,
šanu. Pēc Rīgas pilsētas statistiskās pārvaldes _ zi^
ņām 1920. gadā ir pavisam noplēstu ēku
ar pilsētas lai visi paliek centrā. Bet iedzīvotāju pieaugums,
valdes atļauju 753, to starpā 751 koka un 2 mūra tas piespiedīs vienu otru meklēt dzīvokli ari nomale,
vismaz priekšpilsētā. Tas piespiedīs. Citādi neēkas; 1921. gadā koka ēkas noplēstas 409 un mūra
ēkas 9, kopā 418, vēl nāk klāt jauktas — 19. 1922. kādi nebūs iespējams novērst šo šķietamo krizi, kā
gadā noplēstu ēku ir bijis: 138 koka un 14 mūra, kopa tikai dodot iespēju pārvērst tos namus, kuri nav ap152. 1923. gadā ar atļauju noplēstas 81 koka un 12 dzīvojamā stāvoklī, par apdzīvojamiem un, kur vajadzīgs, nomalēs būvējot ari jaunus namus, kur ir
mūra ēkas. Pēc šīm oficiālām ziņām ar atļauju noplēstas 1417 ēkas, bet atļauju sāka prasīt un dot tikai neapbūvēti gruntsgabali. Te nu man ir cienījamam
deputātam Dukura kungam jāatgādina tas, ko viņš
tad, kad lielais vairums ēku jau bija noplēstas un dasolīja saviem balsotājiem Rīgas pilsētas vēlēšanās.
žas ēkas jau bija sabrukušas tāpēc, ka nevarēja visas ēkas atjaunot (starpsauciens). Ari par tiem dzī- «Dzīvokļu trūkuma novēršana" — tādu virsrakstu
vokļiem mēs runāsim, Kalniņa kungs. Redzat, tā ir viņš lika šiem solījumiem. «Strādnieku ģimeņu māpēc oficiālām ziņām. Un kas nu iznāk, ja mēs ņejiņu izbūve un līdz ar to nelielu zemes gabaliņu nomam vērā šo dzīvokļu skaitu. Tie skaitļi, kurus es došana strādnieku mūža lietošanā uz pieņēmīgiem
pievedīšu, attieksies uz dzīvokļiem apdzīvotos narentes līgumiem ar gadskārtēju rentes maksu līdz
mos. Ja mēs salīdzinām tagadējo dzīvokļu skaitu
izbūves izmaksas galīgai deldēšanai. Neprecētu
ar 1913. gadā konstatēto apdzīvoto dzīvokļu skaitu, strādnieku namu būve (smiekli zālē). Modernas nakts
patversmes ierīkošana. Visnesaudzīgākā cīņa pret
tad iznāk ka 1913. gadā bija 116.723 apdzīvotu dzīvokļu. Tagad, kā jau to ari Kalniņa kungs aizrāspekulāciju ar dzīvokļiem. Visstingrākā mērā jādīja, ir to daudz mazāk. 1917. gadā bija vēl Rīgā
apkaro mazturīgu iedzīvotāju novietošana nederīgos
apdzīvoti dzīvokļi 115.289 (Nik. Kalniņš no vietas: dzīvokļos. Nesaudzīgā kārtā jākaro pret dzīvokļu
«Tie nebij apdzīvoti! Apdzīvoti bij tikai 60.000".). ierīkošanu pagrabā. Pie jaunu namu celšanas vai
Tie ir apdzīvotie dzīvokļi pēc Rīgas pilsētas ziņām. jaunu dzīvokļu ierīkošanas visnopietnākā un stingrākā vērība jāpiegriež tam, lai visiem dzīvokļiem
Pēc 1922. gada reģistrācijas bija 154.978 apdzīvotas
istabas, pa lielākai daļai dzīvokļi, kuros vismaz 1 būtu pietiekoša saules gaisma. (Starpsauciens pa
istaba bija apdzīvota. 1914. gadā Rīga deva ar sakreisi: «Tas ir pareizi!") Noliedzama ir to māju
viem namiem un dzīvokļiem mājokļus vismaz 520.000 noplēšana, kuras ir iespējams remontēt." To sola
personām. 1913. gada decembra skaitīšana uzrādīja saviem vēlētājiem savā orgānā Dukura kungs. Es
7763 tukšus dzīvokļus. Tas sakrīt, Kalniņa kungs, Dukura kungam tagad jautāšu, cik tad nu viņš to
ar Jūsu datiem. Jūs ari runājāt par 6,7% tukšu dzīstrādnieku dzīvokļu ir uzbūvējis? (Smiekli zālē. R.
vokļu no visiem dzīvokļiem (Nik. Kalniņš no vietas: Dukurs no vietas: «Nav vēl tā vara!") Nav vēl tā
vara? Dukura kungs, Jūs visādos kabinetos esat bi«Pareizi!") Būtu nu tad jādomā, ka tagadējam iedzījuši par ministriem un darbojušies tādā ministrijā,
votāju skaitam dzīvokļu pilnīgi pietiek, jo mums taču
visiem ir zināms, ka iedzīvotāju skaits ir lielā mērā kurai visvairāk vajadzēja gādāt par to, lai ko ražo.
samazinājies.
Vienalga, vai nu mēs pieņemam (R. Dukurs no vietas: «Vienā tikai.") Bet līdz šim
280, 290 vai 300.000, tas visādā ziņā vēl ilgi nesaJus neesat neko izdarījuši, neesat pildījuši savus sosniedz 1914. gada iedzīvotāju skaitu. Tā tad būtu
lījumus. Tagad nu Dukura kungs atrod par univerjānāk pie slēdziena, ka mums taču Rīgā dzīvokļu sālu līdzekli, pieņemt sociālās likumdošanas komitrūkuma nevarētu būt. Kas tad nu iznāk, ja salīdzisijas izstrādāto īrnieku aizsardzības likumu, kā vienām šo samēru, kādā tagad sadalās iedzīvotāji pa nīgo līdzekli, kas visus ļaunumus novērsīšot Tad
dzīvokļiem, ar to samēru, kāds bija pirms kara? Tad būšot dzīvokļu diezgan un būšot īrniekiem mierīga
iznāk, ka tagad uz 1 dzīvokli ir apmēram 37a iedzīdzīve. Bet Dukura kungs nerunāja nemaz, neviena
votāju. Pirms kara bija 41!, iedzīvotāju uz katra dzīpušplēsta vārdiņa, par šo strādnieku dzīvokļu būvi.
vokļa. Tas nozīmētu, ka tagad drusku vairāk par Redzat, kungi, kā ir ar tiem solījumiem un kā ir ar
300.000 cilvēkiem dzīvo tanīs telpās, kuras pirms to solījumu pildīšanu. Loti sirdīgi Dukura kungs
kara apdzīvoja 400.000 cilvēki. Tā tad caurmērā uzbruka _ juridiskai komisijai, ka tā ar ļaunu nolūku
novērojama diezgan liela ērtība. Bet ko nu saka Kalnovilcinājusi šī visai svētīgā telpu īres likuma izdoniņa kungs vecākais? — «Brīnums, ka šo ērtību nešanu. Te nu man jāsaka, ka patiesi juridiskā komiviens nejūt!" Nikolajs Kalniņa kungs ari vakar, griezsija, saņēmusi sociālās likumdošanas komisijas likumdamies pie augstā nama locekļiem, teica: «Ja jūs projektu, ir ienesusi tanī drusku gaismas iekšā. (Saumeklējat dzīvokli, gribat īrēt sev dzīvokli, tad jūs ciens no sociāldemokrātiem: ..Oho!") Tas ir svēto neatrodat." (P. Kalniņš no vietas: «Pareizi, patīgs darbs, un pie tā ņēma dalību ari — kauču zobus
reizi!") Pareizi, pilnīgi pareizi, profesora kungs. Bet
sacirtis, — jurists Nikolajs Kalniņš. Kungi, es piekāpēc Jūs to neatrodat? Tāpēc ka tie, kas dzīvokļus vedīšu tikai dažus pantus, lai jūs varētu paši spriest,
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vai bija sociālās likumdošanas komisijas projekts
tāds, ka to varētu likt par pamatu kādam likumam,
vai ne. Ņemsim tuvāko, kā man teica, ko sociālas
likumdošanas komisijas priekšsēdētaja kungs, Kalniņa kungs, kā jurists priekšā licis, t. i. 2. pantu, tas
skan tā sociālās likumdošanas komisijas varianta:
«īres līgumi, kurus noslēdz _ pretēji šī likuma noteikumiem, uzskatāmi par spēkā neesošiem. Līdz šī
likuma spēkā nākšanai noslēgts līgums zaudē speķu,
ja īrnieks no tā atsakās." Ņemiet pirmo teikumu.
Ja īrnieks ir noslēdzis ar namsaimnieku tādu līgumu,
kas kaut ari tikai vienā punktā vai viena punktiņa
šim jaunajam rigorozam telpu īres nkumam, sociālās likumdošanas komisijas redakcija, runa pretim,
tad viss tas līgums ir nederīgs. (Starpsaucieni.)
Nav, juristu kungi, līguma, tā tad uz reizi, ar.vienu
cirtienu, ja īrnieks un namsaimnieks, pec Kalniņa
kunga fomulējuma, nav saskaņojuši līgumu ar kaut
kādu likuma punktiņu, viņiem nav līguma attiecību.
Tad īrnieks ir tādā pat stāvoklī, ka ikviens svešs cilvēks, kas ieradies dzīvoklī no ielas. Taisni ta (starpsaucieni pa kreisi). Jūs sakiet, ka tik traki nav. Paprasiet jūsu juristiem, paprasiet Mendera un Cielēna
kungus. Taisni tādā stāvoklī, kāda atrodas cilvēks,
kas ienācis no ielas. Nu juridiskai komisijai, piedaloties Nikolajam Kalniņa kungam, bija tas jāizlabo,
un juridiskā komisija to ir darījusi un_ darījusi par
svētību jūsu projektam. Tas ir tas svētīgais darbs,
ienesusi juridisku gaismu sociālas
ka viņa ir
likumdošanas komisijas projektachaosa. (StarpsauJus ari to gaismu
cieni kreisā pusē). Ak,
gribiet, Jūs vēl neesat izlasījuši juridiskas komisijas
variantu. To Jums labprāt nolasīšu. Man ari ir
interesanti, ka Jūs sakiet pamazam saprast to likumu.
Ko juridiskā komisija ir pasacljjusi? Viņa ir pasacījusi, ka pirms šī likuma_ speķa nākšanas noslēgto
īres līgumu noteikums, kā izīrētajam, ta ari īrniekam ir tiesība prasīt piemērot šī likuma noteikumiem.
Lūdzu uzklausiet tikai, tad būs juridiska gaisma. Pec
šī likuma spēkā nākšanas noslēgto īres līgumu noteikumi, cik tālu tie runā pretim šim likumam, uzskatami par spēkā neesošiem. Nebūt ne viss īres līgums, bet tie noteikumi, kas runa pretim likumam,
nav spēkā. Mēs varējām juridiska komisija atrast
priekš īrnieka labāku noteikumu, lai nebūtu īrnieks
tā kā no ielas ienācis, bet _ viņam ar namsaimnieku
būtu līgums, pie kam spēka nav tikai tie noteikumi,
kuri runā pretim šim likumam. īrniekam līgums tomēr paliek, un tā ir tā gaisma.jSauciens pa kreisi:
«Vai priekš tam vajadzēja 48 sēdes?") Par tam 48
sēdēm tūlīt paskaidrošu. Te vel ir par lielāku darbu
jārunā. Ņemsim 23. sociālas likumdošanas komisijas
projekta pantu. (Starpsauciens: „Vai _ jau uz reizi
23?") Jā, 23., jo mēs veselu nodaļu, ka nederīgu izstrīpojām, par to runāšu vēlāk, tad ari to apgaismošu.
«Namsaimnieks nevar atteikties izīrēt svabadas telpas, ja tās atrodas lietojamā stāvoklī." Ludzu, kungi, ievērojiet, Jūs ari, profesora kungs, ko tas nozīmē — namsaimnieks nevar atteikties izīrēt svabadās telpas. Pareizi. Tas nozīme, ka jānoslēdz
līgums, jo mums vel nav tādas tiesiskas iekārtas,
lai varētu iztikt bez līguma, lai varētu kaut kādi tikt
pie dzīvokļiem, nenoslēdzot līgumus. Ja kāds ierodas pie namsaimnieka, tad ar to gribot negribot namsaimniekam bus jānoslēdz līgums, dzīvoklisbus jāizīrē. Nu, kungi, tik tālu jau nezin vai kāds bus
gājis. (A. Veckalns no vietas: « Švaks pulveris!")
Redziet, kā tas iet, nemaz negrib vairs ieverot tiesiskos principus. Tas ir tas, par ko vakar te runāja mūsu augsti godātais deputāts Kasparsona
kungs. Te ir mēģinājums pilnīgi nosviest pie malas
privattiesiskos jēdzienus. Valsts varu uzskata par
visspēcīgu un tās vārda pasaka, katrs kas nak un
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grib telpas īrēt, tam tās jāizīrē bez kaut kādas
vienošanās. Redziet, kādu laiku ari padomju Krievija, Kalniņa kungs, Jūsu paraugs, ta rīkojas, bet nu
padomju Krievija ir nonākusi pie jauna civilkodeska,
kurš lielā mērā restituē vecas tiesiskas normas. Man
te ir attiecībā uz mantas īri vai normu padomijas likuma daļa un te es pievedīšu padomijas likuma 152.
pantu, tas nosaka:. „po dogovoru imučestvennavo
tiaima odna storona (naimodateļ) objazuetsja predostaviķ drugoi (naņimateļjuj imučestvo za opredjeļonnoje voznagraždeņije dlja vremennavo poļzovaņija." Tālāk nāk paskaidrojumi padomijas pavalstniekiem. (N. Kalniņš no vietas: «Redz, kur ta gaisma
aust!") No padomijas nāk gaisma. Sie paskaidrojumi pamāca tos, kuri visu laiku bij pieraduši pie ta,
ka valsts vara bez līguma visu var darīt, — ka iekams nav abas puses vienojušās un sapratušas, tikmēr nav īres līgums. Jūs redziet, ka pec tiem maldu
ceļiem,kādi tur bija, notiek atpakaļ atgriešanas pie tiesiskām normām. Jus taču vajadzēja interesēt tas
jautājums, kādus padomi jā raksta _ likumus, un nevis
maldināt ļaudis pa mītiņiem, ka ta visspēcīga valsts
vara var visu regulēt un kartot. _ Jus redziet, ka atgriežas atpakaļ pie vispārcilvēciskiem tiesiskiem
principiem. Jūs redziet, ka ari tur sāk nojaust, kas
ir jādara. Man jāsaka, ka juridiskai komisijai te atkal bija lielas pūles jāpieliek, lai pārliecinātu sociālās likumdošanas komisijas pārstāvjus, — kuri taču
katrā sēdē ņēma dalību un deva paskaidrojumus, —
ka tā nevar, ka tam namsaimniekam var but dibināti iemesli, ja viņš nenoslēdz līgumu ar tadu_ personu, kas viņam kādreiz pie rīkles ķērusies klāt, —
līgumu ar katru, kas nāk no ielas. (Sauciens pa
kreisi: «Tas jau nav sacīts projekta!") Jus redziet,
cik grūti vēl iet, kamēr tā gaisma aiziet tik tālu
(jautrība). Jūs sakiet, ka namsaimnieks nevar atteikties izīrēt svabadās telpas, ja tās atrodas lietojamā stāvoklī. Un kā nu jūs dariet? Ko jus sakiet, ja
namsaimnieks atteicas katram pirmām, kas nak, tas
telpas izīrēt, kas tad ar viņU notiek? Arests!
(smiekli). Redziet, sociālas likumdošanas komisijas
varianta 6. pants nosaka: « Par šī likuma 22. līdz 29.
un t. t. panta noteikumu pārkāpšanu un tanīs paredzēto tiesību izlietošanu īres valdes vai īrnieka maldināšanas nolūkā vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz
500 latiem, vai arestu līdz 3 mēnešiem. vai ar abiem
šiem sodiem kopā." Nu redziet, atstājiet nu, profesora kungs, šopantu spēkā, tad iznāks, ka tiesnešu
kriminālistu pietrūks. Jūs atstājiet īrniekam tiesības saukt namsaimnieku pie atbildības, ja viņam
telpas nav izīrētas. Sakiet, ko ar tādu projektu var
iesākt? (Jautrība.) Juridiska komisija, jāsaka, visi
bez izņēmuma ļoti interesējas; apakškomisija, cienījamaisBachmaņa kungs, ko viņš tur nav pielicis pulēs, lai varētu savus piedzīvojumus darīt pieietamus
ari citiem. Tas bija tas darbs un svētīgs darbs, jo
daudz maz taču ari sociālās likumdošanas komisijas
priekšsēdētāja kungs ir profilējis. Tāpēcnav ne mazākā iemesla jums, daktera kungs, taisīt pārmetumus juridiskai komisijai. Iesim nu tālāk. (Jautrība. A. Veckalns no vietas: «Ar Dieva palīgu!_") Iesim nu tālāk pie jūsu slēdzieniem; ko visu jus mums neiestāstījāt par namsaimnieku apdāvināšanu, par to mes
ari runāsim. Jūs teicāt, ka 1920. gada 18. marta likums esot namsaimniekiem namus uzdāvinājis. To
neteicāt tikai jūs, to teica ari Kalniņa kungs. Mēģināsim nu noskaidrot, cik tad bija vispārīgi to parādnieku - namsaimnieku. Drošu ziņu par to nav.
Kasparsona kungs jau mums devas dažas ziņas, kuras
visādā ziņā ir atzīstamas, bet es te jums pievedīšu
pilnīgi oficiālas ziņas. Man te ir Rīgas hipotēku
biedrības oficiāls raksts, no kura redzams, ka Rīgas
hipotēku biedrībā bija 1920. gada 1. janvārī ieķīlāti
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pavisam 4373 nekustami īpašumi. Rīgas pilsētas
kreditbiedrībā bija ieķīlāti uz 1920. gada 18. martu,
t i. uz to kritisko dienu, Dukura kungs, 593 nekustami īpašumi. (Sauciens no vietas: « Tikai?") Jus
prasāt, vai tikai? Pagaidiet, pagaidiet drusciņ, paciešaties (jautrība). Ja jūs ar statistiku daudz maz
esat iepazinušies, tad ņemat vērā, ka Rīgā bija pirms
kara 19.000 namu un šinīs lielajās hipotēku bankas,
kurās taču bija tas vislētākais kredits, un ikviens
cilvēks, kurš būvēja namu un kurš vispārīgi gribēja
kādu hipotekarisku kreditu baudīt, agri vai vēlu
iestājās šinīs bankās; tā tad iznāk, ka no 19.000 Rīgas namiem ieķīlāti šinīs abās hipotēku bankas bija
nepilni 5000. (N. Kalniņš no vietas: «Vai tad vairāk
banku nebij Rīgā?") Es tūlīt paskaidrošu, kā bija ar
tām bankām. Un kas tad nu ir tālāk noticis? Līdz
1924. gada 1. janvārim Rīgas hipotēku biedrībā parādi gan samaksāti par 2421 namu, t i. no 4373 nav
samaksāti par 1952 namiem. Kreditbiedrībā no 593
namiem ir samaksāts par 343 namiem un nav samaksāts par 250 namiem t. i. puse nav samaksāta.
Un tas viss neskatoties uz to, ka termiņa pagarināšana ar 18. marta likumu notika vienmēr uz 6 mēnešiem, uz 6 mēnešiem un vienmēr baidīja tos, ka
būs citi noteikumi un visus skubināja, lai kārto savus
parādus, — viņi nespēja to izdarīt. Jūs redziet, ir
puse nav varējuši savus parādus samaksāt. Ņemot
vērā tagad šos datus un salīdzinot tos ar tiem datiem, kurus sniedza Kasparsona kungs, ka vismaz
kāda puse nebija nemaz parādus taisījusi, jāsaka, ka
šie dati saskan. Jūs taču paši kā ekonomisti, ziniet,
jūsu frakcijas ekonomisti to jums paskaidros, kurš
cilvēks tad iet ņemt neizdevīgus kreditus, ja toreiz
varēja dabūt izdevīgus kreditus. Ikviens gāja uz
lielām hipotēku bankām, un tikai pārejas laikā, kamēr nami nebija galīgi uzbūvēti un ari citi šķēršļi
bija, kamēr nevarēja no hipotēku bankām dabūt aizdevumus, ņēma pret obligācijām no vienas otras
privātas bankas. Lai būtu kā būdams, es neiešu ar
jums strīdēties par to, cik daudz ir parādnieku, bet
te jūs redziet no šiem datiem, ka visi namīpašnieki
nebij parādnieki. (A. Veckalns no vietas: «Bet daļa
bija.") Jā, kauču ari viena daļa, par to daļu mēs

nestrīdēsimies.

Un ko Jūs sakiet? Jūs sakiet, ka

visi namīpašnieki ir dabūjuši dāvanu ar 18. marta
likumu. (Nik. Kalniņš no vietas: «Es tā neteicu.")
Kā tad Jūs to neteicāt? Jūs neteicāt, ka viena daļa
namsaimnieku, bet Jūs sacījāt un vērsāt to pret visiem namsaimniekiem. Tāpēc man jāsaka, ka Kasparsona kungamjr taisnība, ja viņš saka, ka namsaimnieki ir zaudējuši. (Nemiers pa kreisi.) Un zaudējuši tie namsaimnieki, kuriem nav bijuši it nekādi
parādi vai ari ļoti maz parādu. Tie ir tikai zaudējuši. Dāvanu viņi it nekādu nav saņēmuši. (Starpsaucieni pa kreisi). Un ko nu teica par šokrizes novēršanu Nikolajs Kalniņa kungs? Viņš teica un atzina, ka neielikšot gan kapitālu namu būvēs. Tas
esotneticami, ka kāds rastos, kas liktu naudu jaunbūve, ja tirdzniecība dodot 25% peļņas. (Nik. Kalniņa starpsauciens.) Tā Jūs teicāt, es atzīmēju Jūsu
vārdus, ka nelikšot neviens. Bet reizē ar to Kalniņa
kungs _ ari runāja par hipotēku bankas dibināšanu.
Dibināšot hipotēku banku un nu taču namsaimniekiem būšot atkal izdevība savus namus ieķīlāt, dabūt aizdevumu, savest tos kārtībā. Kā tad gan Jūs
iedomājaties, Nikolaja Kalniņa kungs, kā tad lai samaksa namsaimnieki šai hipotēku bankai procentus,
kurus Jūs paši viņiem it nekādus negribiet dot nopelnīt, ja Jūs noteicat tādu īres normu, ka viņš nevar pat remontus izdarīt? Kā tad Jūs domājiet, kā
i amsaimnieks var maksāt procentus par aizņēmumu
hipotēku bankai? (Nik. Kalniņš no vietas: «Vai tad
es teicu, ka namsaimniekiem jāmaksā?") Vai Jūs
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domājiet, ka valsts hipotēku banka bus tāda, kas
aizdos naudu uz nekaa atkalredzešanu. Ta taču nevar būt. Ja Jūs domājat nopietni par hipotēku bankas dibināšanu un aizdevumiem, tad jums jādod iespēja namsaimniekiem samaksāt procentus hipotēku
Dankai. Jūs atsaucaties ari, ka vispārīgi jūsu frakcija pēdējā laikā mēdz atsaukties, uz Anglijas ekonomisko politiku. Kā tad nu bijis Anglijā ar to jautājumu, kuru cēla priekšā strādnieku partijas kreisā
spārna priekšstāvis, lai ai īres likuma noteikumu
aizliegtu izlikt no dzīvokļiem tos strādniekus, kuri
ir bezdarbnieki? Redziet, jūs atsaucaties uz to, ka
Anglijā zināmos gadījumos nemaz nevarot izlikt no
dzīvokļa, iā jūs vakar te skaidrojāt. Bet ko jūs
esat noskaidrojuši? Jūs esat maldinājuši savus klausītājus. (Nikolajs Kalniņš no vietas: «Jūs neesat sauzirdējuši, ko es teicu.'") Es Jums paskaidrošu, kā
tas bij ar šo jautājumu, par kuru Jūs gan gribējāt
runāt, bet apķērāties, ka tas nav Jums izdevīgi. Rīgā
pienāca Latvijas telegrāfa aģentūrai telegrama, ka
«strādnieku partijas kreisā spārna deputāts VVhitlv
vakar apakšnamā iesniedza pie 2. lasījuma likumprojektu, kurš aizliedz spaidu kārtā izlikt no dzīvokļiem īrniekus par īres nesamaksāšanu, ja tie reģistrēti par bezdarbniekiem. Pret šo ierosinājumu
uzstājas abas pilsoniskās partijas, tiklab liberāļi kā
konservatīvie. īres naudu par bezdarbnieku dzīvokļiem Anglija jau tagad maksā valsts, tikai Skotijas pilsētas šinī ziņa_ ir daudz izņēmumu. Minēto
likumprojektu ierosinājuši Skotijas strādnieku partijas radikālākie elementi, kurus apakšnamā reprezentē VVhitlv kungsDeputāts Cemberlains konservatīvas partijas vārda iesniedza priekšlikumu noņemt VVhitlv projektu no dienas kārtības, jo tas netaisni uzlikšot bezdarbnieku pabalstu nastu vienai
sabiedrības šķirai — namu īpašniekiem un Askvits,
liberālas partijas liders, apzīmēja ierosinājumu par
ļoti kaitīgu Anglijas tautsaimniecībai. Ja valdība neapņemšoties _ strīpot no tā 1. pantu, liberāļi būšot
spiesti nostāties opozicija. Likumprojekta apspriešana beidzas ar to, ka notecēja debatēm paredzētais
laiks. Formeli tas nozīme, ka jautājums paliek atklāts, bet faktiski projekts jāuzskata par atmestu.
So paņēmienu par kāda ierosinājuma aizdebatēšanu
projām Anglijas parlaments mēdz izlietot, lai valdība
varētu izvairīties no_ paredzamām neveiksmēm balsošana." Redziet, šāda telegrama ir pienākusi un ir
nodrukāta «Valdības Vēstnesī". Tā iet ar īres likumu Anglija, uz kuru jus ta atsaucaties. Bet mūsu
preses kreisa daļa noklusē šo telegramu, jo bij neveikli pateikt, ka Anglija ari liberāļi pasaka, ka strādnieku partijas nolūki kaite visai valstij. Tur liberāļi
pasacīja, ka viņi ir ar strādnieku valdību, bet tikai
tad, ja strādnieku valdība apņemas izvest to, ko vēlas ari liberāļi. Tiktaļu viņi varētu iet līdz un pabalstīt, bet ja strādnieku partija nāk ar priekšlikumu, kas
kaite visai_ valstij un sabiedrībai, nes traucējumus
ekonomiska dzīve, tad jūs redzat, ko pasaka liberāļi.
Viņi negāja līdz un noraidīja to likumu. Mūsu kreisā
prese nedrīkstēja par to rakstīt. (Sauciens pa kreisi:
«Rakstīja gan, bet Jus tik neesat izlasījuši!") Sakropļoja gan. Jus redzat, ka jums nav no svara noskaidrot ekonomisko stāvokli, bet jūs gribat dzīt tikai demagoģiju. Jūs nedrīkstat sacīt plašām strādnieku masām: Redzat, cik_ angļi ir prātīgi un ekonomiski, kauču ari viņi būtu visliberālākie cilvēki.
(R. Dukurs no vietas: „Ko tad Jūs darāt? Jūs tagad
dzenat demagoģiju.") Es nolasu «Valdības Vēstneša" numura telegramu. Vai tā ir demagoģija? Redzat ar kādiem līdzekļiem Die mums strādā. Strādā
ar tādiem līdzekļiem, ar kādiem ekonomiskā dzīvē
nedrīkst strādāt Kas tad nu iznāktu, ja mēs tā strādātu, ka to veļas kreisais spārns. Tad mēs nokļūtu
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drīz vien tādā pat stāvoklī, kādā dzīvokļu jautājuma
atradās Vācija. Vācija ari pieņēma ļoti radikālu īrnieku aizsardzības likumuun kāds bija tas sekas.
Sekas bij tādas, ka nami gāja boja. Gāja boja tapec,
ka nevarēja remontus izdarīt. Arējas sienas rēgojās jau plaisas, jumti nebija kārtībā. Kas tad nu notika? Notika tā, ka Reichstaga Ausschuss uz „Lrmāchtigungsgesetz*" pamata atzina, ka īres likums
neder dzīvē un atrada, ka likumu vajagagrozīt. tur
ari sociāldemokrāti nāca pie atziņas, ka ta talak saimniekot nevar un sociāldemokrāti revidēja savus uzskatus šai ziņā un nāca pie tāaa slēdziena, ka tam
strādnieku plašām masām nav no svara, lai samazinātu īres, lai būtu zemas īres cenas, bet lai Vācija
attīstītos strādnieku_ algas, lai tās tiktu paaugstinātas
un lai tās nosaka pēc dzīves dārdzības indeksa. Tur
ir ierēķināti visi izdevumi, kas ir vajadzīgi priekš uztura, apģērba, apaviem un dzīvokļa. Ja pašreiz tas
tā ir, tad ko tas nozīmē priekš strādnieka? Tas nozīmē, ka strādniekamjādabū alga tāda apmēra, ka
lai viņš būtu spējīgs kārtīgi īres izdevumus segt. Ar
vārdu sakot strādniekam, kas saņem algu, tas_ ir nepieciešams izdevums. Lai īri varētu samaksāt kārtīgi, tad viņam jādabūkārtīga alga. Tapec ari strādnieki nāca pie tās atziņas, ka viņiem ir no liela svara
tas, ja darba alga tiek ņemta pec dārdzības indeksa.
Ja īre jāmaksā kārtīgi, tad jadabu alga, jo īres maksa
ir viena nepieciešama izdevumu daļa, kas vajadzīga
priekš dzīves, kas ieiet dzīves minimuma iekša.
Jūs variet ar likumu tā norobežot īres, lai nams zaudētu savu saimniecisko līdzsvaru. Tad iestāsies tas,
par ko vakardien runāja Kasparsona kungs, ko mes
novērojam Vācijā. Novērojam, ka strādnieku priekšstāvji, sociāldemokrāti, nepastāv vairs uz ta, lai viņiem būtu jāmaksā mazas īres Jo nākuši viņi pie atziņas, ka tanīs gadījumosjiota pelna nevis strādnieks. Strādnieks dabū pēc dzīves dārdzības indeksa
savu algu. Viņam vienalga, vai maksa viņš kārtīgi
īri, dabūdams ari to daļu sava alga, cik priekš ta viņam ir vajadzīgs vai maksa mākslīgi nospiestu īres
maksu un nedabū^ ari vairāk tadeļ algas, ka tikai to
daļu attiecīgi, cik īres samaksai vajadzīgs. Tāds ir
skaidrs domu gājiens un sociāldemokrātu intereses
nav vairs tagad, lai uz spekulantu rēķina kaitētu tikai
namsaimniekiem. Vēlvairak, sociāldemokrāti paši
saprata, ka nami sabrūk. Dukura kungs teica, vai
tur nu liela nelaime, ka nomale kāds nams sabrūk.
Vācijas sociāldemokrāti citādi rēķina. Vācijas sociāldemokrāti izrēķina tā, ka atjaunotnepieciešamo namu nozīmē atjaunoto tanī nozare rūpniecību. (R. Dukurs no vietas: «To mēs ari sakām!") Jus nevis sakiet, jūs soliet strādniekiem pašiem dzīvokļus celt un
jūs paši redziet, ko jūs esiet priekš ta darījuši. Neko,
dot tikai īres likumuun pateikt ka valsts vara var
visu to nokārtot. Vācijas sociāldemokrāti citādi rīkojas, tāpēc, kas Vācijā ir not_iciesir noticies tadeļ,
ka tur pārliecinājās, ka tas ta_ talak neiet Tad ar
trešo nodokļu dekrētu restaurēja īres ta, ka tas bija
70% apmērā no pirmskara īrem, lai atjaunotu namus
un lai netrūktu dzīvokļu, un pie tam higiēnisku dzīvokļu visiem pilsoņiem. Jus redziet, pie kādas apziņas ir nākuši Vācijā un pie tas jus, sociāldemokrātu
kungi, vēl neesat nākuši. (A. Veckalns no vietasj «Bet
vai mums ir dārdzības koeficients uz darba algām ?")
Salīdziniet, jūs esiet tuvāk darba ministrijai, šīm lietām daudz tuvāki, tad jūs varēsiet tagad paši saprast,
kāpēc jums tas par ļaunu nak (starpsauciens). Sociālās likumdošanas komisijas projekts iziet uz dzīvokļu un citu izīrējamo telpu spekulācijas veicināšanu
un to es jums pierādīšu. Kad jums jautajā, kapec jus
attieciniet normēšanu ari uz veikaliem un citam_ telpām, jo taču veikalu telpas un kantoru telpas netrūkst
tad jūs ko atbildējāt? Nekāda cita argumenta nebija,
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kā tas, ka ja pielaidīšot veikala telpu nenormešanu,
tad dzīvokļus pārvērtīšot par veikala telpām. Tas
vienīgais arguments. Ko jūs paši tomēr darījāt?
Jūs domājiet, ka tas ir taisnība, ko jus šeit izsakiet.
Jūsu projektā ir teikts no paša sākuma, ka jūsu likums attiecas uz visām telpām, izņemot fabrikas telpas un telpas jaunos namos. Vai jūs to domu_ izvediet cauri savā projektā, konsekventi cauri? Jus gan
pasakiet, ka neviens pats īrnieks nedrīksUeņemt vairāk kā vienu dzīvokli vienā pilsētā, bet jūs nebūt nepasakiet, ka viņš nedrīkst ieņemt vairāk ka vienas
veikaltelpas. Veikala telpas viņš var ieņemtcikviņš
grib un ne tik vien ieņemt, bet ari dot tas talak.
(Starpsauciens pa kreisi.) Lasiet lūdzu likumprojektu, tad jūs redzēsiet. Sociālās likumdošanas komisijas projekta 29. pants nosaka: «Aizliegts noīrētās telpas tālāk izīrēt, izņemot: 1) teātru, koncertu,
sapulču un izpriecu telpas; 2) dzīvoklī _ atsevišķas
istabas un gultas vietas, ka ari citas telpas kādu daļu no tām, ja īrnieks pats apdzīvovai aizņem parejo
daļu no telpām." Tā tad pēc šī projekta itin neviens īrnieks nav ierobežots, viņš varsaņemt tik
daudz veikalatelpas, cik viņam patīk, tapec, ka viņam tur nav jādzīvo un tas viņš var izīrēt no jauna
un par tādu cenu, kā viņš grib; no apakšīrnieka viņš
var pieprasīt kuru katru cenu. Tikai attiecība uz
dzīvokļiem, par istabām ir teikts, ka nevar ņemt vairāk, nekā tas ir paredzēts, bet par veikala telpām var
ņemt cik tik grib. Redziet, kungi, ko jus veiciniet ar
šo likumprojektu! Jūs veiciniet spekulāciju vislielākos apmēros. Lūdzu lasiet šo projektu un pārliecinājāties. Vakar referējot Rozentāla kungs izteicas,
ka neesot vajadzība to normēt un ierobežot. Viņš it
kā gribēja klusu ciešot šai lietai pāri pariet, un redziet,
kas notiek! Jūs normējiet 1. pantā visas telpas, izņemot nelaimīgās fabriku telpas un jaunos namus, bet
jūs neizvediet to lietu līdz galam un ar to jus radāt iespēju vislielākai spekulācijai. Namsaimniekiem jus
ņemiet katru iespēju atjaunot neapdzīvojamas telpas,
uzturēt namus kārtībā. īrniekam, tam mazam brālim, tam jūs neko nedodiet, bet tikai veicinajiet spekulāciju. Tāds ir šī likumprojekta vienīgais pareizais
raksturojums. (A. Veckalns no vietas: «No jūsu apgaismojuma!") Lasiet paši un velkiet konsekvences.
Man vēl ir jārunā par to multiplikatoru, par to reizinātāju, par kuru te ir diezgan daudz runāts. Lai varētu daudz maz sev noskaidrot jautājumu par šo universālo reizinātāju attiecība uz īrem, tad tiklab viena, kā otra komisija, _ ka tas redzams no komisijas
Juriprotokoliem, ir aicinājusi talka lietpratējus.
diskā komisija šinī jautājuma uzaicināja 3 lietpratējus, Rigas pilsētas priekšstāvi Gaiļa kungu, Latvijas
augstskolas profesoru Laubes kungu un Rīgas pilsētas statistiskās pārvaldes direktoru Pārna kungu.
Un ko viņi izteica? Ka nav nemaz iespējams ar vienu
tādu reizinātāju regulēt visas īres. Es negribu te visos sīkumos mēģināt noskaidrot šos atzinumus, bet es
aizrādīšu visiem tiem, kas veļas sev noskaidrot to
jautājumu, vispirms uz profesora Laubes kunga atzinumu, uz viņa rakstu par nekustamas mantas vērtēšanu. Šis raksts ir iespiest šī gada «Ekonomista"
4. numurā. Viņš saka, ka nekustamu īpašumu dažādība ir tik liela, ka tiklab novērtēšana, ka vispārīgi kaut kādi noteikumi attiecība uz īrem vai nodokļiem nemaz nav iespējami. To viņš sīki apgaismo,
kādēļ tas tā ir. Viņš aprada, ka galvenie viedokļi,
no kuriem notek nekustamu īpašumu raksturošana,
ir novietne, pieietamība, zemes gabala forma un izlietošanas veids. Viņš saka, ka nekustami īpašumi
ir visdažādākie, sevišķi nami attiecība uz materiālu,
no kā viņi taisīti, attiecība uz iekārtu, attiecība uz
istabu skaitu un apmēru, ari attiecība uz higiēnisko
pusi, tā kā absolūti nav iespējams normēt un vispa-
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rīgi sadalīt kaut kādās kategorijās pilsētas namus.
Pēc tam, kad viņš visdažādākos viedokļus apskatījis,
viņš nāk savā atzinuma pēc pārbaudījumiem ar skaitļiem pie sekošiem slēdzieniem, ka tādēļ nav iespējams
likumdošanas ceļā taisnīgi normēt īres maksas, nav
iespējams ari taisnīgi noteikt nodokli, neiepazīstoties
pamatīgi ar katru dotā gadījuma īpatnējiem apstākļiem. To pašu pasacīja ari Rīgas pilsētas priekšstāvis architekts Gaiļa kungs un to pašu savā rakstiskā atzinumā saka Pārns. Tas nav iespējams. Bet
juridiskā komisija atrada par nepieciešamu kaut kādu, kauču ari netaisnīgu, reizinātāju noteikt, ņemot
vērā Rīgas apgabaltiesas deleģētā
miertiesneša
Kiršteina atzinumu, ka pēc tagadējā likuma esot ārkārtīgi grūti izzināt vai namsaimnieku budžeti ir pareizi sastādīti vai nē. Miertiesnešiem esot uz vietas
jāapskatās, vai ir tāda vajadzība pēc izdevumiem, kādu namsaimnieks uzrāda vai nav un jāizdara ekspertīze lielākos namos, apskatot vairākus dzīvokļus, varbūt 10 līdz 100 dzīvokļus un ka tāpēc esot tagadējie
likumu noteikumi ļoti smagi priekš tiesnešiem, jo viņi nevarot lietas ātri izšķirt. Un ka viņiem būtu ērtāki, ja noteiktu vienu vienīgu reizinātāju, un tāpēc
ari ņemot vērā to, ka sociālās likumdošanas komisija
bija jau pieņēmusi savā projektā reizinātāju, juridiskā
komisija pēc garām debatēm, kurās visus šos jautājumus pamatīgi apskatīja, tomēr nāca pie tā slēdziena,
ka vajadzētu reiz to reizinātāju noteikt; bet ari viņa
atzina, ka taisnīgs tas reizinātājs nebūs. Tas reizinātājs nevar būt taisnīgs un nav taisnīgs. Tamdēļ mums
nekas cits neatliek, ka šo likumu noraidīt, jo tikai tad,
jamēs šo likumu noraidīsim un dosim pašai dzīvei iespēju izveidoties, turoties pie piedāvājumu un pieprasījumu principa, ieinteresējot namsaimniekus savest
savus namus kārtībā, mums dzīvokļu netrūks. To
jau pamatīgi jums norādīja deputāts Kasparsona
kungs. Tādēļ kristīgo nacionālistu frakcija balsos pret
pāreju pz lasīšanu pa pantiem.
Priekšsēdētāja biedrs
Francim Trasunam.

A.

Petrevics:

Vārds

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) : Rūts nājot par šo likumu, mani kungi, mums vajaga uz\\ stādīt jautājumu, vai vispārīgi ir iespējams normēt
?\
ekonomisko dzīvi, normēt cenas uz zināmiem objek) U\
tiem ar likumu. Uz šo jautājumu vajaga atbildēt, ka
normēt ekonomisko dzīvi ar likumu nav iespējams.
Mēs visi zinām ļoti labi, ka jo retāks ir kāds objekts,
jo vairāk ir šī objekta pieprasītāju, jo augstākas ir
cenas. Ņemsim, tā sakot, vienkāršu piemēru. Kas
ir zelts? Zelts, taisnību sakot, ir ļoti nederīgs metāls. Visderīgākais dzīvē ir dzelzs. Bet ja mēs ņemam piemēram cenas uz dzelzi un uz zeltu, taču tā
proporcija ir milzīgi liela. Un tā arvien ir bijis dzīvē. Mēs ari zinām, kungi, ka ir bijuši gadījumi, kur
valdības un valsts ir gribējušas normēt caur likumu
ekonomisko dzīvi, pat mūsu laikos. Tas bija, kungi,
kad iesākās karš, kad iesākās brēkas Krievijā, ka
cenas uz maizi esot palikušas augstas, ari uz lopiem,
uz dažiem produktiem u. t. t,,tad Krievijas valdība
izdeva rīkojumus, kur noteica cenu par dažiem produktiem. Rīkojums bija ļoti netaisnīgs. Visas grūtības tikai uz vienu šķiru, uz to šķiru, kuru arvien
visvairāk izmanto, sevišķi tādos gadījumos, kad ir
karš. Visas grūtības krita uz zemnieku šķiru, jo
zemniekiem rekvizēja zirgus, ragu lopus, rekvizēja
labību. Zemniekiem rekvizēja pajūgus, izdzina cilvēkus šķuts, no zemniekiem ari ņēma, tā sakot,
jaunu nodokli, ņēma ari nodokli no labības. Bet ko
tas līdzēja? Vai cenas palika patiesi zemākas? Nē,
cenas kapa uz augšu! Zemnieki zaudēja, bet iedzīvojas tirgotāji, iedzīvojās visvisādi spekulanti. Bez
tam, kungi, mes zinām, ka gribēja normēt caur dekrētiem revolūcijas laika cenas uz precēm. Pa-
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domju valdība noteica, kādām jābūt cenām, izdeva
lapiņas, pēc kurām tikai varēja dabūt preces.
Un
ko mēs kungi reazējam? Mēs redzējām milzīgas
astes ir Pēterpilī, ir Maskava, ir pa visu Krieviju.
Cilvēki stāvēja ziemas laikā ne tikai veselām stundām, bet pat veselam dienām, kamēr tika pie kādām precēm. Un ari tad tāmbija milzīgas cenas. Tanī
pašā bridi, no kura ar dekrētiem gribēja normēt cenas uz precēm, tanī pašā brīdī tās pie tirgotajiem
nozuda, tirgotāji vienkārši pateica, ka preču nav
un tāaēļ cenas ir ļoti augstas, i o pašu mēs piedzīvojam ari Latvijā. Mēs zinām, ka tad, kad mūsu
vaiuta krita, bij rīkojums nepielaist ārzemju valūtas
izvešanu, neielaist Krievijas padomju rubli Latvija
u. t. t. uet ko tas līdzēja, itin neko. Kamēr mūsu
vaiuta bij zema, Krievijas nauda ieplūda, bet tiknuz mušu valūta stabilizējas, nekādi rīkojumi nebij
vajadzīgi un neviens Krievijas rubli negribēja pieņemt, laaas bij tas lietas. Lādi bij tie panākumi
rīkojumiem un likumiem normēt cenas uz zināmiem
objektiem. Dez tam, kungi, griežoties pie mūsu
likuma, jājautā, vai mēs spēsim ar šo likumprojektu
patiešam uz visiem laikiem normēt īres cenas. Man
nekas, ka galīgas iespējas normēt šīs cenas mums
neous nekāda ziņa. ualu gaiā visā visumā mēs nespēsim panākt to, ko gribam. Bez tam, par šo
likumprojektu varam teikt, ka viņš dos iespēju mūžīgiem procesiem starp īrniekiem un namsaimniekiem, bet viss tas, kungi, ko es tagad teicu, tas zīmētos uz normāliem laikiem, ja tie laiki būtu pavisam normāli, tad ari es pateiKtu, ka cits nekas ne^
atliek, ka tikai šo'likumu
noraidīt. Tomēr jāsaka,
ka mes dzīvojam, ja ne visai nenormālos laikos, tad
mazākais pusnormaios laikos. Ka mēs dzīvojam pusnormaios laikos, tas, kungi, mums šeit skaidri ir
pieradīts. Pirms kara ganarīz nebija neviena tāda
gadījuma, kur viens cilvēks varētu iedzīvoties gada
vai ari pusgada laikā veselos miljonos. Ja tāds gadījums ari bija, tad tas bija uzskatāms kā izņēmuma
gadījums, iagad turpretim mēs, kungi, ļoti labi zinam, ka mums ir šīberi, ir spekulanti, ķurlīsā laikā,
viena gada laika iedzīvojušies . veselos miljonos rubļu,
Bez tam mes zinām, ja mēs tagad salīdzinām piemēram veikalu skaitu ar to skaitu, kāds bija pirms kaja, kad bija iedzīvotāju, pašā Rīgā daudz vairāk
neka tagad, tad redzam, ka veikaļu ņ vairāk nekā
^
pirms kara, kad bija vairāk iedzī
f-ju. Bez tam,
kungi, normālos laikos, kad bija . . v s dzīvoklis, tad
bija izkārtas lapiņas pie logiem, bija izkārtas lapiņas
pie vārtiem, ka ir brīvs dzīvoklis, ka par dzīvokli ir
tāda un tāda cena u. t. t. )' ar d,mes varam izstaigāt gandrīzvisu Rīgu, bet nekur mēs tādas parādības neredzēsim. Dažreiz ja mēs apjautāsimies pie
saimnieka pec dzīvokļa, tad ir gadījums, ka saimnieks^ aiz pārskatīšanās pasaka, ka dzīvoklis ir brīvs,
bet tūliņ ņem savus vārdus atpakaļ un saka, ka nav
neviena brīva _ dzīvokļa, ka ir atkal aizņemts. Bez
tam, kungi, mes zinām, ka dažreiz — spekulācija ar
dzīvokļiem krīt ne tikai uz saimniekiem, bet tieši uz
pašiem īrniekiem — ir tādi īrnieki, kas dzīvokli īrējuši un tāpat spekulē ar dzīvokli. Viņam tas dzīvoklis nemaz nav vajadzīgs, bet'viņš slēpj to veselām
nedēļām, menešļem, kamēr var izkaulēt sevīm lielu
peļņu. Ja tas tā ir, tad taču, kungi, tas norāda, ka
mes dzīvojam pusnormaios laikos.
Neviens no runātajiem nenoliedza, kādas grūtības mums patiesībā
ir ar dzīvokļiem. Var nostaigāt pa Rīgu veselām nedēļām un
mēnešiem, bet
nevar
atrast
sev
piemērotu
dzīvokli.
Tā
nu,
tad
kungi,
ja
mes dzīvojam pusnormaios laikos, vajaga nākt pie
slēdziena, ka galīgi normēt to lietu var tikai
pati dzīve, bet vajaga nākt ari likumam palīgā. Ka
attiecības starp īrnieku un namīpašnieku vajadzīgs
likuma palīgst, es domāju, to vairs neviens neapstrī-
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des. Ņemsim tādu gadījumu, piemēram kad īrnieku
vajaga izlikt no dzīvokļa. Ari tādā gadījumā, ja cita

gadījuma nebūtu, taču nevar pielaist, ka it ka bez

kaut kāda termiņa viņu varētu paņemt un izlikt uz
ielas, kad viņš nav atradis nekādas citas pajumtes,
kur palikt. Tādēļ ir gadījumi, kur daudz maz vajaga
ar likumu attiecības starp īrnieku un starp namsaimnieku normēt, un man liekas, ka ari mūsu ne visai
normālos laikos mums cits nekas neatliksies, kā likumu ņemt zināmā mērā palīgā. Tāpēc ievērojot
visu to, mušu frakcija balsos par pāreju uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Mai» zdim. Deputāts Maizels nav zālē. Vārds Moricam.
Aļjr E. Morics (sociāldemokrāts): Es atrodu par lieku
i ļ ) NTJļu tagad apstāties pie tiem iebildumiem, kuri šeit
\) \ cfelti no likuma pretiniekiem pie atsevišķiem pantiem
un ari pie dažiem trūkumiem sociālās likumdošanas
komisijas pantos. Par tiem mums būs pietiekoši izdevības runāt tad, kad mēs pāriesim uz likuma apspriešanu pa pantiem. Pagaidām būtu heki par to
strīdēties. _ Man tikai jātaisa pāris piezīmes, pirmkārt, pie tās statistikas, ar kuru šeit operē likuma
pretinieki. Purgala kungs un tāpat ari Kasparsona
kungs ņemas apgalvot, ka dzīvokļu trūkuma nemaz
neesot, pieveda mums statistiskus datus par dzīvokļu skaitu Rīga agrāk un tagad un par iedzīvotāju
skaitu Rīga un ar to pamato, ka nekāds likums nav
vajadzīgs. Mums šeit nav Rīgas pilsētas domes komisijas izstrādāts likums, mes neesam Rīgas pilsētas
domnieki, mes esam valsts likumdevēja iestāde un
apspriežam likumu priekš visas valsts. To pirmkārt nedrīkst aizmirst un atstājot šoreiz pie malas
Rīgas apstākļus, neiztirzājot šeit tos tuvāk, kaut ari
šeit būtu daudz kas iebilstams, man jāatgādina, ka
mums ir tādas pilsētas kā Kuldīga, kur trešā daļa
namu irpa kara laiku nodedzināta, mums vēl ir tādas pilsētas kā Valka, kur viena maza šaura istabiņa
; maksa līdz 1000 un vairāk rubļu mēnesī, mums ir tādas nilsetas ka Valmiera, kurā pēdējā laikā ir rosīgi
attīstījusies tirdzniecība un rūpniecība un kurā ir ļoti
liela dzīvokļu krize, kur dzīvokļi tagad ir vēl dārgāki, neka Valka._ Mums ir liels dzīvokļu trūkums
daudzas citas pilsētās un būtu pārdroši nākt šeit un
apgalvot, /av nekāda dzīvokļu trūkuma, ka pārāk
ērti tik p j ..s ļedziVotāji dzīvo. Rīgā pirms kara
esot dzīvojuši, sa Purgala kungs pierādīja, caurmērā
viena dzīvoklī 4x/2 cilvēki un tagad dzīvojot 3/2. Atļaujiet man ari pievest mazu statistiku par to, cik
«?normāli" bij tic ar;:ākļi, kādos Rīgas iedzīvotāji
dzīvoja _ pirms kafa. Pec inženiera Pēkšena kunga
pievestas statistikas Anglijas pilsētās vienā namā
caurmēra, dzīvo 6 cilvēki, bet Rīgā caurmērā —
26,3 cilvēki. Uz vienu hektāru dzīvo Bostonā 12,
Ņujorka 35, Londonā 41, Rīgā caurmērā 54,5, bet Rīgas Maskavas priekšpilsētā pat 238 cilvēki. Apstākļi, kādos Rīgas iedzīvotāji dzīvoja pirms kara,
nebija normāli apstākļi. Tos visi mūsu lietpratēji
atzīst par ārkārtēji nenormāliem. Rīgas iedzīvotāji
dzīvojuši pārāk saspiesti un ar to izskaidrojas, ka dilonis — šī pirmā vietā, es gribētu sacīt, dzīvokļu slimība — prasījis un prasa vēl tagad lielus upurus
taisni Latvijā. Ja šinī ziņā kas uzlabotos, tad par to
varētu tikai priecāties. Bet man jāsaka, ka nebūt
nedzīvo plašāk tie iedzīvotāji, kuriem īres likums
visvairāk vajadzīgs, kuri nespēj dārgās īres samaksāt. Dzīvo plašāki bagātās aprindas, kuras pa kara
laiku iedzīvojušās. Tādu Rīgā ir daudz. Pēc Rīgas
apstākļiem par iedzīvotāju ērtībām nevar spriest par
visu Latviju. Tad pāris piezīmes pie likuma pretinieku statistikas par 18. marta 1920. gada likumu.
Kasparsona kungs mums te centās noskaidrot, ka 18.
KiājumdSat'im:is Stenoļ;rafiskā
birojā Rit:», Jēkaba ielā X; 11.
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marta likums namsaimniekiem itin nekādu peļņu neesot devis, bet gan namsaimniekiem esot lieli kara
zaudējumi, kurus Kasparsona kungs vēl prasa atlīdzināt. Jāprasa, kas atlīdzinās īrniekiem visus tos
kara zaudējumus, kurus pēdējie cietuši. Ari Purgala
kungs, operējot ar statistiskiem datiem, centās mums
pierādīt, ka tie atvieglinājumi, kurus Rīgas namsaimnieki varējuši izlietot uz 18. marta likuma pamata,

esot ļoti niecīgi.

Hipotēku bankā esot bijuši ieķī-

lāti 4373 un Rīgas kreditbiedrībā 593 nami. Parādi esot uz 18. marta likuma pamata nomaksāti hipotēku bankai par 2431 māju un kredītbiedrībā par 250.
Bet tas nav viss! Viena liela, un lielākā daļa neietilpst šajā statistikā, bet to kredītiestāžu statistikā,
ar kuru līdzekļiem, es domāju, ari Purgala kungs
kādreiz savu namu cēla un dažs labs no še sēdošiem,
ar kuru līdzekļiem tas lielais būvju drudzis pirms kara Rīgā tika izvests. Tās ir dažādas latviešu un citas privātas kredītiestādes. Pēc mazliet pareizākas
statistikas, pēc Rīgas pilsētas valdes statistiskās nodaļas ziņām iznāk, ka Rīgas namu vērtība ir ap 300
miljoni zelta rubļu. Šīs ziņas ir ari publicētas. Rīgas
nami ir bijuši apgrūtināti ar parādiem caurmērā ar
66—70% no vērtības, un ne uz pusi, kā Kasparsona
kungs teica. Aprēķināt jūs šos datus un jūs atradīsiet, ka apmēram 200 miljoni zelta rbļ. uz Rīgas nekustamiem īpašumiembijuši parādi un šie parādi uz 1920.
gada 18. marta likuma pamata ir varējuši tikt samaksāti ar 133miljoni Latvijas rubļu, t i. par 25 miljardiemLatvijas rubļu pēc tagadējā zelta kursa. Tas
ir tas ieguvums, ko Rīgas nekustamu īpašumu īpašnieki ir ieguvuši ar 1920. gada 18.marta likuma palīdzību. Un šī suma nav no gaisa grābta, no gaisa paņemta, tā nav no kāda nezināma avota izsmelta priekš
nekustamu īpašumu īpašniekiem, — tā ir atsavināta
tiem noguldītājiem, kuri savus līdzekļus pirms kara
bija uzticējuši kredītiestādēm un savā lielā vairumā
tie bija tagadējie īrnieki. Tie ir tie līdzekļi, par kuriem, mazākais, U no Rīgas namiem ir uzcelti, un
tāpēc apgalvot te, ka cietēji ir namsaimnieki un laupītāji īrnieki, kuri prasa tagad īres likuma izdošanu,
ias ir mazliet pārdroši. Tik tālu par statistiku. Ja
mēs prasām īres likumu, kurš ierobežotu' īres cenas,
tad mēs to darām tādēļ, ka lielais vairums no dzīvokļu īrniekiem nespēj maksāt tādas īres, kādas
namsaimniekiem labpatīk ņemt, ja šis lielais vairums
pilsētas iedzīvotāju negrib kā fiziski, tā garīgi panīkt.
Atkal pēc oficiāliem statistiskiem datiem realatalgojums algotam darba spēkam gandrīz nevienā nozarē
nav vēl sasniedzis priekškara līmeni. Ņemt absolūtus
skaitļus, kā to darīja Kasparsona kungs, nav pareizi.
Izrēķināt tā, kā to izrēķināja tie, kam gribas nostādīt, ka strādniecība tagad dzīvo ļoti labi, ari nevar.
Pec objektīvas statistikas tikai rets no algotiem

darbiniekiem ir sasniedzis priekškara realatalgojuma
līmeni, un lielais vairums pelna tagad stipri zem agrākā realatalgojuma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka
lielais vairums no algotā darba spēka Latvijā ir
spiests sašaurināties visur, ir spiests atraut sev pārtiku, ir spiests atraut sev kultūru, ir spiests atraut
saviem bērniem skolas. Mēs zinām, ka liela daļa
no bērniem skolas vecumā nevar apmeklēt skolas
tāpēc, ka nav apavu, nav mācības līdzekļu, nav
drēbju. Mēs zinām, — un kas nezin, lai pastaigā tepat Rīgā pa nomaļu dzīvokļiem, — kā dzīvo tagad
Latvijas darba cilvēks, kādos apstākļos viņš dzīvo,
kas viņam trūkst. Tas ir tas lielākais posts, kas
pirmā kārtā ir jānovērš, un te jāmeklē līdzekļi, kā atvieglot viņu stāvokli. Protams līdzekļi algoto darbinieku stāvokļa atvieglināšanai ir pirmā kārtā jāņem no turienes, no kurienes ar mazākām sāpēm viņus var ņemt. Šinī gadījumā mēs domājam, ka se-

višķi pēc 18. marta likuma būtu vislielākā netaisnī30
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ba, ja taisni uz dzīvokļiem pirmā vietā necenstos izdevumus sašaurināt. Spekulācija uz dzīvokļiem neapšaubāmi pastāv, un tas ir dabīgi. Spekulācija visur parādās uz kuru katru priekšmetu, kas trūkst.
Vai nu tādēļ ka Rīgā dažas aprindas ir pārak izpletušas ieņemto telpu ziņā, vai tādēļ ka citur daudz nami ir izpostīti, ka iedzīvotāji ir pārgrupējušies no
laukiem uz pilsētām, bet tomēr dzīvokļu trūkums fr
novērojams visur. Un par cik tas ir, un kamēr tas
būs, tik ilgi spekulācija ar dzīvokļiem būs arvien. Ir
divi ceļi, kā cīnīties ar spekulāciju. Pirmais un pec
mūsu domām, tas visnoderīgākais ir tas, novērst trūkumu. Radīt pašreiz trūkstošā priekšmeta pārprodukciju. Tad spekulācijai labvēlīgu apstākļu nebūs
un likuma iejaukšanās nebūs vajadzīga. Bet ja nu
tas nav iespējams, tad atliek tikai otrs ceļš — ierobežot spekulāciju ar likumu. Tas tiek darīts un ne
tikai no tās valsts, kuras likumus mums te lasīja
priekšā Purgala kungs, no Padomju Krievijas; to darīja ari tā valsts, pret kuru Purgala kungam liekas ir
sevišķi lielas simpātijas — agrākā cara Krievija
Kad kara laikā sāka trūkt preces, tad ar rīkojumiem
sāka iejaukties cenu noteikšanā; tas bija neizbēgami.
To ir darījušas un dara visas valstis. īres likums
nebūt nav tāds, kas būtu kādreiz tik izmēģināts padomju Krievijā un atrasts par nederīgu. Šādā vai
tāda veidā īres likums pastāv visās Eiropas valstīs.
Kur apstākļi nav tādi, ka dzīvokļu trūkumu var ātri
novērst, tur kā komunistam, tā monarķistam ir jāķeras pie attiecīga īres cenas regulējoša likuma izdošanas. Pec mušu domām, tās ir tikai lakstīgalu

dziesmiņas, ja mums grib iestāstīt, ka neievedot īres

likumu, namsaimnieki paši gādās par dzīvokļu trūkuma novēršanu. Tas nenotiks. Vēl ilgi nenotiks.
Te jau daudz ir runāts par nenormāliem procentiem,
kādus tagad gūst kapitāli. Vēl tālu ir tie laiki, kur
privātais kapitāls ķersies pie privātās būvniecības.
Un ari tad, ja pie mums atjaunotos pilnīgi normāli
priekškara laiki, es ņemos droši apgalvot, ka ari tad
namsaimnieki nenovērsīs dzīvokļu krizi, nenovērsīs

t

tapec, ka vienkārt tas nav viņu interesēs un otrkārt,
tadeļ, ka tādi apstākļi būvdrudzī, kādi bija pirms
kara vienu laiku Rīgā, tādi otrreiz vairs neatkārtosies. Šī iespēja izmantot tikko radušās kredītiestādes tādos apmēros, kā to darīja pilsonība pirms kara,
ta iespēja vairs otrreiz nenāks. Ari tik spēja rūpniecības uzplaukšana, kāda Rīgā notika pirms kara,
un tik ātra iedzīvotāju skaita pavairošanās tuvākā
laika neatkārtosies. Tāpēc ari būvdrudzim labvēlīgie apstākļi nebūs, tas vairs neatkārtosies. Dzīvokļu krizi tāpēc privatkapitals nenovērsīs, kā to nenoversaprivatkapitals jau pirms kara citās pilsētās
un valstis. Tādēļ ari nevar vadīties no cerībām, ka
neizdodot īres likumu, ar to vien izdotos novērst
dzīvokļu krizi. Te jau viens krievu deputāts pareizi
aizrādīja, ka ir jāmeklē citi līdzekļi, citi ceļi, kā novērst dzīvokļu trūkumu un padarīt dzīvokļu apstāļus labākus. Šis vienīgais, ceļš, kas varētu novērst dzīvokļu krizi, ir tas, pa kādu ir gājušas citas
kulturelās valstis jau sen: tas ir — dzīvokļu kooperācijas atbalstīšana, komunālās būvniecības atbalstīšana, mušu apstākļos ari neremontēto namu pārņemšana pašvaldības rīcībā un remontēšana, zemes
jautājuma nokārtošana, paturot zemes pašvaldību
rīcība un īpašuma priekš jaunbūvēm. Tie visi ir ļoti
sāpīgi jautājumi, par kuriem diemžēl līdz šim laikam
nepavisam nav domāts. Anglija piemērām, attīstot
pašvaldībasbuvniecību, attīstot kooperatīvo būvniecību, spēj šāda ceļa cīnīties ar dzīvokļu krizi. Mūsu
apstākļos turpretim cīnoties kaut ari ar šiem līdzekļiem, ka to Anglija dara, dzīvokļu krizi tik drīzi novērst neizdosies. Mums cita ceļa nav cīņai ar spekulatīvam īres cenām, kā, pieņemt šo likumu.

11. aprilī.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Vārds
,;
Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire Cion, runa krieviski)*):
Namsaimnieku y-"*i
Augsti godātie deputātu kungi!
priekšstāvji mēģināja ne tikai politiski, bet ari prak- *
tiski pamatot savu negativo izturēšanos pret jebkādu
īres likumu. Viņi doma, ka katra īpašuma tiesību ierobežošana ir šo tiesību noliegšana, ka katra īres līgumu iespējamo apjomu regulēšana ir līgumu brīvības
vai pat gandrīz visu civilo tiesību noliegšana. Taisni
tāpēc es vispirms mēģināšu apstāties pie šī jautājuma teorētiskas puses. Ir zināms, ka senā Romā indivīda civilās tiesības ir dabūjušas visstingrāko izteiksmi. Tur par pamata tiesībām skaitījās ius utendi
et abutendi, t. i. sava īpašuma lietošanas un ļaunprātīgas lietošanas tiesības. Bez tam vēl katrs indivīds varēja lietot savas tiesības neatkarīgi no viņa
tuvāko tiesībām un interesēm: „qui suo iure utitur,
nemītiem Ieadīt" — kas lieto savas tiesības, nevienam
ļauna nedara. Tās bija pamata aksiomas šīm absolūti individuālistiskām tiesībām, kas nepielaida nekādu valsts vai citu orgānu iejaukšanos indivīda īpašuma brīvības sfērā. Ja es vēlos, es varu dzīvot savā mājā vai izīrēt to citiem, bet ja es gribu, es varu
to ari nodedzināt sev par prieku; es varu pārvērst
savu lauku tuksnesi, vai ari varu to apstrādāt. Tāda.
ir šīs privātās tiesības saprašanas loģika. Bet jāievēro ari, ka pat senā Roma ne vienmēr izveda šo
viedokli. ' Kad valsts pārdzīvoja ekonomisku krizi,
kad zeme atradās saimnieciska sabrukuma stāvoklī,
tad spēra soļus, lai aizsargātu ekspluatējamos. Te
kā piemērs ir Diokleciana edikts de pretiis rerurn
venalium 301. g., kad bija noteikta cenu takse. Šī
pārliecība, ka ir nepieciešami ierobežot personas neaprobežoto īpašuma brīvību, pieder ne tikai sociālistiem vien: ar viņu nodarbojas ari zinātne un tagadējo laiku valstu prakse. Tas pats attiecas ari uz tā
saucamo līgumu brīvību. Profesors Fleiners, kurš
ļoti tālu stāv no sociālisma, raksta par šo lietu savā
darbā «Einzelrecht und offentliches lnteresse" sekošo: «Durch die Einkleidung in die Form eines
Vertrages vvird an sich ein Rechtsverhāltnis noch
nicht dem Bereiche des offentlichen Rechts entzogen

und in das Gebiet des Privatrechts gerūckt." Uz
tāda paša redzes stāvokļa stāv ari pazīstamais krievu
civilists JA. Pokrovskis, ari profesors Ungers. Tā-*das_ valstīs, kā Angliijā, Čechoslovakija un Vācijā
zinātnē un praksē līguma noslēgšana, šinī gadījumā
īres līguma noslēgšana, vēl nemaz neglābj atsevišķas
personas no kontroles un valsts iejaukšanās. Plašo
masu interešu aizstāvēšanas ideja, sociālās likumdošanas ideja ierobežo personīgās iniciatives neap^ valdīšanas principu, vai nu viņšparādās kā
robežotas
seno romiešu ius utendi et abutendi, vai ari kā angļu
mančestriešu lozungs: Laissez faire, laissez passer.
Rau, kadeļ 27. bauslis namsaimnieku uzsaukumā, —
ka īres likums pēc visas savas būtības ārda privātā
īpašuma, brīvtirdzniecības un brīva līguma pamatus,
kas līdz ar to ārda ari Latvijas valsts pamatus un satricina uzticību u. t t — neiztur ne mazāko zinātniski-juridisko kritiku. To var saprast tikai kā partejisku attēlojumu no visa tā, kas notiek Eiropā sociālas likumdošanas nozarē. Bez tam vēl pie mums
apzinīgi grib diskreditēt šo likumu, tīši pielīdzinot to
lielinieku dekrētiem. Purgala kungs, un visi pārējie
namsaimnieku interešu aizstāvji nevar prasīt, lai
Latvija 1924. gadā nostātos uz senās Romas pirmatnējā individuālisma redzes stāvokļa, kā pirmatnējās
kapitāla uzkrāšanas laikmetā. Visas tagadējās valstis ir nostājušās uz tā redzes stāvokļa, ka « īpašums
uzliek pienākumu", kā sacīts 1919.. gada vācu konsti*Runātāja atreferējums.

^
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tucijā. Ari sociālās likumdošanas komisijas projekta
aizstāvētāju ideja ir tā, lai pie mums tāpat nama īpašuma tiesības uzliktu pienākumu namu īpašnieku
kungiem. Ir pareizs norādījums, ka ari padomju valdība pāriet pie savu sociālo eksperimentu likvidēšanas, ari attiecībā uz māju valdīšanu. Bet no tā, Purgala kungs, vēl neseko, ka mums no šī piemēra kaut
kas jāmācas. Mums jāskatās uz Vakar-Eiropu un
viņas likumdošanu, jo mēs neesam ķērušies līdzīgi
Krievijai pie tā, lai aplaimotu pasauli ar sociāliem
eksperimentiem.
Es pāreju pie svarīgākā praktiskā jautājuma.
Mūsu pretinieki asi izsakās pret sociālās likumdošanas komisijas likumprojekta 1. pantu, kurš prasa, lai
tiktu normēta ar likumu ari tirdzniecisko veikalu,
kantoru, darbnicu u. t t īres maksa. Te namīpašnieki izliekas par pilsētas iedzīvotāju plašo masu
draugiem. Viņi aizrāda, ka mums taču neesot jārūpējas par tirgotājiem un saimniekiem-amatniekiem.
Vēlēdamies apmierināt savu apetiti uz tirdzniecības
un amatniecības rēķina, namīpašnieki apsolās būt pazemīgi pret dzīvokļu īrniekiem. Viņi dos par tik lētāk
pēdējiem dzīvokļus, par cik dārgāk viņi varēs ņemt
par kantoru un veikalu izīrēšanu.
Paskatīsimies uz skaitļiem. Tanī laikā, kamēr
dzīvokļu cenas no 1914. gada ir pieaugušas 45 reizes,
veikalu, darbnicu u. t t. (Vi no vispārējā skaita) cenas pieaugušas 45—120 reizes. Ir ļoti daudzi gadījumi — es pievedīšu tikai vienu, attiecībā uz kādu
veikalu Rīgā — kur pēc kvītes oriģināliem, kas ir manā priekšā, variet redzēt, ka tirdzniecības telpu īres
maksa pieaugusi no 60 rubļiem mēnesī līdz 12.000
rubļiem, t. i. 200 reizes. Tādi gadījumi ir daudz. Kas
samaksā par lielo cenu paaugstināšanu uz tirdzniecības un amatniecības telpām? Patērētājs, kurš nevar iztikt bez iepirkumiem veikalos un darbnīcās.
Tādejādi namsaimnieku kungi, runājot it kā par tirgotājiem, faktiski aizkar plašās iedzīvotāju masas.
Tādēļ tirdzniecības un amatniecības telpu izslēgšana
no šī likuma ir pilnīgi nepielaižama. Latvijai, kas izvedusi radikālo zemes reformu, jānoregulē ari dzīvokļu jautājums, kas zināmā mērā ir agrārais jautājums priekš pilsētniekiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Birk.hanam.
y\ E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
i V Augsti godātie deputātu kungi! Pēc telpu īres likum\ma novērtējuma, ko devuši no juridiskā viedokļa
Knoppa un Purgala kungi un pēc tiem statistiskiem
datiem, kurus pieveda Kasparsona un Purgala kungi,
man nebūtu sevišķi daudz ko iebilst, un ja iizludzos
jūsu pacietības, tad to daru, lai apgaismotu_ vienu
vai otru mazāk uzsvērtu viedokli. Kas zīmējas uz
mani personīgi, esmu īrnieks un ari es savus ietaupījumus biju ieguldījis ķīlu zīmēs, kuras pārvērta nevis parI, bet par nulli, jo tās palika Maskavā. Tāpēc mans viedoklis drīzāk varētu būt tāds, kā to aizstāv sociālās likumdošanas komisija. Tomēr es šim
viedoklim piemēroties nevaru, un proti, aiz sekošiem
iemesliem. Fakts ir tas, ka mums ir dzīvokļu trūkums, ka mums ir dzīvokļu krize. Jautājums, ka to
dzīvokļu krizi novērst? No vienas puses ieteic normēt dzīvokļu īres, uzlikt namsaimniekiem spaidus,
sodus, piespiežot viņus izdot dzīvokļus par tādu cenu, kādu noteiks likumdošanas ceļa. Tas fr viens
viedoklis. Man šķiet, ka otrais viedoklis ir: buvet
jaunas mājas, un tas ir pareizāks, dabiskāks. Ja mums
kaut kā ir maz, mums jācenšas vairāk ražot un ta
dabīgā kārtā krize izbeigsies. Vispirms pakavēšos
pie īres normēšanas. Šie eksperimenti pie mušu
austrumu kaimiņiem izvesti ļoti plašos apmēros. Es
tur nodzīvoju gandrīz 5 gadus, biju klāt pie šiem
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eksperimentiem un zinu viņu sekas (sauciens pa
kreisi). Brauciet jūs papriekšu. Jūs varbūt ziniet,
varbūt paši tur esiet bijuši. Krievijā vispirms gribēja
normēt maizes cenas, tādēļ ka maizes bija maz. Maize no tirgus pazuda, bet zem rokas par augstākām
cenām varēja dabūt maizes, cik uziet. Dzīvokļu par
maz. Noormēsim cenas. Te ir starpība tā, ka nama
īpašnieks nevar savu namu noslēpt un mēs varēsim to
piespiest; bet kādas bij sekas visām šim uplotņeņijām un rekvizicijām, nacionalizacijām un citām mahinācijām, to man nav vajadzīgs jums teikt, to jūs ziniet. Kādā stāvoklī nonāca visi šie nami, kādā stāvoklī Maskavā atrodas kanalizācija, centrālā apkurināšana, kur visi nami ir bojājušies un iet sabrukumam pretim. (Sauciens pa kreisi.) Varen labi, bet
ne visiem. Dzīvokļi tur ir pa lielākai daļai sagandēti,
atstāti, un tagad lūdz agrākos īpašniekus, lali viņi
nāk atpakaļ un lai saved tos kārtībā, ar vārdu sakot,
lai ņem tos atpakaļ savās rokās. Tā tad šī spaidu
saimniecība nav devusi tādus rezultātus, kādus bij
domājuši gūt, kad īres cenas turēs zemā stāvoklī.
Visādi mēģināja apkarot dzīvokļu spekulāciju. Dzīvokļu spekulācija — tas jēdziens bij ļoti stiepjams;
bet ar to ari neko nepanāca; zem rokas vienam otram
par augstām maksām izdevās dabūt to, ko vēlējās.
Ari Berlinē, no kurienes mēs ļoti daudz ko kopējam,
ir tā pati parādība, un nav nemaz tālu jāmeklē: mūsu
pašu sūtniecība nevar dabūt dzīvokli specieli sevim
pirktā namā. Tā tad saimnieks nav nekāds noteicējs, atkarājas viss no īrnieka patvaļības, ko tie grib,
to tie dara. Jūs teiksiet, — bet pie mums apstākļi
tik ļauni nav, sevišķi zīmējoties uz lokāliem un veikala telpām. Kādēļ nav? Tādēļ, ka uz veikala telpām nebij nekādas normas un veikala telpas ir liela
mērā nākušas klāt. Pateicoties tam, ka par veikala
telpām varēja ņemt augstu Iri, bija iespējams savest
namus kārtībā un dot ari jaunus dzīvokļus. Veikala
telpas ir lielā mērā pienākušas klāt, tā kā telpu trūkuma nav. Jautājums par īri tirgotāju savienībā
tika apspriests diezgan daudzpusīgi un_ tirgotāju savienība, — kura apvieno 300—400 lielākos Latvijas
tirgotājus, kuri pa lielai daļai ir īrnieki, neviens nenostājās uz tā viedokļa, ka būtu vajadzīgi kādi spaidi,
ka būtu kādas normas ievedamas priekš lokāliem un
mēs redzam, ka lokālu īres ir beidzamā laikā vismaz
par 25% kritušās. Jūs variet veikala telpas viegli
dabūt un turpmāk tās būs vēl lētākas. Ja mēs tādu
brīvu saimniecību atļautu ari dzīvokļu lietā un nemaisītos ar visādām normām, tad īrēm dabiski augot,
viņas pienāks drīz pie tā līmeņa, ka varēs namus remontēt un varēs ķerties ari pie jaunbūvēm. Patlaban
īres vēl nav pietiekoši augstas un nedrošība, kādu rada šādi likumi, kuri aizkar lielā mērā namu īpašnieku
tiesības, šī nedrošība neveicina kapitālu ieguldīšanu
namos. (A. Veckalns no vietas: «Līdz šim nav aizskartas namsaimnieku tiesības!") Jūs jau vēlaties
aizskart. Tāpēc, ka līdz šim drošībakas_ veicinātu
jaunbūves, kas pamudinātu savest kārtībā atstatos
namus un radītu vairāk dzīvokļus, tādas drošības
nav. Jādomā nevis par normām, bet kā palīdzēt, vai
ar lētu kreditu, vai atsvabinot remontētās telpas un
jaunbūves no nodokļiem, vai citādā kārta nākot pretim namsaimniekiem, lai viņi nebaidītos ieguldīt savus kapitālus būvniecībā. Ja mēs tagad_ šo likumu
pieņemsim uz nenoteiktu laiku, jaunas būves netiks
izvestas, dzīvokļi ies mazumā. Ja atstāsim likumu
tā, kā viņš līdz šim bijis, tad īres vēl celsies, bet nāks
klāt jauni dzīvokļi un apstākļi dabiski nokārtosies.
Tāda doma valda Latvijas tirgotāju starpā. Mūsu
sociāldemokrātu kungiem, kuri visu tā veļas normēt,
es gribētu ieteikt neapstāties pie kritikas vien, bet
ieguldīt ari savus ietaupījumus namos. Dariet kādu
pozitīvu darbu ari jūs, bet jūs tikai kritizējiet un kriti30*
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zejiet (Sauciens pa kreisi: «Mums nav ko ieguldīt!"*) Jums nav, kam tad ir vairāk kā jums (jautrība)? Jūs tādi paši bagātnieki kā visi. Beidzamā sēde
izsauca manī vēl vienu citu domu. Ar milzīgu skubu,
steidzamības kārtībā pieņēma likumu par politiskās
apsardzes pseido likvidēšanu un maskēšanu un tāpat
bija jāpieņem likums par zemes atsavināšanu bez
maksas no muižniekiem un tāpat steidzamības kārtībā tagad grib pieņemt likumu par telpu Iri. Tas
viss rāda to, ka tuvojas Lieldienu brīvlaiks, kad jābrauc uz mītiņiem un jāgādā par vajadzīgo aģitācijas
bagāžu, ko paņemt līdz, lai varētu rādīt tautai: «Redziet ko mēs esam izdarījuši. Mēs jums dodam brīvu zemi, tagad mēs ņemsim pilsētā namsaimniekiem
viņu namus nost un dosim jums ari brīvus dzīvokļus."
Politiskā apsardze vairs nebūs, tā pastāvēs formas
pēc tikai zināmos pantos, bet visā visumā tā nebūs.
Un tad to liekulību es nevaru piedot sociāldemokrātiem attiecībā uz Bekera fabriku. Jūs, kungi no kreisā spārna, ļoti labi bijāt informēti par apstākļiem,
kādi bij Bekera fabrikā, bet jūs sniedzāt savu inter-

pelaciju tikai tāpēc, lai rādītu darba ļaudīm, ka, lūk,

mēs par jums gādājam. Jūs tikai gribat izspēlēt to
trumpi, lai kūdītu strādnieku šķiru, kuras balsis jums
ir vajadzīgas (balsis pa kreisi). To jūs labāk pieprotat. Visu kopā saņemot, man jāsaka, ka īres normēšana neko nedos un tā radīs tikai burvju riņķi,- no
kura mēs ārā netiksim Atļaujat brīvu sacensību
dzīvokļu radīšanā mi Brīvais tirgus noregulēs šīs attiecības labāk nekā kurš katrs likums.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds
Dubinam.
M. Dubins (Agudas Izrael): Augsti godātie deputatu kungi ! Divi gadus atpakaļ es jau paredzēju,
^l'^
V ka iznāks lieli strīdi ap šo jautājumu, un divi gadus
k \ atpakaļ es iesniedzu, ne šinī namā, bet pilī, priekšlikumu, lai sociālās likumdošanas komisija divu nedēļu
laikā iesniedz Jikumti par telpu īri. Toreiz mani oponenti teica, kā Dubins negrib pašu likumu izstrādāt,

bet tā kā vēlēšanas tuvojas, viņš grib dabūt sev -vairāk balsis (jautrība). Vēlēšanas tagad ir pāri. Pagājušā gadā, kad vēlēšanas bija pāri, es atkal iesniedzu priekšlikumu, lai juridiskā komisija 3 nedēļu laikā
mums iesniedz'likumu par telpu īri, toreiz priekšlikumu pieņēma, bet tad atkal nāca priekšsēdētājs Sīmaņa kungs un sacīja, ka referents esot aizbraucis projām, tas neesot iespējams un tā likums tika novilcināts līdz šim gadam. Jūs redziet, ka šos 2 gados lie-
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vietas: « Valdība neko nedara!") Ne tikai šī tagadējā valdība, bet ari agrākās valdības no zemnieku
savienības it neko nav darījušas (jautrība pa kreisi).
Viņas darījušas tikai priekš saimniekiem un vairāk
neko. Un kāpēc viņas toreiz rūpējās tikai priekš
saimniekiem, tas ari ir zināms. Bija tādi kungi, kas bij
pārdevuši mājas par dārgu naudu, un nu vajadzēja
izstrādāt vienu labu likumu, lai mājas dabūtu atpakaļ. (A. Veckalns no vietas: «Tas zīmējas ari uz
Ar vedu Bergu'! ") Es esmu sēdējis budžeta komisijā
un redzējis, ko valdība visu laiku dara. Mums taču
jāzina, ka tagad viss ir koncentrēts pilsētā. Visas
mūsu ministrijas ir pilsētā. Pieveda piemēru, ka
pirms kara bija daudz vairāk iedzīvotāju, bet tomēr
tad visiem bija dzīvokļi. Tagad ir mazāk, kā to pierādīja Purgala kungs, un daudz ērtāk dzīvojot nekā
agrāk. Tas nepavisam nav pareizi. Tagad apstākļi
ir daudz citādāki. Visas ministrijas, visas iestādes
atrodas pilsētās, R īgā. Ko nu valdībai vajadzēja darīt? Ja viņagribēja lai iedzīvotājiem būtu ērtāk, tad
viņai vajadzēja būvēt savām vajadzībām jaunus na-

mus. Bet ko viņa dara? Benšona kungs katru dienu
iet uz kabinetu, izgudro arvienu kaut ko jaunu, izgudro, ka atkal vajaga kādu māju nopirkt. Šodien
viņš nopērk māju Pils ielā, ritu nopirks kaut kur citur un varbūt nākošu nedēļu jauatkal būs izgudrojis
kur kādu māju nopirkt. Pie jaunu namu būvēšanas,
pie izpostīto namu atjaunošanas, pie tā valdība neķeras. Kad es pagājušā gadā biju budžeta komisijā
un kad Jelgavas reālskola gribēja sev izlabot namu,
kad es iesniedzu priekšlikumu, lai uzliek vismaz jumtu, tad daudzi kungi bija pret to. Benšona kungs aizrādīja, priekš kam mums vajagot likt 5 miljoni sagrauta mājā iekšā, ja par 5 miljoniem mēs varot nopirkt 10 citas mājas. Kāda ir. valdības politika? Valdības politika ir tirgoties ar namiem. Varbūt drīz
viņa sāks tirgoties pa piparu bodēm. Tas pierāda, ka
valdības politika nav bijusi pareiza. Lieta ir nogājusi tik tāļu, ka Saeimai jānodarbojas ar šo likumu.
Jūs, kungi, aizrādāt, ka ar tādiem līdzekļiem neko
nevar izdarīt. Es jums atgādināšu, kas bij 1920. gadā.
Toreiz valdība nogāja uz pusstundu lejā un izstrādāja likumu pret spekulāciju ar cukuru. Un toreiz
neviens nerunāja par to, ka likums nebūtu vajadzīgs.
Kapec jus toreiz neko nerunājāt? Protams, mēs nevaram salīdzināt cukuru un citas lietas ar mājām.
Cukuru vēl toreiz varēja dabūt, vai nu par dārgāku,
vai par Ietāku cenu, bet dzīvokļus jūs nevarat dabūt.
Jus ^akat , ka ja neizdošot likumu, tad ari saimnieki
būvēšot jaunus namus . Bet ar ko tad viņi būvēs?
Strādniekiem un_ citiem tagad nav naudas ko nest
uz baņkam, un tādēļ ari bankām nav naudas ko dot
saimniekiem namu būvēšanai. Ar ko tad viņi tos
namus būvēs? Toreiz apstākļi bij citādi nekā tagad.

lie mītiņi mūsu pilsētā nav bijuši. Tad uzbudinājums
vēl nebija tautā. Bet tagad, kad jūs esiet lietu novilcinājuši 2 gadus, jūs jautājumu esiet tik tālu noveduši.
Es domāju, ka jautājumu nevar nostādīt tā, kā citi
runā, ka ir strīdus starp īrniekiem un saimniekiem.
Te lieta ir daudz dziļāka. Es domāju, ka valstij vispārīgi un ari šinī gadījumā ir jāgādā par iedzīvotāVai saimnieki ir ielikuši daudz naudas savos namos?
jiem. Mēs zinām, ka pēc kara visi dabūja ciest un vēl
Ja saimniekam toreiz bij 10—15.000 rubļu, viņš aizvairāk iedzīvotāji, nekā saimnieki. Bet ko mūsu valgāja uz banku, iztaisīja obligāciju, dabūja naudu, uz^ namu un tagad samaksāja savu parādu ar 66
dība visu laiku ir darījusi priekš īrniekiem?
būvēja
Viņa ir gan darījusi priekš saimniekiem. Tas * kapeikām par rubli. Toreiz, kad bij runa par to un
ir fakts, ka 1920. gadā izstrādāts likums, kurš pateica, ne par dzīvokļiem, jūs visi vienbalsīgi balsojāt par
ka visus vecos parādus var samaksāt ar 66 kapeikām.
to. Kapec jus toreiz neviens neko nesacījāt, ka ar
Tad es nedzirdēju nevienu balsi no labā spārna, ka
tādiem līdzekļiem rīkoties nevar?
Jūs nerunājāt
tas ir lielniecisms, komunisms. Neviens to nav teitapec, ka tas attiecas uz namsaimniekiem, bet kad
cis, bet šai lietai pagāja garām klusu ciešot. Mazātik pie mums neķeras klāt. Tagad iesim mēs tālāk un
kais es neesmu redzējis saimnieku, kurš būtu teicis: ņemsim to pašu agrārreformu. Mēs izstrādājām
«Es nemaksāšu ar tādu naudu, es maksāšu tikai zelta agrārreformu, bet kad agrārreforma bij jāpieņem,
naudā." (Jautrība.) Tādu saimnieku es neesmu retad dažs labs no labā spārna nemaz nebalsoja. Bet
dzējis. Redziet, kungi, kad attiecas lieta uz saimtagad^ad iet runa par atlīdzību par muižniekiem atniekiem, tad jūs labprāt pieņemiet likumu, bet kad tas savinātam zemēm, tad nu nāk no labā spārna un saattiecas uz īrniekiem, tad jūs sakiet — komunisms
ka, ka vajadzīgs maksāt Bet kā tad nu būs, kad
u. t. t. Vispārīgi mūsu valdības politika šinī jautājums būs jāmaksā vairāk nodokļi nekā līdz šim, ja
jumā ir tā, ka viņa neko nav darījusi priekš īrniejus pieņemsat to atlīdzību, vai tad ari jūs būsat par
kiem. Ko tad valdība visu laiku dara? (A. Klīve no
atlīdzību, vai tad maksāsat muižniekiem? Man jūsne-
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varat pārmest neko, jo es neesmu ne komunists, ne
sociālists, ne ari namsaimnieks, bet gan tik vienkāršs deputāts, kam tauta jāaizstāv un es to tautu
gribu aizstāvēt objektivi, ne subjektīvi. Var jau uzstāties no sociālistu puses, ka vienīgi sociālismu vajaga ievest valstī, no labās puses atkal var uzstāties
un prasīt sev šo un to, lai dabūtu kaut ko priekš sevis,
bet es neesmu ne saimnieks, ne sociālists, tāpēc es
ari varu objektivi spriest šai jautājumā. (Smiekli
zale._ Starpsauciens.)
Jūs nekad neesat mani tur
redzējuši. Bet es gan varu pierādīt, ka ir likums,
kurš paredz vienīgi jums dažādus labumus. Purgala
kungs ari bija tai komisijā, viņš bija par to, ka nevajaga ņemt nodokļus no brīvām profesijām, ka tiem
nevajaga daudz uzlikt. Tāpēc ari tanī likumā, kuru
izstrādājusi juridiskā komisija ir minēts, ka no brīvam profesijām nevar ņemt. Bet sakāt, kungi, vai
ārsts nepelna dažreiz vairāk kā veikalnieks. Tad
gan, kad vajadzīgs kantoris priekš notāra, tad gan
jāmaksā tāpat, kā visiem citiem. Jūs varbūt domāsiet,
kā es kā reliģisks cilvēks varu tā runāt. Es varu
tāpēc tā runāt, ka es varu ņemt piemērus no agrākās žīdu valsts, kā tur tai laikā bija. Es jums varu
pierādīt to ar bibeli. (Smiekli zālē.) Es ņemšu piemērus no bibeles. Tai laikā mums nebija agrarlikuma, man liekas ari Dēķena kungs itin labi pārzin bibeli, ari viņš to jums varēs pastāstīt. Tur paredzēts,
tā, ka ja vienam ir kāda muiža vai lauks, tad viņš
drīkst ņemt visus augļus no šīs zemes 6 gadus.
Septitā gadā viņam ir jāiet prom, septitā gada augļi
jāatstāj un tad nabagi var nākt un ņemt tos augļus.
Ar to ir pierādīta to laiku žīdu etiķa, un tāpēc nevar
teikt, ka žīdi būtu tādi, kas grib izspiest, ko vien vaino tā nabagā. Nē, negribam no nabaga izspiest, cik
vien var. Es jums pierādīšu tālāk, es varu tālāk citēt. Pēc žīdu likuma bija tā, ka ik trīs gadus katram
vajadzēja braukt uz Jeruzalemi. (Saucieni pa labi:
«Ari tagad to vajadzētu izvest!" Smiekli.) Un vai
jūs brauksiet līdz (smiekli)? Tur, kā jūs redziet neviens nedrīkstēja ņemt ari no tiem, kas brauca no
Jeruzalemes, un nedrīkstēja ņemt tāpēc, ka tiem iedzīvotājiem iznāk maksāt dārgāki. Redziet, kātoreiz rūpējās par tiem cilvēkiem un ka varēja rūpēties, bet tagad ne tikai valdība. ari Saeima negrib
rūpēties. Tālāk paredzēts bibelē un talmuda, kāja
kādam mazākam cilvēkam notiek nelaime, tad pec
žīdu likuma paredzēts, ka netiek no viņa tur ņemta
īre. Neviens viņam neņem maksu, ja viņš ir sliktāka
stāvoklī, ja viņš ir nelaimī.gs Ja cilvēkam ir slikts
stāvoklis, viņu nepiespiež maksāt (starpsaucieni).
Jūs redziet, ka ari mums, žīdiem, ir nami Rīgā un citur, un tos* mēs neaizstāvam. Es jums citēšu ari no
otras puses un teikšu, ka ari žīdiem ir bijis likums, ka
nav brīv atņemt otram. Ja ir bagāts cilvēks, un ja
ir nabags cilvēks, tad ja viens otram atņem un ari
atdod nabagiem atņemto naudu, mēs sakām, ka viņš
ir nozadzis. Atņemt citiem nedrīkst. Piespiest atdot nabagiem ari nevar. Kādreiz pārmeta to, kapec
vairāk sanāk centrā, nekā dzīvo nomales. Ja, jus
sakiet, apstākļi ir tagad citādi neka agrāk. Tagad
nav fabrikas.
Ja tagad strādnieks dzīvos Sarkandaugavā un no rīta viņam jāiet uz Matisa ielu, 2 stundas no rīta un vakarā, tad viņš to nevar darīt. Toreiz Sarkandaugavā bija Provodņiks un citas fabrikas.
Ja strādnieks dzīvo Pārdaugava, viņš nevar
nākt še un strādāt. Tas nav iespējams. Viņš nevar
tur dzīvot, ja viņam vajaga šinī puse savu kapeiku
nopelnīt Otrādi, lai visi bagātie vai Saeimas deputāti aiziet tur dzīvot. Lai tiem, kam grūtāki tur dzīvot, tur neiet Kam grūtāki dzīvot, nevar tos raidīt
tur dzīvot. Tika runāts, ko namsaimnieki saņēmuši
no likuma, ko viņi ieguvuši no 1920. gada izdota likuma. Vai jūs domājiet kungi, ka tie ir tie saim-
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nieki, kas bija pirms kara? No tiem ir palikuši kādas
50%. Kas bij agrāk saimnieks? Kādam bij drusku
naudas, viņš paņēma to, paņēma vēl kādus tūkstošus no bankas un sāka to māju būvēt Laiku pa laikam viņš pielika vēl klāt, jo viņš domāja, ka pēc kādiem gadiem viņš dzīvos un tās mājas. Agrākais
saimnieks no mājas nekad nav dzīvojis, viņam bij
cits darbs un ja kas palika no darba pāri, tad viņš to
^ Bet tagadējam saimniekam māja ir paliielika mājā.
kusi par veikala lietu. Cik tas ieliek viņā, tas nav no .
svara, no svara ir, cik viņš no tās mājas var saņemt.
Te Purgala kungs teica, ka ja mēs tādu likumu pieņemšot, tad neviens vairs mājas nebūvēšot. Es varu
teikt, ka tagad iekšējo remontu mājās neviens saimnieks vairs netaisa. Kad nāk jauns īrnieks, tad viņam
jāsamaksā par remontu kādi 30 vai 40 tūkstoši, bet
saimnieks neko nedara. Man aizrādīja kāds priekšstāvis no iekšlietu ministrijas, es viņa vārdu te negribu minēt, ka kādā mājā Dzirnavu ielā kāds sēdēdams vanna nobraucis vienu stāvu dziļāk. (Smiekli
zāle.) Par to likumā tiekas nav izteikts, tā kā saimnieks var ņemt cik grib. Saimnieks nerūpējas nemaz
par māju, bet domā tik par to, cik no viņas var dabūt ara. Māja viņam ir tikai veikala lieta. Tāpat kā
man kāda fabrika vai veikals, tā viņam ir māja. Tad
vel Purgala kungs aizrādīja, ka tagad kara zaudējumi
esotarkartīgi lieli. Es gribu aizrādīt, ka visi tie dati,
ko jus likāt priekšā, ka tos neviens nekontrolēja. Mēs
domājam, ka dabūsim no Krievijas samaksu. Bet par
tiem datiem, ko te pieveda, nav nekādas kontroles,
vai tie visi ir pareizi.
Te apgalvoja, ka ja izdošot tādu likumu, tad neviens saimnieks nebūvēšot māju. Es varu apgalvot,
ka ja ari nevienu likumu neizdos, tomēr neviens saimnieks māju nebūvēs. Kāpēc? Vispirms, nevienam
nav tik daudz naudas. Otrkārt no bankas nevar dabūt tik daudz naudas, ka varētu māju uzbūvēt. Lai
daudz maz kārtīgu māju uzbūvētu, tad vajaga 20—30
miljonu. Tāpēc vai izvedīsim likumu vai nē. tā kā
ta neviens mājas nebūvēs. Bet man jājautā, vai jūs,
saimnieki, esat mēģinājuši izlīgt ar īrniekiem. Jūs
par to nemaz nedomājiet Jūs tikai domājiet, varbūt,
ka neizdos likumu un tad 1. maijā mēs pieliksim tik
un tik daudz klāt. Jūs domājiet, ka vajaga tikai
strādāt īrniekiem pretim un nemaz nedomājiet kārtīgi ar viņiem sadzīvot kopā. Katra iedzīvotāju
šķira ir pazaudējusi kara laikā vienu daļu no sava
labuma; bet saimnieki neko. Tādu saimnieku, kā
Purgala kungs aizrādīja, kam parādu būtu maz, tādu
pa lielākai daļai vairāk nav. Tie ir pārdevuši savas
mājas. Tie bija pa lielākai daļai vācieši un 60% no
tiem vairs nav. Kad saimnieks dabūja aizņēmumu no
bankas, tad viņš to naudu ne tikai izlietoja būvei, bet
ari no tās naudas dzīvoja un atlika sev kādu kapeiku.
Redziet, mājsaimniekiem ir bijis iespējams samaksāt
66 kapeikas, un ja tas nebūtu bijis, tad viņi vairs ne-

būtu par mājsaimniekiem. Citi ari pazaudēja savu
naudu, bet nevienam no viņiem, izņemot mājsaimniekus, nav vērtības, kura maksātu tik daudz zelta rubļu.
Ja nebūtu tā, tad mājsaimnieki atrastos tādā pašā

stāvoklī, kādā tagad atrodas Rīgas pilsētas valde,
kura maksā un nevar nomaksāt savus parādus. Tā
tad jūs nevariet teikt, ka jūs neko neesat ieguvuši.
Tiem, kuriem bija kāda vērtība, vairs tā nav, bet mājsaimniekiem, kuriem bija īpašums 10.000 zelta rubļu
vērtībā, tagad tas ir 200.000 zelta rubļu vērtībā. Deputāts nevar būt subjektivs, viņam jābūt objektīvam,
vai* viņam ir māja vai viņam nav māja. Viņš nevar
skatīties tikai no sava redzes stāvokļa, bet jāskatās
no tautas redzes stāvokļa, vai tauta paģēr, lai kāds
likums netiek izdots. Purgala kungs saka: «Kas tas
pārlikumu? Nevajaga nekāda likuma." Kāpēc nav
vajadzīgs? Tāpēc, ka Nikolajs Kalniņš tur izlaidis
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kādu vārdu. Ja viņš ir slikts jurists un Jus esat labāks jurists, tad Jūs nāksiet un izlabosiet. Jus nerunājiet par to, vai tas likums vajadzīgs vai ne. Jus
tikai sakiet, ka tāpēc, ka tas pants neder, likums nav
vajadzīgs. Vai Jūs pie visiem likumiem ta sakiet?
Kādreiz, kad gāja runa par nama pirkšanu ārlietu
ministrijai, Purgala kungs nāca un izlaboja to vietu
likumā, kur nesaskanējaTagad ari Jus variet nākt
un izlabot. Tas iznāk tāpat, ka viens cilvēks sacīja
otram, lai palien viņam naudu, bet tas atbildēja: «Es
tev nepalienēšu tāpēc, ka tev ir garš deguns." Tāpēc, ka nav izstrādāts viens pants pareizi, nevar dot
īrniekiem likumu. Tas ir smieklīgi. No otras puses
es gribu aizrādīt, ka ar šo likumunevar notikt tas,
ko teica Purgala kungs, ka visas mājas sabruks kopa.
Sociālās likumdošanas komisijas projekta ir noteikums, ka ja namam ir nepieciešams remonts, tad īrnieks to izdara uz namsaimnieka rēķina un ticiet
man, ka tas īrnieks, kas to remontu izdarīs, izdarīs
viņu vēl daudz labāki, nekā pats saimnieks; bet, saprotams, tad saimniekam būs mazāki ienākumi. Tāpēc man jāsaka, ka nav nekāda pamata Purgala kunga aizrādījumam, ka mājas bruks kopa. Es gribu
vispārīgi aizrādīt, kādi ir mani uzskati šinī jautājumā. Līdz šim paredzēts, ka ja valdība vai_ pašvaldības pērk namus, tad tā nama_ īrniekiem jāiet ara.

Es to būtu ietilpinājis šeit iekšā. Un ja kāds būve

kādu namu, tad vispirms lai tās būtu valdības un pašvaldības, jo no privātiem labas mājas gaidīt ari nevar.
Kas attiecas uz to koeficientm ar kuru pareizināt,
vai ņemt to 25 kārtīgu vai 40 kārtīgu, par to mes tagad nerunāsim. Bet vispār man jāsaka, ka šādu likumu izstrādāt vajaga. Ja jūs to negribat darīt, tad
attiecības starp namsaimnieku un īrniekiem bus vel
daudz asākas un es nevaru apgalvot, pie ka visa tas
var novest. Es gribu vēl aizrādīt sekošo. Pie manis
bija atnācis frakcijas biedrs Vittenbergs, kuram es
prasīju, kā viņš uz šo jautājumu skatās. Viņam pašam ir vairākas mājas, bet viņš teica: kad nāksies
balsot par šo likumu par telpu īri, ka viņš ari balsos
līdz, tāpēc kā tāds likums ir vajadzīgs. Es zinu jau
iepriekš, ko jūs uz to teiksiet savos mītiņos. Jus
teiksiet: žīdi grib būvēt mājas un paši tās piepildīt,
un ja mēs šo likumu pieņemsim, tad droši vien jus
baidīsat ar Maskavu u. t t Es gan domāju, ka tie
žīdi, kuriem ir nauda, tie sev mājas dabūs, un laiari
ir spēkā tieslietu ministra aizliegums, viņiemjr mājas
uz sava vārda. Tā kā ja būs vajadzīgs, mes dabūsim. Tie. kungi, kam ir nauda, negaida uz tadiern likumiem. Viņi nopirks tad. kad būs vajadzīgs. Redziet, citur, niemēram. Polijā ari bija likums un viņš
nesen atkal bija pārstrādāts. Viņš ir pārstrādāts un
atkal atjaunots. Es varu pierādīt ka visas minoritātes ir balsojušas par to likumu, kurš no jauna pieņemts Polijā. Mums Latvijā nekad vel nav īre normēta ar likumu. Vienreiz mums to vajadzētu visu
normēt. Mums jāatzīst, ka tagad cilvēki nevar sev
atļauties to, ko agrāk pirms kara. Grib pierādīt, ka ja
strādnieks nopelna tik un tik daudz, tad viņam tik un
tik procentes jāmaksā, kā pirms kara. Bet ja grib
pirkt drēbju gabalu, tad to var pirkt un ari nepirkt,
jo var iztikt ar vecām drēbēm. Bez pajumtes tomēr
cilvēks nevar iztikt. Nevar salīdzināt, ka ja par drēbēm var maksāt, tad var maksāt ari par istabu. Drēbes, jaTib. var pirkt, negrib, nepērk, bet te bez dzīvokļa palikt nevar un par to ir --iespiests maksāt.
Tāpēc es gribu aizrādīt ka namsaimnieki ir tuvredzīgi, ja viņi domā, ka izgāžot šo likumu cauri, viņi
kaut ko iegūs. Es domāju, ka tādā gadījumā attiecības starp īrniekiem un saimniekiem būs tikai daudz
asākas, labuma nekāda nebūs. Tāpēc es gan liktu
priekšā atrast kādu kompromisu "- šo likumu pieņemt.
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Brie
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Augstais
Briedis (zemnieku savienība):
pie
tiem
likunepieder
īri
nams! Likums par telpu
sevišķi jāiefrakcijai
būtu
manai
miem, par kuriem
stājas Tas attiecas vairāk uz pilsētniekiem. Bet kur
par valsts
ir runa par īpašuma tiesībām, _ kur ir runa
pilsoņiem
ir pa cepilsētu
mums
ar
iekārtu, tur ari
ļam Tā tas ir ari pie šī likuma, jo še rada kādu jaunu valsts iekārtu, neievēro īpašuma tiesības un par
tādu likumu iestāties zemnieku savienība nevar.
Ņemsim piemēram tās īres valdes, kuras paredzētas
sociālās likumdošanas komisijas variantā, par kuram
n* ums komisijā nācās vest diezgan asas sarunas, kuras ir iestādes ar tiesu funkcijam,_ rada tādu savadu
neparastu tiesu, ar neparastu sastāvu, neparastu tiesāšanas kārtību. Ja nemaldos, Nikolajs Kalniņa kungs
sacīja, ka šīs tiesas tiekot radītas tāpēc, ka lietu esot
tik daudz, ka miertiesas artam netiekot gala, jo 80%
r.o visām miertiesās esošam lietam esot strīdi īres
jautājumos. Ja mēs tā sāksim radīt atsevišķas tiesas,
ja būs kādreiz kāds lietu sastregums,_ tad mes varēsim šīs lietas sašķirot daudzas dažādas šķiras un
katrai šķirai radīt sevišķas tiesas, pie tam viņu sastāvu paredzēt tādu, ka spriedums jau iepriekš paredzams. Kur viena ieinteresēta puse ir vairākuma,
tur, zināma lieta, nav vairs runa par objektīviem
spriedumiem, neskatoties uz to. ka šī jaunradīta tiesa
neiztur nekādas kritikas, lai viņu varēt" uzskatīt par
tiesu. Pareizi tika aizrādīts, ka mums. kad iet runa
par sociālo likumdošanu, ir asas izrunāšanas. Sacīja, ka pret sociāliem likumiem labās partijas izturoties noliedzoši. (Balsis pa kreisi: ..Pareizi !") Nav
pareizi. Ne noliedzoši mēs izturamies pret sociālas
dzīves objektivu kārtošanu, bet ja tiek izlietoti vienpusīgi paņēmieni sociālās likumdošanas laukā, tad
mums cits nekas neatliek, kā tikai uzstāties pret tādiem. Ņemsim to pašu likumu par telpu īri. Sociālās likumdošanas komisijā, kad apsprieda šo likumprojektu, tad es nedzirdēju, ka tur šis likums tiktu
nosaukts ar tādu nosaukumu, kāds viņš pašlaik ir
mūsu priekšā, bet visu laiku dzirdēju runājam, par
īrnieku aizsardzības likumu. Tā tad jūs redzat ka
šeit tā lieta ir nostādīta tā, ka šo likumu ir gribēts
radīt vienai šķirai. Šis likums tā tad tiks izdots tikai
vienas šķiras aizsardzībai, aizmirstot pavisam pārējās šķiras. Tā. kungi, pie likumdošanas pieiet nevar. Un ja sociālā likumdošana tiks vienmēr virzīta
tādā virzienā, tad katru reizi ari no pretējas puses
bū c spiesti celt iebildumus, jo mums nav jāskatās tikai uz vienas šķiras aizstāvēšanu, bet jāpieiet no vai- I
stiskā viedokļa- Un te nu man jāsaka, ka no šāda
v.edokla nie šī likuma netika pieiets. (N. Kalniņš no
vietas: ..Telou šķira!". A. Veckalns no vietas: ..Kur
tad tāda [elpu šķira ir?") Nu. par tādiem jautāV
miem .unat ar Jums, Veckalna kungs kur tāda telpu
šķira ir, es neatrodu par vajadzīgu. Jūs zināt ka
dzīvokļi ir vajadzīgi ne tik vien īrniekiem, bet vii
šiem ir vajadzīgi. (A. Veckalns no vietas: „Are če
nu!") Ja jus radīsat tikai tādus likumus, kuri aizsarga tikai īrniekus un atstāsat namu īpašniekus īrnieku rokas, kas tad nu iznāks beigu beigās? Iznāks tas, ka ne tikai netiks jauni nami celti, bet ari
tagadējie nami, kuri senāk būvēti, sabruks. Tā tad
nevar pieiet pie šīs lietas tikai no šķiru viedokļa.
Sociālas likumdošanas laukā nevar skatīties uz šo
ietu tikai no vienas šķiras viedokļa, nevar radīt likumus tikai vienai iedzīvotāju šķirai. Pie zināma
likuma ir pieiets taisni no šī šķiru viedokļa un tādēļ
mušu frakcija par to iestāties nevar.
Priekšsēdētaja biedrs A. Alberings: Uz kārtības
ruļļa 63. panta pamata vārdu vēl var dabūt Maizels,
ja viņš veļas. Vārds Maizelim.

l

941i

Latvijas

Republikas

Saeimas

IV. sesijas

< T^ N. Maizels (Latgales «Bunds", runakrieviski) : *)
Augstā sapulce! Gadījuma pecman nākas uzstāties
kā beidzamam un man ir iespēja, cik tas ir manos
spēkos, apstāties pie visiem tiem aizrādījumiem, kuri
lidz šim pievesti pret likumu. No sabiedriskas taisnības viedokļa absolūti nav iespējams uzstāties pret
īres likumu. Namsaimnieki paši ir aizcirtuši to zaru,
pie kura viņi tagad ķeras klāt. Salīdzinot ar hipotekarisko parādu dzēšanas likumu, īres likums ir kaut
kas pavisam nevainīgs, sevišķi attiecība uz īpašuma
institūtu. īres likums ir kārtēja sociāla reforma, kamēr likums par hipotekariskiem parādiem ir radikāls
līdzeklis, kas vērsts pret īpašuma tiesībām. Pie tam
šim līdzeklim ir savs atsevišķs raksturs. Parasti
revolūcijas laiku likumi, labi vai sliktķnodod īpašumu no vairāk mantīgām rokam mazāk mantīgajās. Šinī gadījumā tas tā nebija, bet gan bija kaut kas
pretējs. Loti labi saprotšī argumenta nozīmi, deputāts Kasparsons mēģināja to vājināt Viņš noradīja, ka tagad mājām ir 25% viņu priekškara vērtības, bet hipotekarisko parādu suma _ir 50%. Tādā
kārtā namsaimnieki vēl esot pazaudējuši daļu sava
īpašuma. Bet, pirmkārt, tie skaitļi nav pareizi. Namu
vērtība pilsētu centros ir 50% no mieru laiku vērtības. Otrkārt, — un tas ir svarīgākais — ir pavisam
nedzīvi salīdzināt nama īpašnieku ar tadu_ cilvēku,
kas kara un revolūcijas laika būtu uzglabājis savu
mantu veselu zeltā. Salīdziniet namīpašnieku likteni ar citu mantu īpašniekiem, ar hipotēku īpašniekiem. Daudz vairāk ir jjireķinajas ar ekonomiska
rakstura iebildumiem. Mes jau paredzējām, ka lielinieku mēģinājumu, kas novedis pie sabrukuma, izlietos, lai uzstātos pret jebkādam socļalam reformām.
Mēs uzskatām par nepieciešamu ieverot tautsaimniecības intereses. Bet tiem, kas _ saka. ka īres Jikums
nonāvēs namu būvēšanu.jr iaatbilduz jautājumu:
kādām iābūt dzīvokļu cenām, lai būvēšana attīstītos,
lai tā sāktos un atdzīvotos. No deputāta Kasparsona
vārdiem varēja saprast ka mieru laiku cenas priekš
tam ir nepietiekošas. Tā tad ir nepietiekoši, jacenas
būs nat trīskārtīgi lielākas, ka to liek priekša juridiskā komisija. Priekš ta būtu vajadzīgs cenas paaugstināt daudz, daudz reizes. Tāda īstenība ir namīpašnieku programa. Ja_ tas ta ir, tad īres likums ir
nepieciešams. Nav nekādas garantijas, ka tie. daudzie mib'oni. kurus namīpašnieki saņems, ja nebūs likuma, tiks izlietoti būvēšanai, un ne vienkārši ka
pielikums nie atsvabināšanas no hipotekariskiem parādiem. Tiešām, lai varētu iesākties būvēšana,
ir nepieciešams, lai ienākumi no mājam tuvotos kapitāla procentēm. Un vēl tad tas ir jautājums. Visi
mūsu finansisti saka : ja mums bus iespēja pievilkt
ārzemju kapitālus, tad viņi vispirms ir vajadzīgi rūpniecības atjaunošanai.
Ja īres likums ir nepieciešams, tad nav pieņemami iuridiskās komisijas priekšlikumi, kas faktiski viņu
i-'nīcina. Trīs gadu termina nolikšana, cik ilgj likums
būs snēkā. novedīs pie tā ka viņš neeksistēs. Neeksistēs ne tikai pēc 3 gadu notecēšanas, bet ari pa
šo laiku. Neviens īrnieks neizlietos šīs tiesības, ko
viņam piešķir īres likums. Jai aizsargātu savas intere-- -f-s. ja viņš zinās, ka pec trīs gadiem atkal viss
atkarāsies oilnīgi no namīpašnieku gribas. Likuma
npattiecināšana uz neapdzīvojamam telpām novedīs
nie tā. ka sāks dzīvokļus pārvērst kantoros, veikalos,
kā tas jau tagad notiek ne tikai Rīga. bet, piemēram,
puari Daugavpilī. Sacīsim, ja amatnieks ar savam
pasūtītājus
telpas
lēm un iniciatīvi ir pievilcis savas
un nircēins un tādā kārtā paaugstinājis telpu vērtību,
tad kāpēc viņa pūliņus jāizlieto namīpašniekam, lai
patvarīgi paaugstinātu telpu īres maksu.
*)
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īres likums ir svarīgs no sociālas politikas viedokļa. Galvenais tīri formāla un abstrakta ekonomisma trūkums, kas ir deputātam Kasparsonam un
viņa uzskatu cilvēkiem, pastāv iekš tam, ka sava
saimnieciskās būvēšanas plānā tie neievēro tādu faktoru, kā dzīvo cilvēku ar viņa vajadzībām un ciešanām. Katra cenšanās paaugstināt darbaļaužu ienākumus atduras uz pretestbām. Kad runa par darba
algas paaugstināšanu strādniekiem, tad mums atbild,
ka mūsu rūpniecība neizturēs ārzemju konkurenci.
Kad paceļam jautājumu par ierēdņu atalgojuma paaugstināšanu, aizrāda, ka tas satricina valsts finanses. Tādā gadījumā nekas cits neatliek, ka tikai rūpēties par to, lai darba ļaužu izdevumu budžets nepalielinātos, lai ievērojama šī budžeta daļa netiktu
paņemta par labu samērā mazai mantīgo grupaķkas
no pārciestā laika gruvešiem un pelniem paturējusi
savu īpašumu. īpašumu, kurš ir ne tikai vesels un
nebojāts, bet pat palielinājies. _ Taisni tapec katrai
demokrātiskai valstij, kas pirmā kārtā ievēro darba
ļaužu intereses, jāpieņem sociālās likumdošanas komisijas likumprojekts.
>
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Ar- *\ \i
vedam Bergam.
U ?
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) IS" f
Augsti godātie deputātu kungi! Šai augsta nama un
ārpus šī augstā nama jautājums, kuru pašlaik pārspriežam, ir nostādīts tā, it kā ietu cīņa, cīņa uz dzīvību un nāvi, uz iznīcināšanu un dzīvošanu starp īrniekiem un namsaimniekiem. Un to mēģina izlietot
politiskas aģitācijas nolūkos. _ Tas sevišķi esot izdevies, spriežot pēc avižu ziņām, pagājušo svētdienu
vācu tautības īrniekiem, Cielēna un Maizeļa kungiem. Tiešām, ja pavirši pieiet pie jautājuma, varētu
likties, ka īrniekiem un namsaimniekiem ir nesamierināmas intereses, kuras tikai saduras, kuras tikai
cīnās un karo savā. starpā. Tiešām. varetu_ likties,
ka vieni grib vairāk saņemt, otri mazāk maksāt, vieni
negrib izvākties, otri negrib īrniekiem dzīvokļus dot,
vārdu sakot, pavirši skatoties varētu izlikties, ka
saduras gluži pretējas intereses un nevar izejas atrast.
Mēs tāpēc varētu tikai par sliktu vieniem
spriest un otriem par labu. Augsti godātie deputātu
kungi! Ja ārpus, šī augstā nama aģitācijas nolūkos
tā var spriest, tad še uz tāda redzes stāvokļa nostāties mēs nevaram, tas būtu pārāk pavirši un nesavienojams ar augsto uzdevumu, kāds mums dots.
Nevis pēc aģitatora antipatjāin vai simpātijām šeit
jāsnriež. nevis jārēķina, cik varētu apmierināt un cik
paliktu neapmierināti, vai būs ar mums nemiera ārpus šī nama. Tā pie grūti atrisināma sociāla un saimnieciska problēma atrisināšanas nevaram stāties, bet
ja nu nopietni stājamies pie šī jautājuma, tad nevar
apgalvot, ka ir tikai interešu pretestība starp nama
īpašniekiem un īrniekiem, ari viņiem ir kaut kas konīgs. Kopīgs viņiem ir nams,, kura vieni dzīvo un
kurš ir otra īpašums. Abiem viņiem ir_kopīgas intereses pie šī nama. Abiem ir jāinteresējas par namu
tai ziņā ka lai būtu telpas, ko vieniem īrēt un_ otriem
izīrēt. Abas puses ir ieinteresētas, lai nams būtu laba
kārtībā u. t. t. Jūs redziet, tādā kārtā ir vesela rinda
no interesēm, kuras abas šīs puses ari vieno. Ir ari
solidaritāte starp namu īpašniekiem un viņu īrniekiem. Tā mums ir jāsaudzē, no tas mums ir jāiziet,
ja gribam būt likumdevēji. kuri _ neskatās uz vienu
^
intevai otru šķiru un vienām vai otram atsevišķam
resēm, bet grib atrisināt lielu problēmu. Mums te
nav Jāizšķiras par labu ne vienam, ne otram, mums
nav jāizspriež, kurš ir labs un kurš ir slikts, betjnums
ir jānosprauž tā solidaritātes līnija, kura ievēro un
sareā tās intereses, kādas piemīt abām pusēm. Tā
tad ne tiesu spriest, bet sociālas solidaritātes liniiu
atrast, tas ir mūsu uzdevums. Tapec ir lieki runāt
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par to, cik vieni fr zaudējuši un cik otri pelnījuši, vai
vieni ir slikti ļaudis un otri labi, ar ko te Nikolajs Kalniņa kungs nodarbojās pagājušo reiz. Tas mūs neinteresē, mums ir pareizā līnija jāatrod. Un ja mēs tā
stājamies pie jautājuma, tad mums vajaga būt skaidram, ka ar dekrētiem, kurus patvaļīgi nospriestu,
mēs neko atrisināt nevaram; pēc savas patikas vai
iedomas nevar atrisināt sarežģītu sociālu vai saimniecisku problēmu. To jau ir mēģinājuši darīt Maskavā un ir nākuši pie slēdziena, ka ar dekrētiem atrisināt sociālu problēmu nav iespējams. Vai lai es te
pieminu vēl vidus laikus, kur par naudu bij aizliegts
procentus ņemt. Tā tur mēģināja atrisināt sarežģītus saimnieciskus jautājumus. Tam nebij ne mazākā
panākuma, un ja mēs te domāsim, ka to var, tad
maldāmies; mēs alojamies tāpat kā vidus laikos. Tāda
dekretēšana, kā mēs to gribam darīt, patvarīgi noteikt
80 santimus rubļa vietā u. 1.1, tas ir gluži mechanisks
regulēšanas veids. Tas nevar vest pie karota mērķa,
par to no piedzīvojumiem, kuri mums ir, irvakaros,
Jus ziniet
ir austrumos, vajadzētu būt skaidrība.
kas ir noticis Berlinē ar tādu dekretēšanu, kas notika
Čechoslovakija u. t. t. Tur neiziet uz to, paturēt to,
kas bija nepieciešams kara un pēckara laikā. Tur
atmet dzīves reglamentēšanu ar dekrētiem un cenšas pāriet uz normāliem apstākļiem. Tur vairs neaizraujas no idejas sociālu problēmu atrisināt ar mecnaniskiem'dekrētiem. Ja mēs piegriežamies mušu
pašu apstākļiem Rīgā, Liepājā un Ventspilī, tad duras
acīs viens moments, uz kuru vajaga aizrādīt, par
kuru jau vakar runāja mans frakcijas biedrs Kasparsona kungs, t i., ka par dzīvokļu trūkumu šinīs pilsētās var runāt tikai ļoti savādā un apšaubāmā nozīmē. Vai Rīgā, kura zaudējusi no saviem iedzīvotājiem 45%. bet no dzīvokļiem tikai 15%, var būt runa
par dzīvokļu trūkumu? Gluži līdzīgos apstākļos atrodas Ventspils un Liepāja. _ Nevar but runa par
dzīvokļu trūkumu tādā nozīmē, kā tas ir Vakareiropā, piemēram, tādās pilsētās kā Helsingforsa. Kauna
un Varšavā, kur tiešām iedzīvotāju vairāk, neka bija
agrāk, kad šis pilsētas būvēja. Tāda nozīme par
dzīvojamo telpu trūkumu pie mums nevar runāt Te
nav tas. ka visiem nepietiktu dzīvokļu un tapec to
īpašnieki var izspiest sevišķi augstas īres. Te ir kas
cits. Kur še ir vaina, uz to es gribu atbildēt ar to,
ka ir apturēts dzīvojamo telnu dabiskais apgrozījums.
Dzīvojamo telpu ir diezgan, bet iedzīvotāji viņos neizdalās tā. kā būtu dabiski, telpu izdalīšana nav regulēta. Dzīvokļu izdalīšanas dabiskā gaita ir traucēta.
Ja tā diagnozi esam stādījuši mūsu problēmām, tad
ir skaidra ari līnija, pa kuru jāiet. Nevis problēmu
vajaga sarežģīt ar mākslīgiem dekrētiem, nevis kavēt
dzīves attīstīšanos viņas dabiskā (mītnē, bet ievirzīt
viņu šinī dabiskā gultnē, pamazām radīt dzīvokļu
apgrozības dabisko gaitu. Tā ir tā liuiia. oa kuru
iāiet. Ja mēs ejam virzienā, kuru ieteic šis likumprojekts, t i., piespiedu kārtā gribam regulēt, tad jautāiumu neatrisināsim, netiksim ārā no apburtā rink'a,
kurā atrodamies. Jo ko šis likums dara? Labākā
gadījumā, ja izdosies ar bargiem sodiem viņu izvest
dzīvē, tas nodrošina tikai tagadējos īrniekus, t i. tos.
kuri pateicoties gadījumam vai citādi, pa lielākai
daļai k ara apstākļiem, tos. kurus te nosauca par ..kara
ierēdņiem", ir tikuši pie dzīvokļiem un jūtas laimīgi.
Pienemrim, ka tos nodrošinās šis likums. Bet augsti
p*odātie deputātu kungi, visus citus bez šaubām nē.
Tos mēs nostādām sevišķi grūtā stāvoklī, jo ir gluži
dabiski, ka visi pārējie, kuriem līdz šim nav laimējies
dzīvokļus dabūt, kuri nepieder pie šiem laimīgiem,
pie tādiem ari turpmāk nevarēs tikt ja negribēs nākt
vem kāda no daudziem sodiem , kādus paredz šī likuma 6. pants. Tā tad šis likums rada vienu privileģētu šķiru, kura sēž savos ieņemtos dzīvokļos, bet
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visi citi paliek ārpuse un skatās. Bet, augsti godātie
deputātu kungi, mēs taču ceram, ka ar_ laiku mušu
rūpniecība attīstīsies, mes zinām, ka mušu saimniecība iet uz augšu, iedzīvotāji vairosies un līdz ar to
augs ari mūsu pilsētas. Bet mes neradam visiem
šiem jauniem iedzīvotājiem, uz kuriem ceram, vietas, kur apmesties, jo, lūk, tos privileģētos iedzīvotājus, kuri pie dzīvokļiem tikuši, mes nevaram dabūt
ārā, tāpēc ka viņi gadījuma pēc tur ir tikuši. Nekādas
izejas šai ziņā ar šo likumu mēs neradam. Man te
aizrādīs uz dzīvokļiem jaunceļamos un izlabojamos
namos, uz tiem šis likums neattiecas. Bet vakar jau
te aizrādīja, ka tā ir ļoti nedroša cerība. Ja šodien
mēs varam deklarēt, ka likums attiecas uz namiem,
kuri līdz šim būvēti, kas tad mums var liegt pēc pāris
gadiem teikt, ka likums attiecas ari uz jauniem šai
laikā celtiem namiem? Likuma pielietošanas laiku
viegli var pagarināt, ejot uz priekšu. Uz šī likuma
noteikumu, ka tas neattiecas uz namiem, kuri vēlāk
celti, nebūs lielas paļāvības. Domās, labi, šodien
man vēl ir brīv ņemt īri manā namā, kā. tas atmaksājas. Es varētu sākt celt namu, varbūt, ieguldītais kapitals_ nesīs vajadzīgos augļus. Bet nevar uzticēties,
varbūt pec gada ari man jāpadodas šim likumam, tāpēc es neuzdrošinājos likt kapitālu namā iekšā, jo pēc
šī likuma viņš vajadzīgos procentus nevar nest. Tādākārta kas tad iznāk? Iznāk burvju riņķis, no kura
mes nevaram tikt laukā, un nav tikuši laukā ari tie,
kuri ir izdevuši šim līdzīgus likumus. Dukura kungs
aizrādīja uz Reveli, _kur ari pie bargiem īres likumiem
esot pielaiduši izņēmumu par jaunbūvējamiem namiem, un nezin cik tur esot namus vienā gadā uzbūvējuši. (Dukurs no vietas: «Vienā gadā 77!") 77,
bet Dukura kungs taču zin, ka lielākā daļa no tiem ir
celta no pašvaldības, vai ar pašvaldības un valsts
loti lieliem pabalstiem. Pašvaldība viņus ir radījusi.
Ta tad privāta iniciative šinī ziņā it nekādus solus nav
varējusi spert un nevar spert, tāpēc ka nami savu
kapitālu nekad nevar atmaksāt. Tā tad jaunus dzīvokļus klāt nevarēsim radīt un tad tagadējo īrnieku
privilēģija paliks mūžīga, bet mums nāksies ķerties
drīz pie cļta soļa, ja nākamiem, gaidāmiem īrniekiem,
kuri saplūdīs mušu pilsētas, ari gribēsim gādāt telpas. Tad bus jāķeras pie soļa. kurš ari dzīvē fr jau
pazīstams. _ Tur, kur viņu ir lietojuši, to sauc par
„ynjioTHeHie '' Vai latviski
«sabiezēšanu".
Tā tad
tagad pirmo nepareizo soli sperot mēs varam paredzēt, ka loti drīz dosimies uz to likumdošanas ceļu,
kuru, es domāju, ar apzinu neviens no deputātu kungiem negribēs staigāt Bet mēs būsim spiesti
to dant
Ja būsim teikuši ..a". tad būs jāsaka ari
„b".
Mums bus jāķeras pie iedzīvotāju sabiezēšanas
pilsētu dzīvokļos, jo pilsētu iedzīvotāju pieplūduma
dēļ
taču bus jārada tiem vietas. Tā ir nerspektive
kura
mums tēlojas pie šī likuma. Bet mūs drošina,
sevišķi
vakar Nikolaja Kalniņa kungs, kurš teica, ka še atveroties pavisam jauni horieonti. Nevarot
pietikt ar
civillikumiem, kas regulētu attiecības starp īrniekiem
un namsaimniekiem. Esot radušās iaunas intereses,
kuras pie.iaucoties publisko tiesību elements
Publiskas tiesības norobežojot īrnieku un saimnieku
intereses. Talak šo ideju attīstīja šodien lekcijas veidā
Lazersona kungs. Tas, ko viņš teica
un citēja no corpus juns un citiem avotiem, uz šīm
debatēm nemaz neattiecas. Par jus utendi et abutendi neviens
te nav
runājis un jus abutendi neprasa namsaimniekiem.
Visu so lielo lekciju varu iztulkot
tikai ar to, ka Lazersona kungam līdzšim nav izdevies
atrast katedri
Universitāte, no kā celt priekšā
šīs Iekciias un tāpēc
to dara šeit. Bet še viņas vietā nebija. Bet
kāda tad
nu ir ta jauna sociāla taisnība,
kura pēc Nikolaja Kalniņa kunga domām ietilpst šinī
likumā? Lai atļauts
apstāties tikai pie dažiem nedaudziem
šī likuma pan-
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tiem, piemēram pie 1. panta sociālās likumdošanas
Komisijas īorinuiejuma. sai panta ir noteiKis, uz tvo
sis likums attiecas un izrādās, ka tas attiecas ari uz
izpriecu un azertuvju teipām. bocialās likumdošanas
komisija gno aizsargāt an so tetpu īrineKus. varbūt
tas ir saprotams no tāua viedokļa, kauu jūs vakar
aizstāvējāt, 1.1., ka namsaimnieks esot taas ļauns cilvēks, kurs ne vienmēr grib sKatities caur pirkstiem
Ja
un ne vienmēr gno pielaist taau mazu netikiiou.
iziet no saua reuzes stāvokļa, tad, protams, kapec
gan izpriecas vietu un dzertuvju īrniekus lai neaizsargātu pret ļauno namīpašnieku, kurš negrib skatīties caur pirkstiem un piemist tāuu mazāku netiklību.
ho taua redzes stāvoivja tas ir saprotams, lomēr
nostāties uz šāda viedokļa gan negribētos, vēl viens
ļou spilgts piemērs, kā atspoguļojas iNik. Kalniņa
Kunga jaunā sociālā taisnība sini likuma, unbu griezt
augsta nama locekļu vērību uz 10. pantu. Tur teikts,
ka par īres valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku
nevar ievēlēt pilsētu un miestu nekustamu īpašumu
īpašniekus vai pārvaldniekus,
vārnu sakot, šiem
mūsu nākošiem tiesnešiem tiek noteikts negatīvs
cenzs. Augsti godājamie deputātu kungi! Mēs vienmēr esam Karojuši un bez šaubām esat karojuši ari
jūs par.to, ka tiesnešiem nevajag nekāda mantas cenza. Se ir iets uz otru ekstrēmu, kas prasa negatīvu
mantas cenzu. 1as nav nekas jauns. Mēs zinām, ka
no inusu robežām uz austrumu pusi ir noteikums, ka
buržujs par tiesnesi nevar būt, ka tas vispār savās
tiesībās ir aprobežots. Se ir atskaņa no tā. Tas ir
Maskavas likumdošanas paņēmiens, ka cilvēks, kuram ir kāds mantas stāvoklis, kas pēc Maskavas izteiciena ir buržujs, nevar būt par tiesnesi. Vai jūs
še nedzirdat atskaņu no tā? Tālāk, es griežu deputātu kungu vērību uz to, ka pēc 16. panta visus lēmumus, kurus taisa īres valde, izpilda policija uz īres
valdes izdotu izpildu rakstu pamata un piespriestās
naudas sumas piedzenamas saskaņā ar noteikumiem
par valsts neapstrīdamu prasību piedzīšanu. Vai jūs,
kungi, esat padomājuši, ko tas nozīmē? Tas nozīmē,
ka visām citām prasībām papriekšu iet šīs prasības,
kuras konstatē īres valde. Bet īres valdei pa lielākai daļai taču būs jākonstatē tas, cik īrniekam jāmaksā namsaimniekam. Tā tad uz izpildu raksta
pamata namsaimniekam ir priekšrocība pret visām
citām prasībām, kuras vērstas pret viņa nama iedzīvotājiem — īrniekiem. Tagad nu iznāk, ka jūs,
kas gribat īrnieku intereses aizstāvēt, gribat īrniekus
nostādīt labākā stāvoklī, ar šādu pantu taisni nostādāt īrniekus ārkārtīgi nelabvēlīgā stāvoklī, bet ne
namsaimnieks. Jūs viņu, namsaimnieku, esat nostādījuši ārkārtīgi labvēlīgā stāvoklī. Acīm redzot tas
ir pārpratums, jo es tādas labvēlības no jūsu puses
pret namsaimniekiem, kurus jūs tā ienīstat, nevaru
iedomāties. Bet es domāju, ka tie tomēr to nevēlēsies, mazākais ne tie, kuri kaut cik objektivi skatīsies
uz likumu, jotāds noteikums izjauc visu mūsu tagadējo
tiesas sistēmu un pat kredita sistēmu, jo aizdodams
naudu, katrs domā, ka varēs piedzīt savu prasību tāpat, kā to visi citi dara. Pēc šī likuma tas vairs nebūs iespējams. Tad var pielaist tādu gadījumu, ka
īrnieks var sazināties ar namsaimnieku un paralizēt
katru citu prasību. Varēs iet uz vienu roku
ar namsaimnieku un dabūt izpildrakstu no īres
valdes par lielām sumām. Ja tad nāks kāds
tad pateiks
cits un atprasīs
savu prasību,
viņam, lūk, šeit ir prasība, kurai ir lielākas tiesības,
tādas, kā valsts neapstrīdamām prasībām_ jāiet papriekšu visām citām prasībām. Un trešā persona
paliks skatoties. Tādas lietas nevienā kārtīgā valstī nevar būt Tāda lietas nostādīšana kārtīgā valstī
nav pielaižama. Griežu augstā nama vērību vēl sevišķi uz 6. pantu, kurā, kā es jau pieminēju, noteikti
visi tie sodi, kurus var uzlikt namsaimniekiem, kuri
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šo likumu kāaā ziņā pārkāpj. Tur ir bargi sodi —
ouu uuu un uuz 3 mēnešiem aresta (Sauciens pa Kreisi: «Un tribunāli ari!'J.
tribunāli ari naK Kiat, jo
nesam likuma parKapsanu pārbauuls nevis tiesas,
bet paroauuis, ka oieiena kungs teica, tribunāls, fur
to runāsim maznet vēlāk, tagad prasīsim, kā šo jauno
soua likumu, kurs tāua kārta lormuiets, pielietot. Ar
b. pantā minēto souu apdraud starp citu ari 49. panta
pāiKāpumu, i. i. ja namsaimnieks nav kurinājis centrālo apkurināšanu tādā mērā, ka teipu temperatūra
sasmeuz 14 resp. 12 graau Reomira. Kā to iedomāties: vai namsaimnieku var par visu ziemas n 'ekunnāšanu vienreiz iesūdzēt par 500 latiem, jeb vai katrs
īrmeKs var iesūdzēt par katru dienu, kur kāda iemesla dēļ namsaimnieks temperatūru nav sadzinis
vajadzīga augstumā? varbūt, ka katru dienu katrs
īrnieks, stingri ņemot, var tādā kārtā iesūdzēt savu
saimnieku. Bet ja katru namīpašnieku katru dienu
katrs iedzīvotājs, kuram nav mazākais 12 grādu R.,,
var iesūdzēt un par to namsaimniekam jāmaksā 500
lati, tad tas ir kaut kas tāds, kas jau pilnīgi līdzinājās
ekspropriācijai
(starpsaucieni).
Veca
Krievijas
valsts balstījās uz trim valzivīm (F. Cieiēns no vietas:
«Uz namsaimniekiem, uz zemes īpašniekiem un uz
birokrātiju!'"). Tā nu gluži, kā Jūs domājiet, Cielēna
kungs, nav.
Katrs zin, ka tās bija: c^^oflepjkaaVe
npabocjiame, Hapu.itnocTb. Jās bija tās trīs valzivis
Krievija. Šai likumā par telpu īrēšanu ari fr trīs valzivis un tās ir īres normēšana, tas ka īrniekus nevar
izlikt no dzīvokļiem un tas, ka ir radīts sevišķs tribunāls, īres pārvaldes. Juridiskā komisija vienu valzivi — īres valdi — vai kā Cielēna kungs yiņu . nosauca — tribunālu — gan ir noņēmusi. Atļaujiet man
pie šīm valzivīm mazliet apstāties. īres grib normēt
pec kāda multiplikatora, pēc kura var izrēķināt, cik
kuram jāmaksā. Vai tik viegli to var izrēķināt? Visi
eksperti deva vienu atzinumu, proti, ka katrs dzīvoklis ir tik individuels, ka viņa cenu izrēķināt ar multiplikatora palīdzību nav iespējams, nav iespējama
vispārīga takse visiem dzīvokļiem. Patiešām tas,
kas pie dzīvokļa patīk, ir tīri individuela lieta katram
atsevišķam īrniekam. Vienam viena lieta patīk, otram
nepatīk, viens mīl, ka ir ļoti saulainas istabas, otrs
mīl mazāk saulainas, jo viņam ir par karstu u. t. t.
Viens kādu trūkumu kādā dzīvoklī mazāk sajūt, otrs
vairāk, tā ir tīri individuela sajūta, cik par kādu dzīvokli grib dot Kāda te var būt mēraukla, to es nezinu. Un tāda ari nemaz nav iespējama, kā to eksperti apgalvo.. Nav iespējama tāpēc, ka visi dzīvokļi
nemaz nebij apdzīvoti 1914. gadā, no kura īres cenām
ar multiplikatora palīdzību grib atrast tagad maksājamo īri. Pat likums, kas nosaka multiplikatoru, ir
spiests nosacīt ari izņēmumus no tā. 36. pants ir tas,
kurš nosaka multiplikatoru un turpat tā paša panta
3. piezīme saka, kā jārīkojas ar tām telpām, par kurām īre 1914. gadā nebij maksājama. Tāpat 37. pants
pielaiž izņēmumus. īres maksu var attiecīgi paaugstināt, ja ir kāda sevišķa labierīcība dzīvoklī ierīkota,
kura pirms kara nav bijusi. «Attiecīgi" — ko ias nozīmē? Vai samērā ar uzlabojumu, cik lielā mērā uzlabots? Vai attiecīgi ar maksu, cik ir uzlabojums
maksājis? Uzlabojums ari ir subjektīva lieta. Citiem
tas varbūt ir patīkams, bet citiem nepatīkams, ar
vārdu sakot, pilnīga nenoteiktība. Piemēram, ja
kāds 1914. gadā ir samērā lēti izīrējis sava nama dzīvokļus, tad tas ir fiksēts uz visiem laikiem. . Viņš
nevar augstāku īri ņemt, lai gan blakus namā ir citas
īres un taisnīgi būtu ari šim pirmām namam pacelt
īres līdz tam līmenim. To fiksēt ir pilnigi nedabiski.
Tā ir nejaušība, un uz nejaušību pamata nevar likumus dot. Tad domā aizsargāt īrniekus ar to, ka viņus nevar izlikt no dzīvokļa, viņi tā sakot piestiprināti pie saviem dzīvokļiem. Namsaimniekam par
dzīvokļa lietošanu nav nekādas noteikšanas. Viņam
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nav noteikšana par to, cik īrnieks ieņem apakšīrnieKus. liet namsaimniekam var būt būt ļoti liela interese par to, cik istabu īrnieku ir katrā dzīvoklī. Viņam ar katru jaunu apakširnieku tiek uzlikti jauni
pienākumi un izdevumi. Katrs jaunais īrnieks lieto
ūdeni, apgaismošanu un ir -**ar iemeslu tam, ka ir biežāk jātaisa remonts. īNamsaimnieks nevar uz to nekādu iespaidu darīt, jāapmiennājas ar to, kā īrniekam labpatikas, turpretim īrnieks pilnā mērā var
izlietot so dzīvokli, kā viņam tikai patik. īrnieks
var pēc savas patikas izdot atsevišķas istabas, ja
tikai viņš pats aizņem pārējo daļu no telpām. Kā tas
praktiski izskatās? Es, piemēram, noīrēšu dzīvokli
ar 12 istabām, pats ievilkšos kukņā, un visas citas
istabas izīrēšu. Neviens man nevar pretim runāt.
NamsaimnieKam ar to ir jāapmierinās. Vai tā nav
visaugstāKā mērā spekulācija? Namsaimnieks man

neko nevar darīt, bet es varu ierīkot ko gribu un telpas izdot, kā man patīk. Ja jau tā, tad vajaga apakšīrniekus ari aprobežot. Tad cenu regulēšana par
istabām vai gultas vietām. Par tām jāmaksā «attiecīga " daļa. Kā jūs variet izrēķināt par istabu attiecīgo daļu? Kas ir «attiecīgā" daļa? Te noteikts tā,
Ka irnieks var ņemt no katra sava apakšīrnieka attiecīgo daļu, izdalot visa dzīvokļa Iri uz istabu skaitu
un pieliekot klāt 25%. Vai tur ir kāda loģika iekšā?
Vaii katram dzīvoklim ir visas istabas vienādā vērtībā? Vieiia varbūt iziet uz sētu, viena iziet uz ielu;
viena ir liela, otra ir maza, bet jādala mechaniski uz
istabu skaitu un par katru istabu jāņem vienlīdzīga
cena. Tas taču ir absurds, tā taču nevar noregulēt
attiecības. 44pants šai likumā nosaka, ka par
elektriskas strāvas lietošanu ir jāmaksā «samērā"
ar elektriskās strāvas vai gāzes patēriņu. Kā jūs to
domājat praksē izvest? To var kontrolēt tikai tad,
ja katra istabā ieliek elektrības skaitītāju, bet ja tādu
nav
un pilsētavajadzīgā daudzumā tos nevar ie—— kā tad jūs noteiksat, cik stundas pa dienu
gādāt
un kas elektrību lieto? Tad ir noteikums, ka īrnieku
var izlikt, ja ir vajadzīgs izvest nepieciešamus un
neatliekamus remontus. Kas ir neatliekams remonts?
Teiksim, kādam namam tek jumts un nams bojājas.
Jumts jāsedz no jauna un vecais jāplēš nost. Tādā
gadījuma īrniekiem būs jāvelkas laukā, vismaz tiem,
kas dzīvo augšējos stāvos, bet īrnieki domā, ka vēlāk varbūt netiks atpakaļ namā un saka: «Mani šis
remonts neinteresē, man viņš nav neatliekams.
Viņš pārvelk varbūt lietus sargu pāri savai gultai—
un dzīvo. Lai mitrums nāk iekšā visā mājā, lai māja
bojājas, viņš savu istabu neatstāj un atzīst, ka remonts nav nepieciešams. Ejat nu tiesāties, vai pie
miertiesas, vai pie jaunā tribunāla. Tad interesants
noteikums ir, ka par vannu un siltu ūdeni jāmaksā
«faktiskie izdevumi". Ka jus domājat to regulēt?
Vai namsaimniekam būs jāstaigā pa visiem dzīvokļiem un jāskatās, cik cilvēku peldas un cik ūdeņa
lej vanna? Jo tikai tā var konstatēt faktiskos izdevumus, citādi samēru nevar atrast. Jūs redziet, ka
še rodas atkal vesela sarežģījumu jūra no visām šīm
attiecībām. Visi šie jautājumi jānokārto, īres valdei
nāksies ikdienas strādāt, jo ar katru namsaimnieku
un īrnieku bus tiesāšanās. Sevišķi oriģināls noteikums ir 41. panta, ka īrnieks var prasīt pēc sociālās
likumdošanas komisijas formulējuma 14 dienu laikā,
pec juridiskas komisijas formulējuma 1 mēneša laikā,
lai mēbeles, kuras _ viņam nepatīk, izliekas liekas viņa istaba, par kuram viņš ir salīcis sevišķi augstāku
cenu, jāizņem laukā no viņa apdzīvotās istabas, pie
kam viņš pats paliek istabā. Iedomājaties tādu gadījumu, kur kāds dzīvokļa īrnieks grib izdot mēbelētas
istabas. Tas viņa veikals un no tā viņš dzīvo. Viņš
ieguldījis kapitālu mēbelēs un labi mēbelējis savas
istabas. Atnāk īrnieks un īrē istabu. Viņi salīgst
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par mēbelēm, mēbeles ir vairāk neka minimums, kas
noteikts šinī likumā. Jrēc 14 dienām viņam tas mēbeles neizliekas vairs vajadzīgas. Viņš liek tas visas iznest lauka. Ar to kapitāls, kas ir ieguldīts šinīs
mēbelēs un Kas varbūt ir vienīgais šim mēbelēto
istabu turētajam, ir beigts. Viņš vairs nekādu procentu no šī kapitāla nevar izstrādāt. Viņam vēl bus
jaire šķūnis, noliekamā vieta, kur mēbeles, savu kapnaiu novietot, i a tad viņa Kapitāls ir nederīgs palicis, vēl vairāK, viņš ir tāds, kas prasa vel tikai kop-

šanu un sevišķus izdevumus un viņam neko nedod.
t,A. veckalns no vietas: « viņas jau var aiznest uz
L>erga bazāru.") Tā ir patiesībā Kapitāla konfiskācija. Es beidzot gnou apstāties pie ta saucamam
īres vaidēm, kuras sevišķi ieteic sociālas likumdošanas komisija, Kuram juridiskā komisija gan nav
varējusi pieKnst. (Runātājs dzer ūdeni. Starpsauciens pa kreisi.) Jums jau par to nav jāmaksā,
(starpsauciens pa kreisi: «Kas to var zināt!") Ar
Ko tau praKtiski šis īres vaioes. ka viņas te nosauktas, atšķirsies no kārtīgām tiesām pec savas darbības, starp īrniekiem un namsaimniekiem ļoti bieži
bus kolīzijas un strīdus, kurus citādi nevarēs izšķirt,
kā tikai īres valdes. Jau tagad apgabaltiesa un miertiesnesi ir par daudz apkrauti ar darbiem par šim
lietām, bet turpmāk īres valdes daudz lielākā mēra
būs pārkrautas ar šīm prāvām. Par to nevar būt
divi domas, jo strīdīgo jautājumu būs nesalīdzināmi
vairāk nekā tagad, tā tad viņas nebūs kādas gadījuma tiesas, kuras šad tad sanāRs un kuru priekšsēdētāji ar saviem piesēdētājiem vienā otrā gadījumā
varētu spēlēt tiešam svētīgu lomu. Viņas būs tādas
pat kārtējas tiesas, kas sēdēs dienu no dienas un būs
nodarbinātas ar ļoti daudzām lietām. Tā tad tur
pastāvīgi sēdēs ne tikai vien šīs tiesas priekšsēdētājs, bet ari divi piesēdētāji, kas būs iecelti no paš-

valdību puses, viens namsaimnieks un viens īrnieks.

Starpība būs tā, ka mūsu tagadējie tiesneši savam
amatam ir izglītoti, sagatavoti, pa daļai ar juridisku
izglītību, pa daļai ar lielāku juridisku praksi, bet še
ņems vienkārši pirmo pilsoni, kas būs ar mieru sēdēt par tiesnesi, un to tur nosēdinās. Vai tādas tiesas spriedumi var būt taisnīgāki nekā mūsu tagadējo
tiesnešu_spriedumi? Acīm redzot, taču nē. Bez tam
talak mes redzam, ka šis tiesas nav galīgas lēmējas.
Visas lietas, kuras viņas ļzšķfr, ir pārsūdzamas apgabaltiesas administrativā nodaļā. (F. Cielēns no
vietas: «Bet kur tad paliek tas tribunāls?") Tas tribunāls ir ta īres valde, kuru paredzēts nodibināt,
kuru jus gluži pareizi nosauciet par tribunālu. Patiesība
iznāks
tikai
liela
vilcināšanās visās
lietas. Bez miertiesnešiem un apgabaltiesas, kura
citādi visas šis lietas galīgi izspriež, ir vēl šis tribunāls — ja jums tas vārds tik labi patīk — kas papriekšu grib lietu izšķirt. Tas nozīmē tikai zināmu
lietas kavēšanu, jo_ viņai jāiet caur vienu instanci
vairāk. Līdzīgs mēģinājums šai ziņā ir jau bijis šepat pie mums Rīga vācu okupācijas laikā. Toreiz
ari pastāvēja tāda pilsētas valdes nodibināta samierināšanas kamera .bet ta pārvērtās par tukšu formalitāti. Lai varetutikt pie īstās tiesas, bij jāiet
vispirms uz samierināšanas kameru, bet ar viņas
spriedumiem neviens neapmierinājās un katrs gāja
pie kartējam tiesām, kadeļ tad ari vācu okupācijas
laika beigas uz šo samierināšanas kameru nekādu
venbu vairs negrieza. Ta bij palikusi par formalitāti.
i as pats, bez šaubām, notiks ari še, jo katrs gribēs
griezties pie augstākas tiesu instances. Tagad, kur
mes esam lepni uz to, ka mums ir tiesiska valsts, kur
tiesas sež specieli, neatkarīgi, neatceļami, sevišķi
kvalificēti tiesneši, kas vienīgi var garantēt pareizu
likumu iztulkošanu, mes visu to atceļam, mēs radam
administratīvu tiesu, tiesāšanu administrativā kārtā.
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No tiem ideāliem, kurus jūs citkārt esat aizstāvējuši,
jūs ar vienu rokas mājienu esiet atteikušies. Tagad nu iznāk, ka administrativā kārtā izspriež civilprasības starp divām partijām, īrnieku un namsaimnieku. Varētu apstāties pie katra viena panta šinī likumā, bet tas, protams, novestu mūs sen par tālu,
jo kā mēs zinām, šī likuma lasīšana pa pantiem stāv
mums vēl priekšā. Bet tas, ko es šeit mēģināju noskaidrot, jau pietiekoši pierāda, ka likums ir absolūti
nederīgs, viņš nepanāks to, ko vēlas panākt. Ja
viņš panāktu to, ka īrnieki būtu tiešām aizsargāti,
tad ari es būtu par šo likumu un viņu varētu pieņemt. Es redzu, ka tas tā nebūs, es paredzu to, ka
šis likums nostādīs taisni īrniekus vēl grūtākā stāvoklī. Šis likums bez šaubām nostādīs grūtā stāvoklī tos, kuriem dzīvokļi vēl nav, jo tie dzīvokļus
atrast nevarēs. Tāpat nostādīs grūtā stāvoklī ari tos,
kuriem jau tagad ir dzīvokļi. Pastāvīga miera nebūs,
sociālo mieru un taisnību, sociālo attiecību noregulē-

šanu ar šo likumu panākt nevar. Tāpēc jus, kreisais
spārns, ļoti maldāties. Jūs domājiet, ka ar šo likumu
jūs iegūstat kādu sevišķu politisku kapitatu.ka jūs aizstāvat savu vēlētāju intereses. Tie velētāji, kuri atrodas acumirklī dzīvokļos, ir apmierināti, un apmieri'iāti pilsoņi nav jūsu piekritēji. Neapmierinātie tikai par jums balso. Tie, kuri netiks dzīvokļos līdz
nākošām vēlēšanām, tie par jums ari vairs nebalsos, bet gan balsos par mums, jo viņi zinas, ka jus
esat tie vainīgie, kāpēc viņi nevar pie dzīvokļiem
tikt. Jūs, ar vārdu sakot, pārspekulejaties. Mūsu
stāvoklis ir pilnīgi skaidrs. Mes neaizstāvam namsaimnieku intereses. Mēs gribam sargāt kopīgas
intereses. Mēs neaizstāvam ne atsevišķu saimnieku
intereses, ne ari īrnieku intereses, bet gribam vilkt
liniju tā, kas sargā abu kopīgās intereses — namus,
kuri citādi pamazām iznīks. Kara laika izņēmuma
likumi bija nepieciešami, Latvijas valsts pastāvēšanas pirmā laikā viņi ari bija nepieciešami. Mes tagad tuvojamies normāliem apstākļiem, mums uz
normāliem apstākļiem jāpāriet. Ja negribam galu
galā ķerties pie valsts saimniekošanas ar namiem,
mums ir jāpāriet uz dabiski privātā kārta noregulētām attiecībām starp namu īpašniekiem un īrniekiem. Jūs maldāties, ja jus domājiet, ka jus strādājiet it kā savu vēlētāju intereses. īrnieku intereses
tās nav, viņi par to nepriecāsies un droši vien nepateiksies par šo likumu. Jūs _ neiegūstiet sev _ šaī
ziņā nekādu labumu, jo likums ta_ kā ta_ vai_nu izrādīsies dzīvē neizvedams un drīza laika bus jāatceļ,
vai ari dzīve ies viņam faktiski pāri. Visas tas neērtības, kuras no viņa celsies, piespiedīs viņu atkal
atcelt. Bet kādas bus viņa sekas? Namsaimnieki
nevarēs iztikt ar jaunām īrem. kuras var dabūt, dibinoties uz šo likumu. Kas noliksies ar viņu namiem? Noliksies tas, kas Berlīne noticis, t. _i. ka
īpašnieki nevar viņus uzturēt. Namu uzturēšana
maksā vairāk, nekā var ieņemt. Kas nevar piemaksāt klāt tam ir jālaiž nams vaļa. Berline veseli
kvartāli tādā kārtā ir pārgājuši ārzemnieku īpašumā un ari mūsu pilsoniir atraduši par labu tur ieguldīt savu kapitālu. Vardu sakot. īpašnieki zaudēs
savus tagadējos īpašumus, kurus viņi paši buveja,
kuros ieguldīja savus ietaupījumus, un to starpa ir
daudzi tādi, kuri ar savu roku peļņu ir ieguvuši savu
kapitālu un savu namu uzbūvējuši. Krietni daudz

tādu ir starp Rīgas namu īpašniekiem. Tie nu zaudēs ar to visu savu kapitalu. zaudes tie, kuri kapitālu paši ir nopelnījuši un iegūs tie, kuriem tekošais
kapitāls bankā ir pie rokas, kas _kadu laiku bez pelņas var to ieguldīt namos, cerēdami uz to, ka šis
likums ilgi nepastāvēs un rēķinādamies, ka var_ spekulācijas ceļā nopirkt namu un pagaidīt, kamēr likums dabīgi vai likumdošanas ce]a_ zaudēs _ savu
spēku. Kā interesēs jūs būsiet strādājuši? Jus bū-
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siet strādājuši nevis strādnieku interesēs, nevis ari
strādnieku internacionāles interesēs, bet jūs būsiet
strādājuši internacionālā kapitāla interesēs. Un kā
intereses jūs aizstāviet, aiztāvot šo likumu, to pierāda tas, pie kādas tautības pieder internacionālais
kapitāls, kura vārdā jūs te strādājiet. (Starpsauciens
pa kreisi: «Loti skaisti, Berga kungs!").

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Cie*Lfo ļf i I
lenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): (Dzer ūdeni.) i
Augsti godātie tautas vietnieki, kaut gan neko mums
nemaksā šis ūdens, ko mēs dzeram, bet mums daudz
maksā tā elektrība, ko mēs te dedzinām un tāpēc es
sekodams bezpartejiskās nacionālās partijas priekšstāvja Ringolda Kalninga piemēram, centīšos ekonomizēt savus vārdus un augstā nama laiku un elektrību, un tāpēc runāšu loti īsi un nesekošu mana ļoti
godātā iepriekšrunātāja, Berga kunga, piemēram un
pie šī likuma vispārējām debatēm neielaidīšos sīkumos, jo kā katram parlamentārietim ir saprotams,
tad pie atsevišķiem jautājumiem var apstāties pēc
pārejas uz pantu lasīšanu un tad var ienest savus
paskaidrojumus, pārlabojumus, motivācijas, priekšlikumus u. t. t. Vispārējās debatēs mēdz izteikties
par likuma galveniem principiem un tāpēc es ari
pāris vārdu teikšu par šī likuma principiem un noraidīšu tos principus, kurus šeit izteica šī likuma
principielie pretinieki. Vispirms tas iebildums, kuru
te izteica augsti godātais priekšrunātājs, Berga

kungs, ka šis likums nesot dekrēta raksturu. Man
jāsaka, ka pie mums ir gan bijuši likumi, kuri izdoti
16. jūlija likuma kārtībā, un kuri stipri vien atgādināja šādus dekrētus. Pirmais no tiem ir izdots, man
tas datums nav atmiņā, bet varbūt mans godātais
priekšrunātājs to labi atcerēsies, tai laikā, kad viņam bij tas gods būt par iekšlietu_ ministri, tai laikā
tika izdots 16. jūlija likuma kārtībā likums, kurš noteic, ka tie darījumi, kuri pirms Latvijas valsts dibināšanas, kaut gan no civiltiesību viedokļa pilnīgi atzīstami pirkšanas vai pārdošanas līgumi uz nekustamiem īpašumiem, pilnīgi saskanoši ar Baltijas civillikumu III. sējumu nodarīti, ja viui nav ievesti zemes
grāmatās, tiek vienkārši likvidēti. Toreiz tas notika uz kabineta lēmuma pamata 16. jūlija likumdošanas kārtībā. Sevišķi tas bija vajadzīgs vienam
lielam Pīgas namsaimniekam, kuram pieder viens
tāds liels bazārs. Likums tika izdots, un tie darījumi, kuri bija pilnīgi likumīgi uz mūsu civillikumu III.
sējuma pamata izdarīti, tika padarīti par nelikumīgiem, lai dažas personas dabūtu par sviestmaizi
atpakaļ tos īpašumus no tiem īpašniekiem, kuriem
viņi pilnīgi tiesiskā kārtā bija pārdevuši. Uz 16. jūlija likuma akta pamata izdarīja lielniecisku atsavināšanu, līguma laušanu ar tiem īpašniekiem, ar kuriem bija noslēgts divpusīgs līgums, pirmkārt. Otrkārt, mums visiem atmiņā Tautas Padomes laiks,
kad labam spārnam bija tas gods izdot toreiz Tautas
Padomē tā saukto 18. marta likumu, uz kura pamata
tika izdarīta pamatīga lielnieciska konfiskācija,
pret. tika atņemti noguldītājiem krājkases un bankas
viņu mašumi, vīnu zelta rublis pa_darīts par "k Lat-

vijas papira kapeikām. Tādā kārtā tika izdarīta
konfiskācija par labu namsaimniekiem, vispārīgi visiem parādu turētājiem, par labu naudas ņēmējiem.
Tā kā starp šiem naudas devējiem atradās ļoti daudz
tautas masas, tā kā šo obligaciju_ paradu maksātāji
bija nekustamu īpašumu maksātāji pilsētās un uz
laukiem, tad šis likums tika izdots pilsētu un lauku
īnašniekiem par labu, kuri savus parādus samaksāja.
Tas bija otrs lielniecisks atsavināšanas akts. Latvijas civilattiecību tricināšanu un kapitālu pārlikšana
no vienas privātīpašnieka kabatas cita privātīpašnieka kabatā. Šinīs abos gadījumos, vienā gadījuma
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viena privātīpašnieka cita privātīpašnieka kabatā, kurš atradās Latvijas valsts priekšgalā un otrā
gadījumā no tautas masu kabatām nārlika nelielas
iedzīvotāju grupas kabatās par simtiem un simtiem
miljonu zelta rubļu vērtībā (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!"). Tie bija tie deklarētie likumi Latvijas likumdošanā, un man liekas, kungiem, kuri ne tikai
balsošanā, bet paši bijuši iniciatori pie tiem dekrētiem, neklātos runāt par tiem likumiem, kas stāv
mūsu priekšā un spiest tiem dekrēta štempeli. (Starpsauciens.) Mēs nerunājam vis, cienījamais starpsauciena kungs, par to (jautrība). Jūs toreiz Tautas
Padomē nebijāt un es jums varu pateikt, ka atmiņa
jūs viļ, jo dokumentos, stenogramas ir teikts, ka sociāldemokrātiskā partija par to nav balsojusi. (Sauciens pa labi: «Buševics tam piekrīt.") Mani neinteresē, vai Buševics tam piekrīt, vai nepiekrīt, mani
interesē tas, ko sociāldemokrātiskā partija ir darl' jusi Tautas Padomē, Satversmes Sapulcē un ko viņa
aizstāv no šī katedra. Pārejot pie principieliem
jautājumiem, Arveds Berga kungs ari atļāvās sev izteikt dažus iebildumus pret šo likumprojektu
un
centās aizstāvēt, ka visiem iedzīvotājiem, kas esot
vienā zemē, vienā valstī resp. vienā namā, esot kopējas intereses. Bez šaubām, mums visiem, ja mēs
dzīvojam vienā namā, ir kopējas intereses. Ja mēs
atrodamies šeit kopā Saeimā mums visiem ir tā interese, ka mēs varētu šeit elpot svaigu gaisu, lai
mums te būtu ērta uzturēšanās u. t t Bez šaubām
mums ir kopējas intereses, lai uz Pārdaugavu tiktu
atjaunots tilts, lai katrs varētu dabūt dzīvokli u. t. t,
u. t t Mēs atradīsim daudz tādas kopējas intereses,
bet sociālā dzīvē mums ir daudz tādu konfliktu, kur
tās intereses nesakrīt. Ja mēs dzīvojām kopā vienā
namā, tad visiem īrniekiem ir tā interese, lai piemēram griezti nesadeg, lai jumts negāžas iekšā un citas
intereses. Bet teikt, ka dzīvokļa īrniekam un saimniekam ir vienādas intereses, man liekas, ka tam nav
bijis nopietna nolūka un tas nav teikts ari priekš pašapmānīšanas. Bet tas ir domāts runāt pa logu ārā.
Man gan liekas, ka runāt pa logu ārā ir drusku par
agru, jo Saeimas vēlēšanas būs tikai nākamā gada
oktobrī, bet es pakavēšos pie tiem iebildumiem, kurus cēla Berga kungs. Viņš teica, ka šo attiecību
noregulēšanu vajaga atstāt brīvai iniciativei. Bez
šaubām, privātā iniciativc ir ļoti laba lieta un zināmā
laikā sabiedriskā dzīvē nepieciešama. Mēs redzējām, ka Krievija izmēģinājās to lauzt, bet kamēr tas
piedzīvojamā vēsturiskā situācijā visā pasaulē nav
lauzts, tikmēr atsevišķa zeme šo principu nevarēs
lauzt. Tikmēr ari būs privātais īpašums. Katrai
lietai ir divi gali. Tāpēc man liekas, ka mēs neatļausim vienam privātās iniciatīves labā nodedzināt
savu namu, kā tas varētu būt pie neaprobežota privātā īpašuma. Man pieder 100 nami, es izdzenu iedzīvotājus laukā un nodedzinu tos. Tas ir mans īpašums, man tā patīkas un es to daru. Tās būs absolūtās tiesības, kad varēšu rīkoties ar manu īpašumu,
kā vēlos. Bet man liekas, ka visi klātesošie deputātu kungi atzīs, ka tādas absolūtas īpašuma tiesības
mēs nevaram atzīt. Ejot drusku tālāk, mēs varētu
teikt, ka mēs tagad, sevišķi pēckara sabrukuma laikos, varētu atļaut visiem īpašumu turētājiem neaprobežotas tiesības par saviem īpašumiem. Mēs nevaram atļaut nekustamā īpašuma turētājiem uz laukiem pateikt: «es nevēlos apsēt savus laukus un tāpēc neapsēšu, tāpēc ka tad trūks maizes. Mēs nevaram pielaist pilsētu nekustamā īpašuma turētājiem pateikt: „mēs negribam uz 6 mēnešiem turēt
savos dzīvokļos nevienu resp. neļaut nevienam tos
īrēt", jo tad celsies katastrofa. No šiem 2 piemēriem
ir redzams, ka nevar atļaut absolūtas privātā īpašuma tiesības, un sevišķi vēl pēckara laikmetā, kad
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strādnieks pelna tikai pusi vai % no ta, ko viņš pelnīja pirms kara, kad mēs redzam, ka pa kara laiku
ir nopostīti daudz nami Pārdaugava un citas vietas,
kad mums nav kapitāla, lai tos atjaunotu un lai privātās iniciatives ceļā mes varētu sacelt namus. Mes
redzam, ka tādos apstākļos mums uz dzīvokļiem ir
monopola tiesības. Tiem, kam pieder nami, līdz ar to
ir iespēja diktēt monopola īres. Man liekas, ka sada
tautprivātās iniciatives ierobežošana ir pilnīgi
saimnieciski motivēta un nekāds lielniecisms, nekāds dekretisms šinī likuma nav, jo mes redzam, ka
pa tādu pašu ceļu ir gājušas tādas pilsoniskas valstis, kā Vācija un Čechoslovakija. Tapec visi tie
bubuļi ar lielniecismu, ar dekretismu ir pilnīgi nevietā teikti, kā tādi pilnīgi atmetami un šis likumprojekts apspriežams pec būtības un pec lietderības.
Es negribu pakavēties pie likumprojekta pantiem;
to mēs darīsim tad, kad pāriesim uz pantu lasīšanu.
Bet vispārējās debatēs gribu tikai īsa veidavel taisīt
vienu piezīmi, un proti, sekošo. Bez šaubām, šis likums nevar novērst visus tos saimnieciskos trūkumus, kas pastāv dzīvokļu jautājumā Latvija un ari
citās valsts. Bez šaubām, šis likums ir tikai līdzeklis uz laiku, kamēr saimnieciskā dzīvenav atjaunojušies, neļaut namsaimniekiem saskrūvēt monopoicenas uz dzīvokļiem. Tas ir tikai paliativs, laika
līdzeklis, līdz tam laikam, kamēr atjaunosies normāla
saimnieciska dzīve un saimnieciska politika valstī
un pašvaldībās. Valstij ar savu saimniecisko politiķu ir jāsekmē rūpniecības un tirdzniecības atjaunošanās pilsētās. Līdz ar to atjaunosies ari namu būve. Tas ir viens. Otrām kārtām, mums jācenšas
nodibināt ar valsts palīdzību hipotēku banka, lai visiem tiem, kas grib celt namus, varētu dot lētu, pieejamu valsts kreditu namu celšanai, namu remontēšanai. Trešam kārtām mums vajadzīga vietējo pašvaldības iestāžu komunalpolitika dažādos virzienos, piemēram tramvaju izbūvē no centra lu priekšpilsētām; mums vajadzīga komunalpolitika, kas dzīvokļu jautājumā saskaņota ir ar valsts politiku, kur
valsts un pašvaldības iestādes sekmē lētu dzīvokļu
izbūvi priekšpilsētās, sevišķi ģimeņu dzīvokļu izbūvi, kā tas notiek Anglijā, kur valsts un vietējās pašvaldības sekmē atsevišķu ģimeņu dzīvokļu celšanu
par samēra lētam cenām, pieejamām katram cilvēkam, kuram ir kaut cik nodrošināts stāvoklis, kaut
ari tas būtu strādnieks, kuram ir darbs un maize.
Tas ir tas galvenais, kas varēs novērst mūsu saimnieciskos trūkumus, mūsu saimniecisko postu, likvidēt
dzīvokļu krizi un uzlabot sanitāros un kulturelos apstākļus tiklab centrā kā priekšpilsētās. Šis likums
ir vajadzīgs līdz tam laikam, kamēr Latvijas valstī
kaut cik atjaunosies saimnieciskā dzīve, līdz tam laikam, kamēr Latvijas valsts valdībai un vietējo pašvaldību valdībai radīsies saprašana par plašāku komunalpolitiku un valsts rūpēsies par dzīvokļu jautājumu vārda plašākā nozīmē. Pašās beigās, lai atl ants izteikt pavisam mazu piezīmīti Arvedam Berga
kungam. Viņš teica_ pie šī likuma apspriešanas, ka
veca cariska Krievijā esot bijušas 3 valzivis. Es neminēšu viņas tieši vārda, bet pēc viņa teorijas tās
valzivis biiušasvisas vienādas. No sociālā un vēsturiski politiska viedokļa ņemot, vecā cariskā Krievija tiešam bija 3 valzivis. Tās ir: 1) lielie lauku
īpašumu īpašnieki. 2) pilsētās namsaimnieki un lielie
kulaki. 3) cariskabiokrat'ia. Tās bija trīs valzivis,
uz kuram dibinājās vecā cariskā Krievija, Bet Pie
mums Latvija, paldies Dievam, pastāv demokrātiskā
republika, kur tautai resp. vēlētājiem pieder suverenas tiesības, un tapec es ceru, ka augstais nams pār-
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ies uz lasīšanu pa pantiem, neskatoties uz to, ko par
šo likumu domā šīs 3 valzivis, kuras pie mums ar
pašlaik atver savu rīkli, grib izvest savu gribu pretēji
valsts saimnieciskam stāvoklim. (K. Ulmanis no vietas: «Kad tik Jūs ar neaprij!").
Ienācis
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
priekšlikums kurš skan: «Liekam priekšā pec Cielēna kunga runas sēdi slēgt." Parakstījuši Klīve,
Bergs, Pauluks u. t t Es likšu priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. (A. Veckalns no vietas: «Valzivis".) Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 29
balsis, pret to nodota 41 balss, atturējušies 4. Priekšlikums atraidīts. Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Vārdu vairāk neviens nevēlas? Es lūgtu
referentus dot atsauksmi. Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Rozentalam.
? *\M Referents M. Rozentals: Iebildumi pret likutn\jA Vprojektu bija divējādas dabas: vieni vispār princi?
'pieli, kuri bija vērsti pret katru īres likumu, un otri
tieši pret sociālās likumdošanas komisijas projektu.
Uzstājas juristi, ar kuriem es polemizēt nespēju, nebūdams jurists. Tikai jāaizrāda, ka sociālās likumdošanas komisija šo projektu izstrādādama, neskatījās uz civillikumu pantiem, kā to dara juristi, kuriem ar civillikumiem
pasaule sākas un beidzas.
Civillikumi aizstāv privātā īpašuma intereses un ,
īsos vārdos izteicot, prasa, lai dod tam, kam ir, un
ņem no. tā. kam nav. Sociālās likumdošanas komisija nevarēja tādam principam piekrist un domāja,
ka. ja namsaimnieki grib, lai par viņu interesent rūpējas, lai aizsargā viņu privātīpašumu, tad ir_ tāpat
jārūpējas par īrnieku privātā īpašuma aizsargāšanu.
Nevar vienīgi namsaimnieku privāto īpašumu aizsargāt un īrniekiem to atstāt neaizsargātu. īrnieku īpašumu aizsardzībai sociālās likumdošanas komisija
izstrādāja šo īres likumu. Attiecībā uz Berga kunga
iebildumiem pret šo likumprojektu, nav jadoma.-ka
Berga. kungs arvienti tādos uzskatos bijis. Sava
laikā viņš pats paraktījis daudz bargākus rīkojumus
par dzīvokļu telpu normēšanas maksu 1920. gada 2,3.
jūlijā kopā ar Ulmaņa kungu. Tanī bargajā rīkojumā
noteikts uz kara stāvokļa pamata: ja namsaimnieks
izdevumiem, pec
namu. kurš bez pārliecīgiem
inspekcijas atzinuma, būtu derīgs lietošanai, visu vai
pa daļai atstāj neizlietotu, tad attiecīgai inspekcijai
ir tiesība šādu namu vai,telpas izīrēt.spaidu ceļā par
cenu. kura noteicama piemēroioties 4. pantam. 4_.
pants vēl paredz, kā īrnieki var pārņemt namu. sava
pārvaldīšanā uz kooperatīviem pamatiem ar inspekcijas piekrišanu un viņas uzraudzībā. Redzams, ka
savā laikā Berga kungs bijis-spējīgs izdot tik radikālu likumu, ka, varbūt pārspējis dažu labu padomju
Krievijas izdoto dekrētu. Šinī gadījumā viņa uzstāšanās pret īres likumu pilnīgi nesaprotama un nesaprotama vēl tāpēc, ka tie oa-midu noteikumi", kuri
izdoti no ministru kabineta un pastāv spēkā, ir iestrādāti no juristiem un parakstīti no ministru prezidenta Ulmaņa un tieslietu ministra Benusa kunga.
Panildināinmi parakstīti no Zamueļa un no iekšlietu
Tie visi juristi vien i'-.
ministra Kvie ca kungs
Varētu vēl varbūt no labā cnāma aošaubīt Zamueļa
knnea kompetenci, bet ja Kvieša kungs paraksta
līdz. tad par to šaubīties nevar Acīm redzot viņš ir
mlnīo-i sk;>idnbā bjifs Dar noteikumiem. kād"s toreiz
i/devis. Ja Purga 'a kungs mēģina apšaubīt to noteikumu, ka namsaimnieks nevar atteikties iznomāt
telpas, ja tās ir lietojamā stāvoklī, tad.' Purgala
kungs, tas pats jau ir ari «pagaidu noteikumos", kurus parakstījis Kvieša kungs. Pagaidu noteikumu
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23. pants ari nosaka, ka namsaimnieks nevar atteikties izīrēt svabadu dzīvokli, ja tas ir apdzīvojama
stāvoklī. Ja jums tas nepatīk, tad, Purgala kungs,
izdarāties paši ar Kvieša kungu, es to strīdu izšķirt
neuzņemos. Tad ir vēl iebildums no Kasparsona
kunga, ka es parādu sumu, kas bijusi uz namiem,
esot noteicis pārāk augstu — ./io no nama vērtības.
Es gan teicu: līdz */i<>; bet tas neattiecas uz visiem
namiem, es te ņēmu to augstāko normu. Ir taču
taisnība, ka namsaimnieki ir daudz pelnījuši ar 18.
marta likuma izdošanu. To apgalvo ari tas_ pats
Pārna kungs, kuru Purgala kungs pieveda ka lietpratēju par labu namsaimniekiem, tapec ka uzstājies pret īres maksas normēšanu. Šis pats _ Pārna
kungs ir « Jaunākās Ziņās" skaidri aprēķinājis, cik
varētu būt namsaimnieki pelnījuši ar 18. marta likuma izdošanu. Viņš saka. ka tas iztaisa ap 20 miljardiem Latvijas rubļu. Tā tad tas, uz ko sociāla likumdošanas komisija pamatojas, ir no tāda lietpratēja uzstādīts, kuram jūs citā gadījumā ticiet, un tāpēc nemēģiniet to apšaubīt ari te.
Tad bij vēl Iebildums, ka nevarot noteikt vienu
vispārēju normu par īres telpām. Katrs gribot taču
maksāt tādu īri, kāda viņam pašam patīkot. Man
gan jāsaka,ka īrnieki ir citasdomas. . Neviens nemēģinās maksātpēc iespējas dargakū īri, bet centīsies
maksāt, jo lētāk, jo labāk._ Pateikt, ka nevar reizinātāju noteikt visām telpām vienu. un to pašu, tas
dibinās uz pārpratumu. Taču īre ir bijusi . dažāda
lieluma ari priekš kara, atkarība no vietas, kur dzīvoklis atrodas, vai centrā, vai nomale. īres_ maksa
ir bijusi katrā namā, katram dzīvoklim savada, un
noteicot vienu reizinātāju, līdz ar to vel nav noteikts,
ka īres maksa būs visos namos skaitļi uz skaitli
vienāda. Viņa būs dažāda, tāpat kā bij dažāda miera
laikos, un reizinātājs uz visam telpām nebūt nepataisīs īres maksu visur vienādu. Tad par tiem iebildumiem pret īres valdēm, ka viņas esot tādas
tiesas, kuras runājot pretim satversmei. Man jāaizrāda, ka satversmes 86. pants nosaka,'ka tiesu var
spriest tikai tie orgāni, kuriem _ šīs_ tiesības piešķir
likums un tikai likumā paredzēta kartība. (Troksnis
zālē. Priekšsēdētājs zvana). Ta tad nevar but iebildumi, ka šī tiesa būtu pret satversmi. _ Satversme
paredz, ka tādas tiesas var nodibināt tāpat ka zvērināto tiesu un karatiesu, kuras Var darboties uz sevišķa likuma pamata. Tā tad visi iebildumi pret sociālās likumdošanas komisijas projektu ir pilnīgi nepamatoti. Tad attiecībā uz atsevišķiem sīkumiem,
kādi tika pievesti pie atsevišķiem pantiem, es domāju, ka par tiem nāksies debatēs atkārtot pie atse^ un
višķiem pantiem. Tāpēc tagad vairāk nerunāšu
komish'as
projekta
tikai lūgšu sociālās likumdošanas

pieņemt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds juridiskās komisijas referentam Knoppa kungam.

. "1»

Referents E. Knopps: Nikolajs Kalniņš savā ru-' , * l
rtā apgalvoja, it kā sociālās likumdošanas komisija
esot izstrādājusi šo likumprojektu 3 mēnešu laika,
bet juridiskā komisija viena gada laika. Šis apgalapstākļiem.
vojums nesaietas ar lietas faktiskiem
Pēc neapšaubāmiem protokoliem ir redzams, ka jau
1921. gada 28. septembrī noteikumi par dzīvokļu īri
tika nodoti Satversmes Sapulces sociālās likumdošanas, komisijai un ka šī komisija nodevusi jaumzstrādāto likumprojektu par telpu īri Saeimas juridiskai komisijai tikai 1923. gada 13. aprilī. Saeimas
sociālās likumdošanas komisija turpināja to darbu,
kuru bija iesākusi Satversmes Sapulces sociālas likumdošanas komisija un tā varēja izlietot visus līdzekļus, kurus jau bija sagādājusi Satversmes Sapulces sociālās likumdošanas komisija. Bez tam Ni-
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kolajs Kalniņa kungs kā ari Rozentāla kungs un citi
piedalījās ari Satversmes Sapulces sociālās likumdošanas komisijā. (M. Rozentals: «Es nebiju!") Jus
nebijāt. Var ari būt. (N. Kalniņa starpsauciens). Jus
sacījāt, ka jums nebija likts priekšā referēšanai juridiskās komisijas projekts, bet tas nesaietas ar
faktiskiem lietas apstākļiem. Es Jums nolasīšu protokolu, ja Jūs to esat aizmirsuši.
« Juridiskās komisijas 1923. gada 7. maija
sēdes protokols.
2. apakškomisijas ziņojums, atecībā uz likumu par telpu īri.
Apakškomisijas priekšsēdētājs A. Be rgs ziņo,
ka apakškomisija, saņemot no komisijas likuma
projektu par telpu īri, to nekavējoties nodeva referātu
sagatavošanai E. Knoppam. Noliekot
apakškomisijas sēdi un uzliekot dienas kārtība
īres likumu, referents E. Knopps no referenta pienākumiem atteicās, motivējot savus atteikšanos
ar to, ka triju nedēļu laikā, kā to bija uzdevusi
Saeima, nav iespējams sagatavot pamatīgu referātu, jo ir ļoti daudz ienākušo materiālu.
Apakškomisija referenta motiviem piekrita un
lūdza uzņemties referenta pienakumus_ F. Cielenam. Pēdējais ari -no referenta pienākumiem
atsacījās. Tad lūdza referēt Dzeni un Kr. Bachmani, bet tie ari atsacījās. Vēl atlika Buševics,
bet tas acīm redzot ari atsacītos, jo ka finansu
ministrim. viņam, bez šaubām, nebūs vaļas nodarboties ar referāta sagatavošanu, jo nav piesēdē. Pats
dalījies nevienā apakškomisijas
priekšsēdētājs ari neatrod par ērtu but par referentu, tā kā apakškomisija īres likumam referentu nevarēja atrast, ko apakškomisija nolēma
zinot pilnai komisijai.
Menders liek priekšā uzņemties referenta
pienākumus N. Kalniņam, kuru var no 1. apakškomisijas ievēlēt 2. apkaškomisijā."
Tā tad Menders liek priekšā uzņemties referenta pienākumus Nikolajam Kalniņam.
..Kalniņš no referenta pienākuma izpildīšanas atsakās nevaļas dēl, jo darbojas 1. maija
izmeklēšanas komisijā.
Kalniņš liek priekšā Bachmani.
Bachmanis izsakās, ka viņam jāatsakās
tamdēļ, ka tagad notek pastiprinātas budžeta komisijas sēdes un tamdēļ ari nevar uzņemties referenta pienākumus."
Tā tad skaidrs Kalniņa kungs, ka Jums ir likts
priekšā būt par referentu, bet Jus atsacijaties. (N.
Kalniņa starpsauciens). Jūs bijāt juridiskā komisija
im loti viegli varējāt tikt ievēlēti ari apakškomisijā.
Tālāk Jūs sacījāt, ka ja Jums ari būtu ticis Jikts
priekšā būt par referentu pie šī likumprojekta, Jus to
nedarītu, jn juridiskās komisijas proiekta gars Jums
nepatīk. (N. Kalniņš no vietas: .Pilnīgi pareizi!")
Bet atvainojat, toreiz vēl nebija izstrādāts jau kaut
kāds proiekts no juridiskās komisiias. Tā bija pirmā
sēde. kad sonalās likumdošanas komisijas proiekts
nemaz vēl nebija caurskatīts. Tāpēc visa atbildība
nar to. ka likums nebiia agrāk iesniegts Saeimai.
krīt uz Jums un Jūsu frakcijas biedriem. Tālāk, kas
attiecas uz Kalniņa kunga aizrādīiumu, it kā īres
valdes — īres tiesas pēc sociālās likumdošanas komisiias proiekta nerunā pretim konstitūcijai, lai šo
iautāiumu apgaismotu, es nolasīšu atiecīgos konstituciias pantus. Satversmes 84 pants skan: ..Trešā
lasīiumā ansnriežami un balsojami panti pie kuriem
iesniegti oā--labojumi."
Tā'āk Rf» pants- .Pēc trešā lasījuma pabeigšanas priekšsēdētājs liek uz balsošanu visu projektu ar
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pieņemtiem pārlabojumiem un papildinājumiem.
Pavisam skaidri, ja visus tiesnešus apstiprina Saeima, tad nekādā ziņā nav pielaižams.ka tiesnešus apstiprina tikai pilsētas valde vai pilsetasdome. Man
šķiet, ka tiesiskā valstī nemaz nav iespējams nodibināt tādas tiesas, kuras runā pretim mušu konstitūcijas pamata noteikumiem. Talak Kalniņa kungs, runāiot par piezīmi pie 1. panta saka, ka pec juridiskas
komisijas varianta šinī piezīme īres normēšana neattiecas uz visiem namiem, kuros pec 1918. gada 18.
novembra bijis taisīts kāds kapitāls remonts. Ta tad
liela daļa no visiem namiem esot pavisam izņemta
no īres likuma pēc juridiskas komisijas projekta. Bet
acīm redzot, Kalniņa kungs nav lasījis cauri visu
piezīmi, kura skan sekosi: «Šī likuma 36. un 37.
panta noteikumi neattiecas uz namiem, kuri celt vai
izbūvēti pēc 1918. gada 18. novembra vai kuri pec šī
laika caur kapitālremontu pārvērsti apdzīvojama
stāvoklī." Tā tad nav domāts kaut kurš kapitālremonts, bet tikai tāds kapitālremonts, caur kuru
nams, kas bijis neazdzīvots, pārvērsts par apdzīvojamu. (Nik. Kalniņa starpsauciens). Puse no visiem
namiem tādi nav un tiesa katra gadījuma izspriež,
vai caur kapitālremontu nams, kurš bijis neapdzīvojams, ir pārvērsts par apdzīvojamu vaine. Ta
tad Jūsu apgalvojums nesaskan _ar_ juridiskas komisijas projekta tekstu. Ņemot vēra sacīto, es lieku
priekšā pieņemt juridiskās komisijas projektu.
Es likšu
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantulasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
zaļi.
no balsošanas. (Zemnieku savienība atstāj
Balsis pa kreisi: « Bēg, beg!" Aplausi pa kreisi.)
Lūdzu netrokšņot. Lūdzu pacelties tos, kas _ atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz
pantu lasīšanu nodotas 54 balsis, pret to nodotas 23
balsis, aturējies nav neviens. (Balsis pa kreisi: «Tikai daži dezertēja.") Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta.
Vēlā laika dēļ un tā kā paredzēts noturēt frakciju biroja Sēdi, prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi
slēgt.
Ja iebildumu nav, tas šis priekšlikums būtu
pieņemts. Ir ienācis priekšlikums: «Nākošo plenārsēdi noturēt pirmdien, 14. aprilī, pīkst 10 rītā."
Pie šī priekšlikuma, saskaņā ar kārtības ruļļa 54. p.
viens var dabūt vārdu par un viens pret. Vai vēlas
kāds izteikties? Neviens nevēlas. Es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties

tos. kas ir pret priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. (V.
Bastjānis no vietas:
«Lūdzam konstatēt tos,
kas neņem dalību balsošanā.") Balsošanas iznākums:
par
priekšlikumu
nodotas
42 balsis, pret to nodota 1 balss, atturējies nav neviens.
Tā kā nav kvoruma, notiks otrreizēja balsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu — noturēt pirmdien. 14. aprilī. pīkst 10 no rīta sēdi. Lūdzu pacelties tos. kas būtu pret priekšlikumu. Kas
atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par
priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret to nodota 1
balss, atturējušies 2. Izrādās, ka nav vajadzīgā kvoruma. Ir ienācis priekšlikums: «Lūdzam izdarīt vārdisku balsošanu." Tā kā šis priekšlikums ir ienācis pēc balsošanas, tad par viņu balsot vairs nav iespējams. Kārtības rullī tas nav paredzēts un tāpēc
tas nav iespējams. Paziņoju šīs dienas sēdi par
slēgtu. Nākošā sēde pirmdien pīkst. 5 pēc pusdienas. Dienas kārtība tiks izziņota.

(Slēgta pīkst. 10.35 vakarā.)
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IV. sesijas 26. sēde 1924. gada 14. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.20 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Dienas kārtības grozīšana:

2.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) ....
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) . .
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks)
Likums par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes

958,
958,
. .
fon-

961
961
959

dā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem (3. lasījums):

K. Eliass, referents
3.
4.

5.

960

A. Buševics (sociāldemokrāts)
Likums par telpu īri (2. lasījums)

960
961

Likums par eksportsviesta kontroli un izvešanu uz
ārzemēm (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Siecenieks, referents
Likums par Michaila Vasilija

dēla Ņesterova testa-

menta

(pieņem

noteikumu

atcelšanu

962
steidzamības

kārtībā):
J. Purgals, referents
6. Likums par Johana Ootharda

963

un Marijas Henrietes
Minus testamenta noteikumu atcelšanu (pieņem steidzamības kārtībā):

7.

8.

9.

10.

J. Purgals, referents
Likums par mākslīgo mēslu tirdzniecību (pieņem steidzamības kārtībā) :
964,
A. Alberings, referents
Arv. Kalniņš, referents
965,
P. Siecenieks (zemnieku savienība) ....

964

967
967
966

Likums par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli
(pieņem steidzamības kārtībā) :
Arv. Kalniņš, referents
969—971
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) ....
Likums par ievedmuitas tarifa pārgrozījumu spēkā
stāšanos (noraida):

970

P. Siecenieks, referents
Prezidija pārskats par IV. sesijas darbību

971

11. Nākošā sēde

.... 972
972

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:

Saeimas

sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
telpu īri; likums par atlīdzības nokārtošanu valsts
zemes fondā ieskaitītozemju un muižu īpašniekiem —
3. lasījums; papildinājumi likuma par dažam pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtība; likums par
kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sej.
II. daļas 1903. g. izd.) X. sadajas 31. panta grozīšanu;
likums par preses lietu tiesāšanas kartību; sodu likums par spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu,
preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu; pārgrozījumi likuma par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm;, likums par Michaila Vasilija dēla Ņesterova testamenta noteikumu atcelšanu; likums par Johana Ootharda un Marijas Henrietes Minus testamenta noteikumu atcelšanu; likums par mākslīgo meslu tirdzniecību; likums par kartupeļu ievešanas un izvešanas
kontroli; likums par ievedmuitas tarifa pārgrozījuma
spēkā stāšanos; 3 Saeimas deputātu ievēlēšana triju
zvaigžņu ordeņa dome.
Prezidijs saskaņā ar frakciju biroja lēmumu liek
priekšā dienas kārtībā izdarīt sekošus pārgrozījumus^
2., 4., 5., 6. un 7. dienas kartības punktus _ pārnest ka
pēdējos. Pie šī priekšlikuma par dienas kartības gro-
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zīšanu vārdu var dabūt pēc kārtības ruļļa 54. panta
par,
pret.
priekšlikums
Ienācis
viens
otrs
par dienas kārtības grozīšanu — katru punktu
balsot par sevi. Vārdu pie šī priekšlikuma vēlas
Bastjānis. Vārds Bastjānim.
Prezidija
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
priekšlikums, pārcelt dienas kārtības 2. punktu par
telpu Iri, tāpat kā 4., 5., 6. un 7. dienas kārtības punktus uz beigām, nozīmē šodien, pirms sesijas slēgšanas, noņemt likumu par telpu īri no dienas kārtības
un pārcelt viņu uz nākošo sesiju pēc svētkiem. Ir
zināms, ka nākošā sesija sāksies 29. aprilī ar valsts
budžeta caurskatīšanu un valsts budžeta caurskatīšana aizņems mums nedēļas divas. Tikai pēc tam
ap 15. maiju varētu būt runa par telpu īres likuma tālāku virzīšanu. Tāds stāvoklis nebūtu vēlams. Jāņem vērā visi motivi, kādi izskanējuši vispārējās debatēs pie šī likuma. Pats galvenais ir tas, ka namsaimnieki gatavo telpu īri paaugstina lielākos apmēros, kā Rīgā, tā ari citās pilsētās. Tāpēc būtu no
svara, ka šodien un, varbūt, ritu, sesiju pagarinot uz
vienu dienu un noturot, varbūt, divas sēdes — no
rīta un vakarā — paspētu telpu īres likumu pieņemt
2. lasījumā. Trešais lasījums tad paliktu uz 29. aprili
un uz 1. maiju mēs būtu pilnīgi skaidrībā ar telpu īres
likumu. Prasība pēc īres likuma ir ļoti liela no visiem vēlētājiem, kas pierādījās tanīs milzīgās sapulcēs Rīgā un citur, kur visi uzstājās par to, lai telpu
īres jautājums tiktu nokārtots un lai visā drīzumā
tiktu izdots jauns likums. Tāpēc sociāldemokrātu
frakcija izsakās pret dienas kārtības grozīšanu un
prasa, lai paliek spēkā tā dienas kārtība, kāda bij paredzēta. Ja tiktu pieņemts mūsu priekšlikums un tagad dienas kārtībā nāktu likums par telpu īri, tad
tādā gadījumā mēs likumu par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem varētu skatīt cauripēc īres_ likuma pabeig-

šanas. Varbūt tad rītu varētu noturēt 2 sēdes. Pec
mūsu aprēķina tas būtu pietiekoši, lai pieņemtu likumu par telpu īri, un ari likumu par atlīdzību. Tādēļ mēs izsakāmies pret dienas kārtības grozīšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienījamie deputātu kungi! _ Tie motivi, kurus pieveda Bastjāņa kungs, tomēr nav pilnīgi dibināti un
nav dibināti vispirms aiz tā iemesla, ka ja mes gribētu pieņemt īres likumu par katru cenu šinī sesijā,
tad nepietiktu ari ar rītdienas sēdēm vien, jo īres likums ir izsaucis tik daudz un dažādu domu starpību,
ir izvirzījis tik daudz vēl nenoskaidrotu jautājumu,
ka vēl vajadzētu mazākais 3—4 sēdes ši likuma caurskatīšanai. Ja mēs ari rīt noliekam 2 sēdes, tad ar to
veļ nekas nebūs panākts un īres likums ta ka ta nebfuu pieņemts. No otras puses, ja mēs īres likumu
ari šinī sesijā neskatām cauri, tad ar to nekas netiek
zauuēts.

Ja īres likumu mēs pieņemam pirms Liel-

dienām, tad viņš tā kā tā spēkā nenāks, jo ir taču vel
vajadzīgs 3. lasījums un to mes varēsim izdarīt tikai
pēc Lieldienām. Visu to vērā ņemot, man liekas, ka
nav nekāda pamata sasteigt un pieņemt varbūt sakropļotā veidā šo svarīgo likumu, jo steiga var viss
kas notikt. Priekš paša likuma būtu labāki, ja viņu
skatītu cauri nākamā sesijā pilnīgi mierīga gara.
No otras puses, ja mēs pieņemtu tagad sociāldemokrātu priekšlikumu un īres likumu skatītu šodien

cauri, tad nevarētu darboties rīt budžeta komisija un
ar to ir saistīts atkal viens pagarinājums budžeta komisijai budžeta nodošanai Saeima. Ja mes nevaram
vismaz budžeta lielāko daļu pieņemt vel pirms Lieldienām komisijā 3. lasījuma, tad viņu nepaspēs pārdrukāt, izdalīt un nevarēs nākošas sesijas sākuma
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caurskatīt. Šie jautājumi viens ar otru ir saistīt. Budžeta caurskatīšana acumirklī ir svarīgāka neka īres
likuma caurskatīšana, jo vairāk tapec, ka pēdējais
spēkā vēl nestāsies, ja ari viņu tagad pieņemtu. Tapec es lūdzu augsto namu pieņemt priekšlikumu, kuru
liek priekšā prezidijs, kuram piekrīt ari budžeta komisija un kurš iziet uz to, lai šodien nokārtotu un pieņemtu 3. lasījumā atlīdzības likumu un bez tam tos
sīkos likumus, kuri tiek skatīti cauri steidzamības
kārtībā un kuriem liela nozīme, ka piemēram, likumam par tirgošanos ar mākslīgiem mesliem, likumam
par kartupeļu izvešanas un ievešanas kontroli un citiem. Tie ir ļoti steidzami likumi un nepareizi aizrādīja pēdējā Saeimas sēdē Bastjāņa kungs, ka viņi
ir jau spēkā un to pieņemšana neko negrozītu. Speķa
viņi ir, bet negrozītā veidā tie, piemēram, tirdzniecību ar mākslīgiem mēsliem ļoti apgrūtina. Ari kartupeļu kontroles noteikumi ir tādi, ka ja tie paliek
spēkā negrozītā veidā, tad draud apstāties dažas
fabrikas. Tāpēc šo likumu pieņemšana šinī sesijā ir
ārkārtīgi svarīga un tos mēs, kā samērā īsus likumus,
šodien vēl varam pieņemt Ta tad no kura viedokļa
ari neņemtu, prezidija priekšlikums būtu pieņemams.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Priekšlikuma motivācijai par dalītu balsošanu vārds Holcm'anitn.
V. Holcmanis (sociāldemokrāts mazinieks): Prezidija priekšlikums iziet uz to, lai noliktu tiz leju,
pirmkārt likumu par telpu Iri un veselu rindu citu
projektu, kuriem steidzamas nozīmes nav. Bet mēs
šim priekšlikumam piekrist nevaram. Mēs varam
piekrist tam, ka tiek pacelts uz augšu likums par atlīdzības nokārtošanu. Tam likumam ir steidzama
nozīme. Pirms sesijas slēgšanas var viens otrs deputāts izbraukt. Gadījumā, ja likums par telpu īres
nokārtošanu novilcinājās un likums par atlīdzības nokārtošanu nāk pēc likuma par telpu īri, var rasties
tāds stāvoklis, ka šeit nav kopā Saeima pilnā sastāva
un tad nobalsošanai par atlīdzības likumu var būt
nejaušības raksturs. Tāpēc mazinieku frakcija ir tai
pārliecībā, ka zināms grozījums ir jāizdara, pārceļot
uz augšu trešo dienas kārtības punktu, t i. jautājumu
par atlīdzības nokārtošanu. Bet pēc tam Saeimai jāņem priekšā likums par telpu īri. Es lieku priekšā
iesniegto priekšlikumu dalīt. '
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Holcmaņa
priekšlikums skan: «Lūdzu priekšlikumu par dienas
kārtības grozīšanu balsot dalīti." Vai ir kādi iebildumi pret to? Iebildumi netiek celti, tā tad. liolctnaija priekšlikums pieņemts un balsošana notiks dalīti. Vispirms priekšlikums par 2. dienas kārtības
punkta, t. i. likuma par telpu īri pārcelšanu uz beigām. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 36 balsis un pret to 39, tā tad šis priekšlikums atraidīts.
Tagad nāks balsošanā priekšlikums par 4. dienas
kārtības punkta atlikšanu uz beigām. Kas ir par šo
priekšlikumu? Kas atturas no balsošanas? Kas ir
pret ? Par šo priekšlikumu nav nodota neviena balss,
pret ari nav neviena balss, atturas 33. Tā kā nav
kvoruma, priekšlikums tiks likts otrreiz uz balsošanu.
Priekšlikums ' ir tāds, ka 4. dienas kārtības punktu
pārnest uz dienas kārtības beigām. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot es
lūdzu pacelties tos. kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: pret priekšlikumu nav neviena
balss, par nav neviena, atturas 62. Priekšlikums atraidīts. Nākamais priekšlikums —.5. dienas kārtības punktu nolikt uz beigām. Kas ir par šo priekšlikumu? Tā kā par priekšlikumu nav nodota neviena
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punkts.
balss, tas atkrīt. Nākošais, 6. dienas kartības

par to? Pai
Ir priekšlikums to likt uz beigām. Kas
priekšlikums
par
Beidzot
nav neviena. Tas atkrīt.
7. dienas kārtības punkta atlikšanu uz beigām. Kas
par to ? Ari nav neviena. Tā tad priekšlikums atSaskaņā ar frakciju biroja lēmumu tiek pakrīt.
sludināts pārtraukums frakciju biroja sēdes noturēšanai. Lūdzu frakciju biroja locekļus ierasties frakciju biroja telpas.
(Pārtraukums no pīkst. 5.35 līdz 6.40.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās. Saskaņa ar frakciju biroja lēmumu
prezidijs liek priekšā dienas kartību grozīt tāda veidā, ka 3. dienas kārtības punktu pārcelt ka otro un
2. dienas 'kartības punktu likt ka 3. Ta tad ka 2. nak
skatāms cauri likums par atlīdzības nokārtošanu
valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem, 3. lasījumā un pec tam likums par telpu Iri.
Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Priekšlikums pieņemts. Dienas kartība attiecīgi grozīta. Tad pie 1. dienas kartības
punkta prezidijam nekādu ziņojumu nav.
Pāriesim uz nākošo, 2. dienas kartības punktu—
nokārtošanu
likums
par atlīdzības
valsts zemes fondā ieskaitīto zemju
u n m u i ž u ī pa š n i e k i e m.
Pie šī likuma 3. lasījuma pārlabojumi nav iesniegti. Tāpēc es lūdzu redakcijas komisiju sniegt
savu ziņojumu. Vārds redakcijas komisijas loceklim
Eliasam.
Referents Kr. Eliass: Cienījamā sapulce! Pie
likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem redakcijas
komisija liek priekšā sekošus pārlabojumus. 2. pantā
teicienu «valsts zemes banka" sākt ar lielo burtu.
Tad 3. pantā teicienu «tiek aprēķināti un nomaksāti
saskaņā" vietā likt «aprēķināmi un saskaņojami saskaņā" , tad šī panta beigās teiciena "21. jūlija 1923.
g." vietā likt sekošo: « 1923. g. 21. jūlija". Tie ir visi
pārlabojumi, kādus redakcijas komisija liek priekšā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai būtu
kādi iebildumi pie redakcijas komisijas pārlabojumiem? Pie redakcijas komisijas ziņojuma vārds
Buševicam.
A. Buševics (sociāldemokrāts): Neskatoties uz
visu respektu pret redakcijas komisiju, man tomēr
jāprotestē pret vienu pārlabojumu. Referents ziņoja,
ka 3. pantā pārlaboti «aprēķināmi un saskaņojami saskaņā ar likumu", bet uzrakstīts gan ir «aprēķināmi
un nomaksājami" un nevis «saskaņojami". Tā tad
mans priekšlikums ir palikt pie tā, kas uzrakstīts no
likuma iesniedzējiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Elia-

sam.
Referents Kr. Eliass: Redakcijas komisija šinī
lieta vadījās tikai no valodnieciska aprēķina un viedokļa. Redakcijas komisija gribēja izskaust vārdu
«tiek" un tapec teiciena «tiek aprēķināti un nomaksāti saskaņa ar likumu" vietā redakcijas komisija domaja, _izskaužot vardu «tie", likt «aprēķināmi un nomaksājami saskaņā ar likumu" (sauciens no vietas:
«Pareizi!" Jautrība).
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Redakcijas komisijas priekšā liktie
pārlabojumi pieņemti. Iesniegts priekšlikums: «Nobalsošanu likumam par atlīdzības nokārtošanu bijušiem muižu īpašniekiem izdarīt aizklāti." Parakstījuši Rudevics, Morics, Bungšs, Radziņš, Dēķens,
Cielens. Celms u.-c. -Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošana notiks aizklāti. Ludzu izdalīt zīmītes. Tos,
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kas ir par likuma pieņemšanu 3. lasījumā, lūdzu
rakstīt uz zīmītēm «par"; tos, kas ir pret, rakstīt
«pret" un tos, kas atturas, rakstīt «atturas". Vai visi
deputāti ir saņēmuši zīmītes? Ja kāds nav zīmīti saņēmis, vai ir to sabojājis, tad to lūdzu griezties pie
balsu skaitītajiem. Vai zīmītes ir izpildītas? Ja zīmītes ir izpildītas, tad lūdzu balsu skaitītājus tās sa.vakt Vai visi ir nodevuši zīmītes? Ja zīmītes nodotas, tad prezidijs liek priekšā pa balsu skaitīšanas
laļku pārtraukumu uz 15 minūtēm. Iebildumu nav?
Pārtraukums uz 15 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 6.50 — 7.05. vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Saeimas
sēde turpinājās. Balsošanas iznākums attiecībā uz
likuma par atlīdzības nokārtošanu valsts zemes fonda ieskaitīto zemju un muižu īpašniekiem 3. lasījumu:
par likuma pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret to nodotas 39 balsis, atturējies nav neviens — kopā 89
balsis. Nodots tikpat balsu, cik izdalīts zīmīšu, tā
tad likums pieņemts.
(Ilgi aplausi pa kreisi. A.
Veckalns no vietas: «Melnais bruņinieks beigts!")
Nākošais dienaskārtības punkts — likums
par telpu īri. Iesniegts priekšlikums: «Liekam
priekšā īres likuma 2. lasījumu atlikt uz nākošo sesiju. Šo priekšlikumu lūdzam balsot aizklāti, ar zīmītēm." Parakstījuši A. Kalniņš, Siecenieks, Klīve
u. c. Saskaņā ar kārtības rulli balsošana notiks aizklāti.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Kas fr par priekšlikumu atlikt šo likumu uz nākošo sesiju, tos lūdzu
rakstīt uz zīmītēm «par", kas ir pret, tos lūdzu rakstīt «pret" un tos, kas atturas, lūdzu rakstīt « atturas". Vai visi deputāti ir zīmītes saņēmuši? Vai zīmītes ir izpildītas? Lūdzu savākt zīmītes. Vai visi
deputāti ir nodevuši zīmītes? Prezidijs liek priekšā
pārtraukumu uz 10 minūtēm. Iebildumu nav? Pārtraukums uz 10 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 7.10—7.17 vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Saeimas
sēde turpinājās. Par priekšlikumu — atlikt likumu
par telpu īri caurskatīšanu uz nākošo sesiju — ļr
nodotas 47 balsis, pret to nodotas 42 balsis, atturējušies 3. Pavisam kopā nodotas 92 balsis. Priekšlikums pieņemts.
Ienācis priekšlikums, kurš
skan: «Liekam
priekšā apspriest kā pirmos 8., 9., 10., 11., 12. un 13.
dienas kārtības punktus". Vai ir kādi iebildumi pret
to? Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es griežu augstā

nama vērību uz to, ka šis priekšlikums, kas tagad
tiek likts uz balsošanu, nāk jau otrreiz nobalsošana
šinī sēdē. Par to reiz jau tika balsots un tas tika a.traidīts. Ja nu tagad ar šo pašu priekšlikumu nak
otrreiz un grib likt otrreiz uz balsošanu, tad tas nesaskanēs ar mūsu pieņemto kārtību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Atvedam Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Cienījamie deputātu kungi! Situācija tomēr nav tāda, ka
teica Bastjāņa kungs. Tagad ir pavisam cits stāvoklis, kā sēdes sākumā, jo otrais dienas kartības
punkts ir noņemts. Priekšlikums tagad ari pec _ būtības ir cits, agrāk tas bij formulēts ta, ka viņa bij
runa ari par 2. dienas kārtības punktu. Tagad šis
formulējums ir atkritis un tāpēc no formelā viedokļa
ņemot Bastjāņa kungam nav taisnība. Jautājums jāizšķir pēc būtības un pēc būtības Jikumi, kas uzskaitīti kā pirmie, ir vienīgie no mūsu dienas kartības likumiem, kuri tiek skatīti caur steidzamības
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kārtībā. Ja šos likumus šodien pieņem, tad viņi varētu nekavējoši stāties spēkā un šie likumi, kā jau
teikts, ari pēc būtibas ir tiešām steidzami. Tādēļ es
lūgtu šo priekšlikumu pieņemt un necelt ierunas ne
no formelā viedokļa, ne ari pēc būtības.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu
priekšlikumu uz balsošanu, kurš skan: «Liekam
priekšā apspriest kā pirmos 8., 9., 10., 11., 12. un 13.
dienas kārtības punktus." Lūdzu pacelties tos, kas
ir par priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 49 balsis,
pret to nav neviena balss, atturējušies 27. Priekšlikums pieņemts. Saskaņā ar pieņemto priekšlikumu,
apspriešanā nāks vispirms likumspar eksportsviesta k_o n t ro1 i un iz v c š a n u u z ārzemēm. Referents Siecenieks. Vārds referentam
Sieceniekārrr.
Referents P. Siecenieks:
Augstā sapulce! Nesen pieņemtā likumā par eksporta sviesta kontroli
ir izrādījies par vajadzīgu izdarīt dažus pārgrozījumus. Ir pierādījies, ka ienāk ļoti daudz lūgumu pēc
atļaujas izvest sviestu nelielos daudzumos uz_ ārzemēm, izdarot izvešanu pa pastu. Lai neapgrūtinātu
mūsu kontroles iestādes, zemkopības ministrija ir
nākusi pie tās pārliecības, ka katrā ziņā būtu atļaujams ari mazākos daudzumos izvest sviestu, paciņās
līdz vienam kilogramam. Tāpat iz darbības pie
sviesta kontroles izrādījies, ka ir diezgan grūti dabūt
pietiekoši kvalificētos darbiniekus sviesta kontroles
izvešanā un sevišķi, ja sviesta kontrole izvedama ne
tikai Rīgā, bet ari citās mūsu ostas pilsētās. Pirmkārt, jau grūti ir kontroles personālu atrast un vēl
grūtāki sastādīt strīdus gadījumos arbitrāžas komisiju, kura pēc pastāvošiem noteikumiem prasa 5
locekļu sastāvu. Tāpēc ir izrādījies par vajadzīgu
izdarīt ari šaī ziņā pārgrozījumus tā, ka arbitrāžas
komisija varētu sastādīties no 3—5 locekļiem. Tas
darītu iespējamu ari citās vietās pēc vajadzības atrast likumā paredzēto arbitrāžas komisiju ar vajadzīgo locekļu skaitu un tas veicinātu sviesta eksportu. Tālāk zemkopības ministrija atrod par vēlamu,
ka lauksaimniecības departamentam būtu tiesības
tās reģistrētās eksporta firmas, kuras zināmā laikā
nebūtu neko eksportējušas, strīpot iz sviesta eksportieru reģistra. Tādi būtu galvenie pārgrozījumi, kuri ir izrādījušies par vajadzīgiem. Apspriežot šos
pārgrozījumus tirdzniecības un rūpniecības komisija
ar balsu vairākumu ir tos ar nedaudz pārgrozījumiem pieņēmusi. Man jāaizrāda augstam namam,
ka izdalītā projektā, kurš no tirdzniecības un rūpniecības komisijas pieņemts, ir viena kļūda 4.
punktā, kur ir noteikts, ka arbitrāžas komisija sastāv
no 5 locekļiem, vajaga būt no 3—5 locekļiem; tā ir
pie pārrakstīšanas pielaista kļūda. Citādi tirdzniecības un rūpniecības komisija ir atzinusi, ka ir pielaižama ari sviesta izsūtīšana līdz 1 kilogramam daudzumā pa pastu un tāpat, ka organizācijas, kuras pēc
reģistrēšanas viena gada laikā nav sākušas sviestu
eksportēt, ir izslēdzamas no sviesta eksportētāju
sarakstiem. Tirdzniecības un rūpniecības komisijas
uzdevumā lieku priekšā skatīt šo likumu caur steidzamības kārtībā un pieņemt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekšā šim likumprojektam steidzamību. Vai
ir kādi iebildumi pret steidzamību? Iebildumu nav.
Steidzamība pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Es likšu uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu sekretāru nolasīt virs-
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rakstu. (Saucieni: «Nav vajadzīgs!") Vai augstā
sapulce nevēlas, ka lasītu pa pantiem? (Saucieni:
«Nav vajadzīgs!") Vispirms virsraksts.
(Pārgrozījumi likumā
izvešanu uz ārzemēm.)

Iebildumu nav.

par

eksporta

Pieņemts.

sviesta

kontroli

un

Ievads.

(Likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm 4., 5. un 7. pantus izteikt sekosi:)

Iebildumu nav.

Pieņemts. 4. pants.

Strīlabumu novērtē zvērināti sviesta brāķeri.
dus starp sviesta brāķeriem un eksportieriem galīgi Izšķir arbitrāžas komiteja, kura darbojas pie lauksaimniecības departamenta un sastāv no 5.locekļiem, piensaimniecības lietpratējiem.
Sviesta brāķerus un arbitrāžas komitejas locekļus apstiprina
amatos zemkopības ministrs.
Sviesta kontroles darbiniekus
var pieņemt uz brīva līguma pamata.)

(Sviesta

Iebildumu nav.

Pieņemts.

5. pants.

(Uz laboratorijas analizēs un brāķeru novērtējuma pamata

sviestu šķiro 3 kategorijās.

Trešās kategorijas sviests netiek

izlaists uz ārzemēm.
Piezīme.
Sviests, kuru kuģi un pasažieri ņem līdz
savām vajadzībām līdz 1 kilogramam uz personas,
izlaižams uz ārzemēm bez kontroles.
Tāpat bez
kontroles uz ārzemēm izlaižams sviests pasta paciņās līdz 1 kilogramam.)

Iebildumu nav.
(Ražotāju

Pieņemts.

organizācijām un

7. pants.
privātām

moderniecībām,

kuras grib nodarboties ar sviesta eksportu, jāreģistrējas Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamentā.
tiesības nav cedējainas trešam personām.

Piezīme.

Eksporta

Organizācijas, kuras pēc reģistrēšanas viena

gada laikā nav sākušas sviestu eksportēt, strīpojamas no eksportieru saraksta.)

. Iebildumu nav. Pieņemts.
Lieku likumu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visā visumā? Nav. Kas atturas? Ari nav. Likums visā
visumā pieņemts. Prezidijs liek priekšā uzticēt
likuma rediģēšanu redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav pret to? Tas pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
par Michaila Vasilija
dēla Ņesterova
testamenta atcelšanu. Vārds referentam.
Referents J. Purgals: Augstais nams! Juridiskās komisijas vārdā es lieku priekšā pieņemt
steidzamības kārtībā — likumu par Michaila Vasilija
dēla Ņesterova testamenta . noteikumu
atcelšanu.
;
Šāds likums ir jau izdots no ministru kabineta un ir
|
^
pielietots. Tāpēc es lūdzu šo likumu pieņemt bezļ*
pārgrozījumiem steidzamības kārtībā.
ļj
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referentsf
liek priekšā steidzamību. Vai ir kādi iebildumi pret

steidzamību?

Iebildumu

nav.

Steidzamība vien-

balsīgi pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.
Vai kāds vēlas vārdu? Vārdu neviens nevēlas,
tieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu? Nav. Kas atturas. Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Vai
augstais nams vēlas, lai nolasītu? Nevēlas. Lieku

uz balsošanu virsrakstu.
(Likums par Michaila

Vasilija dēla Ņesterova testamenta

noteikumu atcelšanu.)

Kas ir pret virsrakstu? Nav neviens. Kas atturas?
Nav. Virsraksts.pieņemts. Tad pats likuma teksts.
(Atcelts Michaila Vasilija dēla Ņesterova 1914. gada 2.
augustā pie Rīgas notāra Roberta Voigta taisītā testamenti noteikums, ar kuru Ņesterova mantiniekiem aizliegts atsavināt
un agrūtināt ar parādiem viņiem uz šī testamenta pamata pārejošās nekustamas mantas.)

Iebildumu nav pret viņu? Pieņemts. Lieku likumu
visā visumā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visā visumā pieņemts. Prezidijs liek priekšā likuma redakciju uzticēt prezidijam kopā ar redakcijas komisiju. Iebildumu nav?
Pieņemts.
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Tad nākošais dienas kārtības punkts ir 11 k u m s
MarijasHentestamenta noteikuma
rietes Minus
atcelšanu. Referents Purgals.
Referents J. Purgals: Juridiskas komisijas uzdevumā lieku priekšā pieņemt steidzamības kartība
Johana Gotharda un Marijas Henšo likumu par
rietes Minus testamenta noteikuma atcelšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Referents
liek priekšā steidzamību._ Vardu neviens pie steidzamības jautājuma neveļas? Kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. _ Atklātas vispārējas debates. Neviens vārdu neveļas. Kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta. Vai sapulce veļas ka
nolasītu? Nav vajadzīgs. Virsraksts.

parJohanaGotharda un

(Likums par Johana Gotharda un Marijas Henrietes Minus
testamenta noteikumu atcelšanu.)

Vai būtu kādi iebildumi? Nav. Virsraksts pieņemts.
Likuma teksts.
(Atcelts laulāto Johana Gotharda Minus un Marijas Heinrietes Minus dzini. Merstik, 1869. g. 11. maija, piedaloties Rīgas
pilsētas bāriņu tiesas sekretāram V. Švarcam, taisīta testamenta
noteikums, ar kuru laulāto Minus mantiniekiem aizliegts atsavināt, ieķīlāt un apgrūtināt ar parādiem nekustamu īpašumu
Rīgā, I. hipotēku iecirknī, ar zemes grāmatu Nr. 670.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Es lieku likumu 2. lasījumā visā visumā uz balsošanu. Ludzu pacelties,
kas ir pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. Likums vienbalsīgi pieņemts. Likuma
rediģēšana tiek uzticēta redakcijas komisijai kopa
ar prezidiju. Vai būtu kādi iebildumi? Ja nav, tad
pieņemts.
Nākošais dienas kartības punkts — lj k u m s
par mākslīgo mēslu tirdzniecību. Referenti Alberings un Arveds Kalniņš. Vārds referentam Alberingam.
Referents A. Alberings: Augsti godātie deputātu
kungi! Likums, kurš pašlaik stāv jūsu priekša, pastāv jau spēkā kā noteikumi par mākslīgu meslu
tirdzniecību, izdoti no ministru kabineta satversmes
81. pantā paredzētā kārtībā. Šis likums pastāv jau
spēkā no 1924. gada 10. janvāra. Viņš bija nodots agrarpolitikas komisijai un agrarpolitikas komisija izdarija šinī likumā nedaudzas pārgrozības. Augstam namani ir zināms, ka Latvija pieder pie tām valstīm,
kura patērē mākslīgos mēslus plašos apmēros. Jau
pirms kara Latvijā tika ievests, salīdzinot ar toreizējās Krievijas dažādām guberņām, mākslīgo mēslu
daudz vairāk, nekā citās Krievijas guberņas. Pa
kara laiku šī mākslīgo mēslu lietošana stipri ir samazinājusies, bet tagad mākslīgie mēsli tiek iegādāti
atkal no jauna prāvos apmēros, un nav šaubu par_to,
ka attīstoties mūsu lauksaimniecībai, mākslīgie mēsli
tiks ievesti vēl plašākos apmēros. Neskatoties uz to,
ka pie intīms tie tiek patērēti plašos apmēros, mākslīgo mēslu pielietošana iznāk mūsu lauksaimniekiem
stipri dārgi, sevišķi vēl tad, ja gadās nopirkt mazvērtīgākus mākslīgos mēslus. Te likumdošanas iestādei būtu jāstājas pie šī jautājuma nokārtošanas,
lai izbēgtu varbūtējiem zaudējumiem, kādi varētu
celties, iegādājot mazvērtīgus . mēslus. Tāpēc agrarpolitikas komisija liek priekšā pieņemt šos noteikumus, jo caur to tiek dota zināma garantija mākslīgo
mēslu pircējiem, ka tie saņems viņus vajadzīgā labuma. No otras puses tas izsargās lauksaimniekus
no dažādām nebūšanām no tirgotāju puses pie
mākslīgo mēslu iegādāšanas. Ievērojot to, kā mākslīgo mēslu patēriņš strauji pieaug, daudzi tirgotāji te
atrod labu peļņas avotu un ievērojot šo mākslīgo
meslu lietošanu, ieved tos plašos apmēros, bet negādā tos vajadzīgā labuma. Lai no tādām nebūša-

^
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nām pasargātu, ir izstrādāti šie noteikumi, kuri paredz, ka no visiem Ievedamiem mākslīgiem mēsliem
zemkopības ministrijai tiek nodoti zināmi paraugi
kontrolei un attiecīga firma atbild par mākslīgo
mēslu labumu. Starpība starp likumu, kurš stāv jūsu
priekšā un starp noteikumiem, kādi bija pirms tam,
ir tā, ka pastāvošos noteikumos bija paredzēts, ka
nekontrolētos mākslīgos mēslus aizliegs pārdot un
ari glabāt pārdošanai. Agrarpolitikas komisija uzskatīja, ka šis noteikums radis ļoti lielas grūtības un
dažādus sarežģījumus, kā pie tirgotājiem, tā pie
mākslīgo mēslu pircējiem. Ir jāpiekrīt tam, ka mēsli
ir kontrolējami, ka bez kontroles nevar pārdot, bet
tam, ka nekontrolētus mēslus ari nevar glabāt,
nevar piekrist, jo tas stiprā mērā šos mēslus sadārdzinātu. Šo mēslu iepircējas firmas būtu spiestas,
kamēr izdara analizi, šos mēslus uzglabāt uz kuģiem, dzelzceļa vagonos, maksājot lielas maksas par
aizņemtām telpām, gaidot attiecīgo analizi. Bez
šaubām, tikpat labi, kā mēslus var uzglabāt kuģī, var
uzglabāt firmas attiecīgās noliktavās. Viņus tikai
jāpieteic zemkopības ministrijai, lai tā varētu paņemt paraugus un izdarīt attiecīgās_ analizes. Tapec
attiecīgais pants ir grozīts tā, ka meslus bez attiecīgās kontroles ir aizliegts gan pārdot, bet glabāt tos
var, ja viņi ir pieteikti parauga noņemšanai. Ta tad
iznāk, līdz ko mēsli ir pienākuši, tad tūlīt nekavējoši jāziņo zemkopības ministrijai, lai ta varētu noņemt paraugus. Tad mēslus var tūlīt novest uz spīķeriem un uzglabāt. Bez tam, agrarpolitikas komisija ir ienesusi dažus sīkus pārlabojumus, bet tie
daudz nekristu svarā. Agrarpolitikas komisijas
vārdā es lieku priekšā šo likumu nieņemt, jo viņš
nāk par labu mūsu lauksaimniecībai.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds referentam Kalniņam.
Referents Arv. Kalniņš: Ari tirdzniecības un
rūpniecības komisija ir šo likumu causkatījusi un pieņēmusi agrarpolitikas komisijas ieteikta redakcija.
Pie tā, ko teica referents Alberinga kungs, es varētu piebilst tikai tik daudz, ka mākslīgo meslu kontrolei tiek piegriezta liela vērība ari ārzemes. Veselā rindā no zemēm ir jau tādi noteikumi ievesti,
piemēram Vācijā, Spānijā, Kanādā un citur. Tur šie
noteikumi ir vēl daudz stingrāki. Te varbūt radīsies
iebildumi pret šiem noteikumiem un bus daži, kas
teikts, ka tie apgrūtinās tirdzniecību. Tas tomēr nebūs pamatoti un ari citu zemju prakse rada pretējo.
Piemēram, ja runāsim par tam pašam kaitīgam vielām, kuru vairumu komisijā centas noteikt augstāk
par 1U%. Citās valstīs noteikumi ir daudz stingrāki
tikai 1kn%.
un piemēram Kanādas likums pielaiž
Vācijā ari notika strīdi ilgāku laiku par šo pašu _ kaitīgo vielu kvantumu. Turvaldība izejot no zinātnes
prasībām gribēja ievest kā minimumu %%, bet tirgotāji pastāvēja vismaz uz .'8/*%. Tomēr beigas ari
tur tirgotāji bij spiesti piekāpties un piekrita tam, uz
ko pastāvēja visi zinātnes priekšstāvji un Vācijas izmēģinājuma staciju savienība, kas teica, ka tas augstākais pielaižamais kaitīgo vielu procents ir h%.
Citur noteikumi ir izstrādāti ļoti sīki. ir _ sastadītas
pat biezas grāmatas: mes pagaidām varētu apmieveida sastādītiem
rināties ar šādiem šematiska
noteikumiem, kuros valdībai paredzēta tiesība izdot
sīkākus noteikumus. Ka šādai kontrolei ir liela nozīme, to prakse citās valstīs jau ir apstiprinājusi.
Tirdzniecības un rūpniecības komisijas vārda es
lūdzu šo likumu pieņemt. Pie tam tirdzniecības un
rūpniecības komisijas domas bij tādas, ka šis likums
būtu skatāms cauri steidzamības kartība.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Iesniegts
sekošā satura priekšlikumu:
«Liekam priekšā
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apspriežamo likumu pieņemt steidzamības kārGoldGrantskalns,
Klīve,
Parakstījuši
tā. "
manis u. c.
Vai vēlas kāds vardu pie priekšneveļas.
Es
lieku
neviens
likuma?
Vārdu
priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas
būtu pret likuma caurlūkošanu steidzamības kartība.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Likumu skats cauri steidzamības
kārtībā. Atklāju vispārējas debates. Vardu neviens
nevēlas. Lieku uz balsošanu pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstā sapulce veļas, lai pantus nolasa?
(Balsis: «Nolasīt") Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
..Likums par mākslīgo mēslu tirdzniecību."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārdu neviens nevēlas. Es lieku uz balsošanu likuma virsrakstu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
virsrakstu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. 1. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Mākslīgo mēslu tirdzniecības kontrole atrodas zemkopības ministrijas pārziņā."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārdu neviens nevēlas. Es lieku 1. pantu uz balsošanu. Kas
ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..Mākslīgie

mēsli nedrīkst saturēt vairāk par 0,5% augiem

kaitīgu vielu.

noteikumi
neattiecas uz _tiem
Piezīme.
Šī panta
mākslīgo mēslu krājumiem, kuri jevesti divu mēnešu
laikā pēc šī likuma spēkā stāšanas un pieteikti zemkopības ministrijai."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav nieteicies. Es likšu 2. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. 3. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Nekontrolētus mākslīgos mēslusaizliegts pārdot, ka
glabāt kontrolei nepieteiktus mākslīgus meslus."

ari

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārdu lūdz
Siecenieks. Vārds Sieceniekam.
P. Siecenieks (zemnieku savienība): Man ja- s
aizrāda, ka pieņemot 3. pantu tāda redakcijā, ka tas
no attiecīgām komisijām tiek priekša likts, neceltos
nedz tirgotājiem kāds labums, bet turpretim zemkopjiem gan lieli zaudējumi. 3. panta ir noteikts, ka nekontrolētus mākslīgos meslus ir aizliegts pārdot.
Kas tuvāki nepazīst mākslīgo meslu tirdzniecību,
tam tiešām izliksies, ka tas būtu tas pareizākais noteikums. Bet mums jāievēro tas, ka mākslīgie mesli
pienāk lielos vairumos, veseliem kuģu lādiņiem, kurus steidzīgā kārtā jānoņem no kuģiem un jānovieto
noliktavās, vai ari tūlīt jāsūta talak uz laukiem, kur
Tagad
mākslīgie mēsli ir nepieciešami vajadzīgi.
kur
mušu
kuģošana
tik
gadā,
šinī ziņā, it sevišķi šinī
ilgi stāv mierā, tas izsauc ļoti steidzīgu darbību pie
Tikai apriļa beigas
mākslīgo mēslu izdalīšanas.
ne tik vien
lādiņiem,
ar
minētiem
sāks ienākt kuģi
šogad, bet tas bieži nāk priekša, ka tikai apriļa beigās kuģi pienāk, un tādos gadījumos meslus nav iespējams novest noliktavās, noņemt no tiem paraugus, tos izkontrolēt un tikai tad Jaist pārdošana. Ta^
gad viņus jāizlādē no kuģa un tūliņ tieši jāielādē vatad
nedarītu,
to
gonā un jāsūta prom uz laukiem. Ja
katrs maiss, kas velti jānes noliktavās uti pec tam
atkal jālādē vagonā, ārkārtīgi sadārdzinās cenu, jo
to darbu par velti nevar izdarīt un lauksaimniekiem
Ja nebūtu citas izejas, būtu
par viņu ir jāsamaksā^
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tā jārīkojas, bet tā lieta var tikt nokārtota tā, ka kuģim pienākot līdz ar izlādēšanu no kuģa tiek noņemti
paraugi — lauksaimniecības departamenta pilnvarotā un mēslu saņēmēja klātbūtnē un tad pielaižams
tūlīt uzlādēt vagonos, jo dažas dienas vēlāk būtu pierādījums, cik analizē vērtības satura uzrādījusi un
vai tas saietas ar tirgotāja iesniegtiem rēķiniem, kur
par saturu ir uzdots tas, kam vajadzētu iznākt analizē. Ja tur būtu kāda starpība bijusi, kas var nākt
dažreiz priekšā, tad katrā laikā lauksaimniecības
departamentam ir iespēja to kontrolēt un mēslus tā
aprēķināt. Tas pareizi nostādītā mēslu tirdzniecībā
aridzan tiek darīts. Attiecībā uz šo pēckontroli tad
jārīkojas tā, ka izdalītie mēsli tiek nosūtīti un vieniem
līdzi nosūtīts tiek provizorisks rēķins, bet definitivais rēķins tiek piesūtīts pēc tam, kad analizēs rezultāti ir zināmi. Man būtu priekšlikums, lai nesadārdzinātu mākslīgos mēslus, kas nāktu par sliktu
viņu lietotājiem, 3. pantu pieņemt šādā redakcijā:
«Pirms parauga noņemšanas kontrolei ir aizliegts
mākslīgos mēslus pārdot". Ar to pilnīgi nodrošinātas
mākslīgo mēslu pircēju intereses. Kad paraugi noņemti un nodoti kontrolei, tos izlietot var.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies. Es lūdzu referentus
dot atsauksmes par iesniegto priekšlikumu.
Referents A. Alberings: Šis priekšlikums agrarpolitikas komisijā ir ticis apspriests, bet komisijā
vairākuma neatrada.
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds referentam Kalniņam.
Referents Arv. Kalniņš: Tirdzniecības un rūpniecības komisijā šis priekšlikums tika apspriests un
tur par viņu diezgan daudz tika runāts. Motivi, kādēļ komisija atraidīja šo priekšlikumu, bij tādi, ka ja
būs tikai paraugi noņemti un mākslīgie mēsli būs jau
aizsūtīti kaut kur projām, tad pārdevējs varbūt apstrīdēs analizēs rezultātus un būtu tīri dabīgi, ja
atļautu kontroles pirmos datus ari pārsūdzēt. Bet
kā tad varēs strīdu izšķirt, ja pašu mēslu vairs nebūs
Rīgā, ja tie būs jau aizsūtīti prom? No otras puses
tika aizrādīts, ka galu galā šis noteikums nav tik
grūti pārvarams, jo kamēr velkas māksligo mēslu
pārlādēšana no kuģa vagonā un kamēr tie tiks sūtīti prom, tikmēr jau praktiski attiecīgā analizē būs
izdarīta; tā kā faktiski nekādas lielas grūtības te
rasties nevar. Tika vēl aizrādīts ari uz to, ka ārzemēs pastāv pat tādi noteikumi, ka uz katra maisa
vajaga būt
virsū kontroles stacijas zīmogam par
mākslīgo mēslu kvalitāti, t i. ka tur noteikumi ir
daudz stingrāki un ka tur ne tikai analīzei jau ir jābūt izdarītai, bet ari vēl zīmogiem uzliktiem un tad

tikai drīkst mēslus pārdot.

Ta kā ņemot vērā ār-

zemju praksi un iebildumus, kādi tika celti ari no
mūsu zemkopības ministrijas, pārlabojums nav pieuemams. Komisijā norādīja ari uz vēl vienu grūtību,
kura rastos pieņemot pārlabojumu, tai gadījumā, ja
tiktu konstatēts, ka mākslīfie mēsli ir nederīgi, bet
tie jau būtu aizvesti prom un varbūt izlietoti, ko tad
darīt tālāk? Šim gadījumam tad vajadzētu paredzēt
kādus lielus naudas sodus, ko uzlikt tirgotājiem, lai
tos spiestu sevišķi uzmanīgi rīkoties pie mākslīgo
mēslu iepirkšanas. Mūsu likumā nekādi sodi nav
paredzēti, un ja nevarēs mākslīgos mēslus izkontrolēt pirms to pārdošanas, tad būs maza nozīme ari
pašam likumam.
Grūtības nekādas nevar rasties,
jo, kā jau teikts, ministrija galvo, ka kontrole tiks izdarīta vēlākais 24 stundu laikā. Šo motivu dēļ tirdzniecības un rūpniecības komisija priekšlikumu noraidīja.
Priekšēdētāja biedrs A. Petrevics:.Priekšlikums
nāk nobalsošanā. Abu komisiju referenti ir izsacījusies negatīvi. Iesniegtais priekšlikums skan tā:

1924. gada

14. aprili.
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„Pirms parauga noņemšanas kontrolei ir aizliegts mākslīgus mēslus pārdot."

Ja šo priekšlikumu pieņemtu, tad 3. pants paliktu tādā redakcijā, kā es nupat to nolasīju. Ar to
projekta 3. pants būtu strīpots. Priekšlikuma pieņemšana nozīmē projekta panta strīpošanu. Es likšu uz
'balsošanu Siecenieka iesniegto priekšlikumu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret. Nav. Tagad lūdzu pacelpar
ties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums:
priekšlikumu — 20, pret nav neviens, atturas 41.
Nobalsošana nak 3. pants
Priekšlikums noraidīts.
agrarpolitikas komisijas redakcija. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav. 3. pants pieņemts. 4. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Kontroles izvešanai no mākslīgiem mēsliem jānoņem pajāiesūta analizei Zemkopības ministrijas noradītam

raugi un

iestādēm.
Piezīme.

1. No ārzemēm ievesto mākslīgo meslu paraugu ņemšanas un analizēs izdevumus sedz ievedējs,

bet iekšzemē — ražotājs.
Piezīme.
2. Zemkopības ministrijai ir tiesība analizēs rezultātus publicēt laikrakstos, minot iirmas."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies? Es likšu 4. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. 5. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Pārdevējs garantē pircējam pārdodamo mēslu vērtību
noteicošo vielu saturu procentos no kopsvara.
Piezīme.
Fosforskābes mēslu satura_ apzīmējuma jābūt norādījumam, uz kādu fosforskābes veidu attiecas uzdotais procents."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Pie vārda
neviens nav pieteicies? Nobalsošanā nāk 5. pants.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Ari nav. 5. pants vienbalsīgi
pieņemts. 6. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Mēslu satura garantija nedrīkst pārsniegt noteikto tirdz-

niecības latitudi."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Pie vārda
neviens nav pieteicies? Nobalsošanā nāk 6. pants.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Ari nav. 6. pants vienbalsīgi
pieņemts. 7. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..

Zemkopības ministrijai ir tiesība katrā laikā ņemt pārbaudīšanai paraugus no tirgotavu vai noliktavu mēslu krājumiem.
Piezīme.
Šinīs gadījumos paraugu ņemšanas un kon-

troles izdevumus sedz zemkopības ministrija."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics:
Pie vārda
neviens nav pieteicies. Nobalsošanā nāk 7. pants.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret 7. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts. 8. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
..Pircējam ir tiesība pārbaudīt mākslīgo mēslu saturu, iesūtot noņemtos paraugus analizei (4. p.)."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies. Nobalsošanā nāk 8. pants.
Kas ir pret 8. panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Ari nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts. 9.
pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Ja mēslu daudzums, no kura ņemts 8. pantā minētais paraugs, nav mazāks par dzelzceļa vagona krāvu, tad kontroles
izdevumus sedz pārdevējs, pretēja gadījumā — pircējs."

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies. Nobalsošanā nāk 9. pants.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
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9. pants vienbal-

izdod instrukcijas par šī likuma pie-

mērošanu dzīvē."

.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Pie vārda
neviens nav pieteicies. Lūdzu pacelties tos,*-kas ir
pret panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. 10. pants vienbalsīgi pieņemts. Lieku tagad likumu 2. lasījumā visā visumā uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Ari nav. Likums 2. lasījumā pieņ e m t s vienbalsīgi. Prezidijs liek priekšā likuma
rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Nākošais
likums ir likums par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli. .Referenti Arveds Kalniņš un Firkss. Vārds Arvedam Kalniņam.
Referents Arv. Kalniņš: Noteikumi par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli ir jau izdoti no
valdības 81. panta kārtībā un ir spēkā no 1924. gada
10. janvāra. Komisija, skatot cauri šos noteikumus,
likumā ir izdarījusi ļoti nelielus pārgrozījumus. Galvenais no tiem ir, ka bez kontroles var ievest ari tos
kartupeļus, kuri ir pirkti no Latvijas pilsoņiem uz līgumiem, kuri noslēgti pirms 1924. gada 10. janvāra,
t i. pirms šī likuma spēkā stāšanās. Šiem līgumiem
vajadzēja būt pieteiktiem ministrijā līdz 1924. gada
1. aprīlim.
Šis ir vienīgais lielākais pārgrozījums,
kurš ir izdarīts no komisijas. Tad ir daži sīkāki redakcionelas dabas pārgrozījumi. Piemēram par maksas noteikšanu izdalītā projektā redzami 2 varianti,
no kuriem tirdzniecības un rūpniecības komisijas variants saka, ka kontroles maksu nosaka zemkopības
ministrs saziņā ar finansu ministri, bet agrarpolitikas
komisijas, ka to nosaka tikai zemkopības ministrs.
Tā kā visos pārējos likumos par lauksaimniecības ,
ražojumu izvešanas kontroli ir noteikts, ka atlīdzību
nosaka zemkopības ministrs kopā ar finansu ministri, tad pareizāks būtu tirdzniecības un rūpniecības
komisijas variants. Es to ari atbalstīšu, jo sevišķas
ierunas pret to neceļ ari agrārā komisija.
Noteikumi par kartupeļu ievešanas un izvešanas
kontroli ir no liela svara, jo dažas no kaitīgām slimībām, sevišķi tā saucamais bumbuļu vēzis, ļoti izpla-

tās tanīs zemēs, kur kontroles nav un nodara lauk-
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ņemta. Atklāju vispārējas debates. Vai vēlas kāds
vārdu? Vārdu neviens nevēlas. Es lieku uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Kas fr pret pāreju
uz pantu lasīšanu? Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai pantus nolasa? (Balsis: «Nav
vajadzīgs!") Nav vajadzīgs.
Virsraksts.
(Likums par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli.)

Iebildumu nav? Pieņemts.

1. pants.

(Ievedamie un izvedamie kartupeļi padoti kontrolei, kura
atrodas Zemkopības ministrijas pārziņā.

Piezīme.

Kartupeli atsvabināti

no kontroles, ja tos

izved uz valstīm, kuras šo kontroli neprasa, vai ieved no valsts, kur pastāv no Latvijas atzīta kontro-

le un šai likumā minētās kartupeļu slimības nav konstatētas.)

Pie 1. panta vārdu vēlas referents.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Abu komisiju oficiālā redakcijā teikts «Latvijas atzīta kontrole", bet nav noskaidrots, kura iestāde tieši būs
tā «atzinēja". Varbūt komisijās pieņemto redakciju
varētu iztulkot tā, ka atzīšana jāprasa no Saeimas,
jo Saeima ir tā, kas reprezentē Latviju kā valsti. Lai
nerastos pārpratumi, es lieku priekšā vārda «Latvijas" vietā likt « zemkopības ministrijas", jo visa kontrole ir nodota zemkopības ministrijas rokās. Tas
tikai novērstu liekus apgrūtinājumus, liekas formalitātes.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ir priekšlikums 1. pantā vārda «Latvijas" vietā likt «zemkopības ministrijas", kuru iesniedzis Arveds Kalniņš. Vai
vēlas kāds vārdu pie priekšlikuma? Vārdu neviens
nevēlas. Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Arv. Kalniņš: Komisijās priekšlikums
nav apspriests. Tāpēc oficiāli komisiju vārdā nekādu atsauksmi nevaru dot. Tomēr domāju, ka nekādi
iebildumi pret pievesto redakcijas grozījumu netiktu
celti.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
Referents
piekrīt priekšlikumam, kurš skan:
„L pantā vārda „Latvijas" vietā likt „zemkopības ministrijas"."

Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelTādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Priekšlikums pieņemts.
2.
pants.

ties tos, kas ir pret priekšlikumu.
(Aizliegts ievest un izvest

ar bumbuļu vēzi (Synchytrium

endobioticum Schild. Pērc.) vai citām bīstamām slimībām inficētus kartupeļus.)

saimniecībai ļoti lielus zaudējumus. Tādēļ šādi notei-

Iebildumu nav. Pieņemts.

kumi ir sastopami vienā vai otrā veidā gandrīz visās
zemēs. To nav tikai Krievijā un dažās no jaunajām
valstiņām, to starpā ari mūsu kaimiņu valsti — Lie-

(Aizliegts ievest kartupeļus
noorganizēta kartupeļu
bumbuļu vēzis.

Piezīme.

3. pants.

no tām valstīm, kurās nav

izvešanas kontrole

vai

ir konstatēts

1, Šis aizliegums neattiecas uz kartupeļiem,

tuvā. Igaunijā turpretim šie noteikumi ir jau no 1922. ?mļ
?
kurus izmēģinājumu un pētījumu nolūkiem ieved ar
gada. Somijā ari līdz šim viņu nebija, bet tagad atZemkopības ministrijas atļauju un zem tās kontroles.
Tāpat ari uz kartupeļiem, kurus pirkuši Latvijas piltiecīgie noteikumi ir jau izstrādāti un tuvākā nāsoņi uz apliecinātu rakstisku līgumu pamata pirms
kotnē, ja viņi vēl nav pieņemti, tiks pieņemti. Zi1924. gada 10. janvāra un
pieteikuši Zemkopības
nāms, pie šīs, tāpat kā pārējo lauksaimniecībasražoministrijai līdz 1924. gada 1. aprilim.
jumu kontroles izvešanas ir no liela svara, lai tā būtu
„P iezīme. 2. To valstu sarakstus, kurās nav noorganizēta kartupeļu izvešanas kontrole vai ir konstatēts
labi noorganizēta, lai netiktu caur tām ievestas liekas
bumbuļu vēzis, izdod zemkopības ministrs.)
formalitātes un lai tā neiznāktu par dārgu. Tā ka
priekšstāvji
visus
šos
solījumus
kā
tirdzIebildumu
nav. Pieņemts. 4. pants.
ministrijas
(Kontrolei padotos kartupeļus var ievest un izvest vienīgi
niecības un rūpniecības komisijā tā ari agrārā komisijā deva, tad ari ab"as šīs komisijas liek priekša šo caur tām muitas iestādēm, kuras noteic zemkopības ministrs
saziņā ar finansu ministri.)
likumu pieņemt, pie tam steidzamības kartība.
Iebildumu nav. Pieņemts. 5. pants.
Priekšsēdētāja biedrs _A. Alberings: Vai agrā(Kontroli izdara eksperti, kurus
Zemkopības ministrija
rās komisijas referents vēlas vardu? (Ref. V. Firksa
pieņem uz brīva līguma pamata.)
iztrūkšanas dēļ referē Arv. Kalniņš.)
Iebildumu nav. Pieņemts. 6. pants.
Referents Arv. Kalniņš: Agrarpolitikas komisi(Eksperta lēmumu var pārsūdzēt arbitrāžas komisijai 7
jas vārdā varu teikt tikai topašu un ari lūgt pieņemt
dienu laikā pēc lēmuma.)

likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:_ Ir priekšVai
likums pieņemt likumu steidzamības kartība.
iebildumu pret steidzamību nav?

Steidzamība pie-

f

Iebildumu nav.

Pieņemts.

7. pants.

(Arbitrāžas komisija darbojas pie Zemkopības ministrijas

un sastāv no 3 locekļiem: kartupeļu ievedēja vai izvedēja pārstāvja un zemkopības ministra apstiprinātiem lauksaimniecības
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Latvijas

Republikas

Saeimas

IV.

departamenta lietpratēja un Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātes pārstāvja. Komisijas lēmums ir galīgs.)

Iebildumu nav.

Pieņemts.

8. pants.

(Tirdzniecības-rūpniecības komisijas variants. Kontroles
izdevumus sedz Zemkopības ministrija, iekasējot caur muitas
iestādēm par katru ievesto tonnu kornrolelo kartupeļu sevišķu
atlīdzību, kuras lielumu nosaka zemkopības ministrs saziņa ar
finansu ministri.
Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu komisijas variants. Kontroles izdevumus sedz Zemkopības ministrija, iekasējot caur muitas iestādēm par katru ievesto tonnu kontrolēto
kartupeļu sevišķu atlīdzību, kuras lielumu nosaka zemkopības

ministrs.)

' ?

Pie šī panta ir divi varianti. Vārds referentam.
Referents Arv. Kalniņš: Abi varianti, kā es jau
teicu atšķiras tikai caur to, ka tirdzniecības un rūpniecības komisijas variants nosaka, ka maksu par
kontroli nosaka zemkopības ministrs saziņa ar finansu ministri, turpretim agrarpolitikas komisijas variants nosaka, ka kontroles maksa tiek noteiktatikai
no zemkopības ministra. Pēc analoģijas ar pārējiem
kontroles likumiem spriežot būtu pareizāki pieņemt
tirdzniecības-rūpniecības komisijas variantu. Agrarpolitikas komisija ari neuzskatīja savu variantu
kā principiem lietu, un tas ir ieviesies tikai tamdēļ, ka
agrarpolitikas komisija šos noteikumus vairs neapsprieda pēc tam, kad tie bij apspriesti tirdzniecības
un rūpniecības komisijā. Ari agrarkomisija, es domāju, būtu pieņēmusi tirdzniecības un rūpniecības
komisijas priekšlikumu, tāpēc es uzturu tirdzniecības
un rūpniecības komisijas variantu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai augstais nams vēlētos, ka variantus nolasa. (Saucieni no
vietām: «Nav vajadzīgs.") _ Kā pirmais nak nobalsošanā tirdzniecības un rūpniecības komisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo variantu.
Nav. Kas atturas.
Nav.
Šis variants pieņemts.
Atkrīt agrarpolitikas komisijas variants. 9. pants.
(Instrukcijas par šī likuma piemērošanu Uzivē izdod zemkopības ministrs saziņā ar finansu ministri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Es likšu likumu uz
.balsošanu visā visumā un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. Likums visā visumā _ vienbalsīgi pieņemt s. Prezidijs liek priekšā uzdot prezidijam
kopā ar redakcijas komisiju izdarītšinī likuma redakIecionelos pārlabojumus, ja tādi būtu vajadzīgi.
bildumu nav? Pieņemts.
Nākošais likums — _ likums par ievedp a r g r o z īj-u-m-a
s~pTk a
muitas
tarifa
stāšanos. Referents
Siecenieks un Ulmanis.
Vārds referentam Sieccniekam.
Referents P. Siecenieks: No finansu ministrijas
iesniegtais likums par izvedmuitas tarifa pārgrozījumu spēkā stāšanos tika apspriests tirdzniecības un
^rūpniecības komisijā un ievērojotto, ka vispārējos
^ muitas tarifa noteikumos 3. punkta ir skaidri teikts,
papildināt likumdošanas karļ ka tarifu var grozīt un
l tībā nākošos 6 mēnešos, iepriekš izsludinot tarifa
spēkā nākšanu vienu mēnesi. Attiecība uz _šiem
noteikumiem, komisija atrada, ka nebūtu veļams

sesijas 26. 5^ļjJ^L_ga^aJ4j^rMī.
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jo
muitas tarifa vispārējos noteikumus šādi mainīt,
viena
uz
priekšu
ari
precedents
būtu
radīts
caur to
otra atsevišķa tarifa posteņa grozīšanai un tapec
vienbalsīgi nolēma šo likumu noraidīt Bez tam lai
man būtu atļauts aizrādīt, ka nebūtu nekādas nozīmes tagad pieņemt šo likumu, jo patiesība uz muitas
palikuma 3. panta pamata šodien ir jau tas pats
nākts, kas gribēts panākt ar šī likuma izvešanu, t. i.
attiecībā uz lauksaimniecības seklām, kuras ir atsvabinātas no muitas, tā kā 14. martā tika izsludināts
tas likums un tagad ir 14. aprilis, tad vispārējos noti ikutnos paredzētais termiņš ir jau sasniegts, lapēc man tirdzniecības un rūpniecības komisijas uzdevumā jāuztur likuma noraidīšana.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai finansu
komisijas referents vēlētos vārdu? Ir priekšlikums
no tirdzniecības-rūpniecības komisijas referenta šo
likumu noraidīt. Vai vēlas kāds vārdu? Vardu
neviens nevēlas. Es lieku priekšlikumu uz balsošanu (starpsaucieni). Es lieku priekša nobalsot pare' uz pantu lasīšanu. Vai ir kādi iebildumi pret
pāreju uz pantu lasīšanu? (Saucieni «Noraidīt!")
(Saucieni: «Nobalsot!" «Nobalsot pāreju uz pantu lasīšanu!") Es lieku priekša nobalsot pāreju uz pantu
lasīšanu. Kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu noraidīta. Līdz ar to likumprojekts atraidīts.
Ir ienācis priekšlikums;
„Liekain priekšā Saeimas IV. sesiju slēgt pēc likuma caurskatīšanas par izvedmuitas tarifa pārgrozījumu speķa stāšanos."

Vai vēlas kāds vārdu pie šī priekšlikuma? Es likšu
priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Balsošanas iznākums: par priekšlikumu — sesiju
slēgt - - ir nodotas 47 balsis, atturējušies 25, pret
nav neviena. Tā tad priekšlikums pieņemts.
Šo sesiju slēdzot prezidijs var paziņot, ka šajā
sesijā ir komisijas noturējušas 623 sēdes, apakškomisijas 149 sēdes, kopā noturētas pavisam 772 komisiju
sēdes. Saeima ir noturējusi pavisam šinī sesija 26
kopsēdes, kurās pieņemti 46 likumi un 4 likumi atraidīti. Sesijas laikā ir iesniegti 3 jautājumi un ^pieprasījums. Frakciju birojs ir noturējis 10 sēdes,
Saeimas prezidijs ir noturējis 29 sēdes. Kas attiecas
uz komisijām, tad varbūt augstam namam būtu interese dzirdēt, ka visvairāk sēdes ir noturējusi budžeta komisija. Budžeta komisija kā tāda ir noturējusi 166 sēdes un apakškomisija 10, pavisam 176 sēdes. Tālāk pēc noturēto sēžu skaita nak tirdzniecības un rūpniecības komisija, kura ir noturējusi 72
sēdes, tad finansu komisija ir noturējusi 66 sēdes un
apakškomisija 2, pavisam kopā_ 68. Tad agrarpolitikas komisija ir noturējusi 41 sēdi, apakškomisija 12,
kor>ā 53 sēdes. Tāpat publisko tiesību komisija ir
noturējtisi 41 sēdi, apakškomisija 12, kopā 53 sēdes. .
Citas, salīdzinot, daudz mazāk.
5. sesijas 1. sēde būs 29. aprilī pīkst. 5 pēc pusdienas. Uz šīs dienas lēmuma šīs dienas sēde un reize
ar to šī sesija slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.15 vakarā.)
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